
  

 

 

 

 إشكالية اليوم الدراس ي:

يعتبر التربص امليداني همزة الوصل بين ما يتالقاه الطالب في الجامعة 

يحتاجه محيط الشغل واملحيط االجتماعي من تكوين نظري وبين ما 

من تطبيق، وملا لهذا التربص من أهمية بالغة وضع كمقياس في 

برنامج التكوين الجامعي لطلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

إحاطة والرياضية. حيث جاءت فكرة هذا اليوم الدراس ي من أجل 

هؤالء الطلبة  عامة واملقبلين على التخرج من بين هذا امليدانطلبة 

خاصة بكل ما له عالقة بالتربص امليداني وآليات إجرائه والصعوبات 

انطالقا من التساؤالت العديدة التي التي يمكن أن يتلقاها الطلبة في ذلك 

 يمكن للطالب طرحها على غرار ما يلي:

 ماهو التربص امليداني ؟ -

 الالزمة ملباشرة التربص امليداني ؟ اإلدارية اإلجراءاتماهي  -

 ماهي أهم الوثائق البيداغوجية الالزمة للطالب املتربص ؟ -

 العملية البيداغوجية خالل التربص ؟ ةمارسم ةكيف -

 ماهي أبرز الصعوبات خالل مراحل التربص ؟ -

 

 الدراس ي: اليوممحاور 

 اإلجراءات اإلدارية للتربص امليداني -  

 للطالب خالل التربص امليدانيالوثائق الالزمة  -  

 الجانب البيداغوجي للعملية التعليمية التعلمية -  

 كيفية التعامل مع التلميذ املراهق خالل التربص -  

الصعوبات التي تصادف الطالب خالل جميع مراحل التربص  -  

 امليداني

 

 الفئة املستهدفة من خالل اليوم الدراسة:

 البدنية والرياضيةطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات 

 اللجان العلمية والتنظيمية لليوم الدراس ي:

 ة العلمية لليوم الدراس ي:نرئيس اللج

 أ.د/ براك خضرة

 ة العلمية لليوم الدراس ي:ننائب رئيس اللج

 د/ بوته محمد

 العلمية لليوم الدراس ي: نةأعضاء اللج

                                                          د/ نويوة عمار -   د/حشاني رابح       -    /مقى عماد الديند

 د/ سربوت محمد رضا     -   د/ حمداوي سفيان

 لليوم الدراس ي:رئيس اللجنة التنظيمية 

 د/ حاج مختار

 لليوم الدراس ي:رئيس اللجنة التنظيمية نائب 

 د/ زمالي حسان

 لليوم الدراس ي:اللجنة التنظيمية أعضاء 

 د/ قراد عبد املالك   -  د/ حاجي فيصل  -  د/ لعمارة سليم

 لقوقي احمدد/  -د/عزالي خليفة    - د/ يحي قذيفة  -د/ ناجم نبيل   -

 تواريخ هامة

 2022 -09-30 آخر أجل لتسليم املداخالت:

 2022-10-04 تاريخ إعالن نتيجة التحكيم:

 املراسالت

 توجه املراسالت إلى البريد التالي:

boukhalfa.abdelkader@univ-tebessa.dz 

 

 

 

 
 قسم النشاط البدني والرياض ي التربوي 

 ينظم

 اليوم الدراس ي األول حول:

 

 التربص امليداني للطلبة املقبلين على التخرج
 

 
 

 
 

 الرئيس الشرفي:

 أ.د/ قواسمية عبد الكريم

  املشرف العام على اليوم الدراس ي:

 أ.د/قاسمي فيصل

 رئيس اليوم الدراس ي:

 بوخالفة عبد القادرد/

 2022 أكتوبر  10 رععاءيوم : األ 

 تبسة.-بمركز الحسابات جامعة العرعي النتبس ي

 

 


