
  

 

 

  

 

 

 

   تواريخ هامةتواريخ هامة

   23222322أكتوبر أكتوبر   0303 :أجل لتسليم املداخالت آخر 

   23222322 نــوفمربنــوفمرب  3030: رد على املداخالتـــــــــــــــالتاريخ  

  :التاليالالكتروني إلى البريد ترسل املداخالت 

abdelmalek.guerrad@univ-tebessa.dz   

 

  إشكالية اليوم الدراسي

أصــــلت الت لــــيم عــــ  تم ــــد هــــرور   ت يــــ   رهــــ  ا 

تــــــــــــداعيات ات اهــــــــــــر وت ل ــــــــــــات املســــــــــــت لل  و  ــــــــــــرا 

لل روف الص ي  التي مر ب ـا ال ـالم  سـ ا  اتت ـات 

امل ني  على املستويات الوطني  وال املي  إلى اتخـو  

الستكشـــــــــاف تآـــــــــديا  ا وآليـــــــــات  فـــــــــي بـــــــــ   الت ر ـــــــــ  

ت ويربــــا   ــــالت ليم عــــ  تم ــــد بــــو م  وعــــ  ع ليــــات 

م فــــي مو ــــ  إ امتــــ  
 
ــــت ل 

م
إجرائيــــ   لن ــــل امل ر ــــ  إلــــى امل

 فـــــــي امل سســـــــ  
ي
 مـــــــ    ـــــــور   خ ـــــــيا

ي
وع لـــــــ    ـــــــدال

الت لي يــــــــــــ    يــــــــــــ  ي  ــــــــــــ  للت  ــــــــــــي  والتوجيــــــــــــ  

لـــل امل سســـات الت لي يـــ  م ت ـــدا فـــي  والتن ـــيم مـــ    

الت نيـــــ  الر  يـــــ   نـــــا ا علـــــى مـــــا ســـــل  ألاســـــا  علـــــى  

  :  رح التساؤالت التالي 

  ما بو الت ليم ع  ت د ؟ 

   ما هي آليات الت لـيم عـ  ت ـد فـي ميـدام علـو

وت نيات النشاطات اللد ي  والرياهي  في ظل 

  ؟ LMD  ا  

  ي يواج  ـــا ال الـــ  عنـــد ـال ـــ و ات التـــمـــاهي

اتخــــو  فــــي ت ر ــــ  الت لــــيم عــــ  ت ــــد لتن يــــ  

م ررات التكوي  الليداغوجي في ميـدام علـو  

  ؟وت نيات النشاطات اللد ي  والرياهي  

  كيـــــــا ي كـــــــ  الن ـــــــا  الـــــــى  واعـــــــد امل ـــــــارف

 الوطني  والدولي  لل  ول على امل لوم ؟ 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التعليم عن بعد وآليات التكوين 
يف ميدان علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية

   23222322نوفمرب نوفمرب   0303اخلميس اخلميس   ::يوميوم

 :الرئيس الشريف

 قوامسية عبد الكريم/ د.أ

 :املشرف العام على اليوم الدراسي
  قامسي فيصل/د.أ

 :رئيس اليوم الدراسي

قراد عبداملالك/د   



    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  ::املآور ألاول املآور ألاول 

 moodleمع منصة التعليم عن بعد   التعامل

  : : املآور الثانياملآور الثاني

قواعدددد ارعددداطن الوانيدددة لالدلليدددة ل  صدددو  

  على ارعلومة من خال  الشبكة العارية

  ::املآور الثال املآور الثال 

  LMDنظام  

  ::املآور الرات املآور الرات 

ارقددددددددددددوطاة البيداعوويددددددددددددة ريدددددددددددددا  علددددددددددددوم   

  لتقنياة النشاااة البدنية لالوياضية

  : : املآور اتخامساملآور اتخامس

تصدددددددالن الدالددددددد  عندددددددد  يدالصدددددددعو اة التددددددد

 الخوض في تجو ة التعليم عن بعد 

 

 

 

 

 

  حماور اليوم الدراسي

 

   اللتام ال ل ي  والتن ي ي اللتام ال ل ي  والتن ي ي 

  املشرف العام على اليوم الدراسي

قاسمي فيصل مديو معهد علوم لتقنياة / ل.أ

  .وامعة تبسة-النشاااة البدنية ل الوياضية
  رئيس اليوم الدراسي

قوال عبدارالك طئيس قسم التعليم القاعدي / ل

  .وامعة تبسة-ارشترك
  رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي

  .وامعة تبسة بواك خضوة/ ل.أ 
  نائب رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي

  .بوخالفة عبدالقالط وامعة تبسة /  ل
 أعضاء اللجنة العلمية لليوم الدراسي

 طلاب عماط وامعة بسكوة/ ل.أ

  2يحيالي السعيد وامعة باتنة / ل.أ

 بشير حسام وامعة أم البواقي /ل.أ

 للد حمو مصدفى وامعة بومولاس/ ل.أ

 3لعجا  يحيى وامعة الجزائو / ل

 لالي عبد النوط وامعة ارسيلة/ ل

 عزالي خليفة وامعة تبسة  /ل

 بوته محمد وامعة تبسة /  ل

 حاجي فيصل وامعة تبسة/  ل

 لعماطة سليم وامعة تبسة /ل  

 2 حزحازي كما  وامعة باتنة/ ل

 زطلا  محمد وامعة لطقلة/ل
 

 فوااس يوسف وامعة سديف/ ل

 مالك طضا وامعة أم البواقي/ ل

 سمير وامعة سوق أهواس بن سايح/ ل

 لولي الياس وامعة أم البواقي/ل

 بن حوكاة محمد الصالح وامعة عنابة/ل

 2بن قسمي يعقوب وامعة باتنة / ل

 2شويف معتز باهلل وامعة قسندينة / ل
  لليوم الدراسيرئيس اللجنة التنظيمية 

  .وامعة تبسة حاج مختاط / ل
  لليوم الدراسيرئيس اللجنة التنظيمية نائب 

  .وامعة تبسة زمالي حسا / ل
  لليوم الدراسياللجنة التنظيمية أعضاء 

  .حمدالي سفيا  وامعة تبسة  /ل

  .حشاني طابح وامعة تبسة/  ل

  .سو وة محمد طضا وامعة تبسة /  ل

  .وامعة تبسة ناوم نبيل/ ل

  .قذيفة يحيى وامعة تبسة/  ل

 وامعة تبسةلقوقي احمد   /ل

  عمال الدين وامعة تبسة مقى  /ل

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

0661 88 67 57  
 

abdelmalek.guerrad@univ-tebessa.dz  

 

تبس -مركز ات سا ات جام   ال ربي التبس ي   
 


