معلومات خاصة بالمشاركة
+++

شروط المشاركة :
 .1موضوع المداخلـة يكون ضمن احد المحاور.

ورقلة
ـالت مالـرفباح
قاصدي
ـرديـة.
جامعةمـداخ
 .2األوليــة لل

نسانيةالمـويدانيـة .
ـدراسـات
األولي ـة لل
االجتماعية
العلوم اإل
 .3كلية

هيئـة الملتقـى
الرئيس الشرفي للملتقى:
مدير الجامعة
أ.د /بوطرفاية أحمد
المشرف العام للملتقى:
مدير المعهد
د.مجيدي محمد
رئيس الملتقى:
د/عبد القادر برقوق

42.91096.920
/029.64.17.25
/فاكس :
هي العربية .
الرسمية للملتقى
هاتف اللغة
.4

رئيس اللجنة العلمية
د/مجيدي محمد

www.برنامجWord
Ouargla-univ.dzباستخدام
 . 5تحريـر المداخلة يكون
و ترسل عن طريق البريد االلكتروني أدناه.
 .6استعمال خط حجم  simlified Arabic41لكتابة
المداخالت
 .7يجب إرفاق المداخلة بملخص ال يتعدى صفحة بلغة
مغايرة للغة المداخلة

تواريخ هامة:

 آخــر أجــل لـتسـلـيـم مـلخـصـات الـمشـاركـة يــوم:6046/46/66
 اإلشعار بالقبول األولي6047/04/07: آخــر أجــل لــتسلـيـم الـمـداخـالت كــاملـة يــوم6047/06/07
 إرسال الدعوات للمداخالت المقبولة بصفة نهائية سيكونقبل تاريخ 6047/06/67 :

المراسالت:

البريد اإللكترونيbergoug-2010@hotmail.fr :
الفاكس:
الهاتف:

0 29 71 15 74

0660946505/0790743213

 -أ.د /الشايب محمد الساسي

 -أ د /بوداود عبد اليمين

 -أ د  /بن التومي عبد الناصر

 -أ د /شريفي علي

 -أ د  /بوسكرة أحمد

 -أ.د /حشمان عبد النور

 -أ د - /أ.د /عطاهلل أحمــد

-أ.د/كرفص نبيل

-أ .د /بوخراز رضوان

-د /عبد اهلل بوجرادة

 -د /برقوق عبد القادر

-د/نصير أحميدة

 -د /مجيدي محمد

 -د /دودو بلقاسم

 -د /جرمون علي

-د/بن صايبي يوسف

 -د- /د/حمزة غضبان

-د/بوعروري جعفر

-د/رويبح كمال

-د/عثماني عبد القادر

-د/كريبع محمد

-د/بن عبد الواحد ع الكريم

-د/فضل قيس

-د/بن دقفل رشيد

 -أ.د /بن عكي محند آكلي

جامعة قاصـدي مربـاح – ورقلـة –
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

ينظم
بمساهمة مخبر علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

-أ.د /طارق ساكر

حول
النشاط البدني الرياضي في الوسط
المدرسي وتكنولوجيات االعالم
واالتصال التربوي

يومي
07/06مارس 2017

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى

د /بن عبد الواحد عبد الكريم
نائب رئيس اللجنة التنظيمية

د /عبابسة نجيب
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إشكالية الملتقى
إن التكنولوجيات الحديثة أصبحت اللغة التي يتخاطل

والطر

واألساليل البيداغوجية الحديثة التي تتبنى

تطبيقات تكنولوجيا االعالم واالتصال في عملية التكوين

ب ا العالم اليوم ،ف ي بذلك معيار التقدم والرقي بالنسبة
لألفراد والمجتمعات ،وقد اصبح استخدام ا في مختلف

العلمي -عن انسل الطر

وأنجع االليات الستخدام

ميادين الحياة االقتصادية والتعليمية واإلدارية ...ضرورة

التكنولوجيات الحديثة في تعليمية النشاط التربوي الحركي

ملحة تُملي ا شروط العصر الحالي الذي يمتاز بالتنافس

وتقويمه في مختلف االطوار التعليمية.

الشديد والحركية المتسارعة .

أهداف الملتقى

الحيوية التي تُبنى علي ا االمم والحضارات باعتباره
استثما ار بشريا ،ورأسمال حقيقي ي دف الى بناء الدول
والمجتمعات انطالقا من بناء االفراد وتحصين م لمجاب ة
مختلف االزمات التي ما تكاد تنت ي حتى تبدأ من جديد.
ومررن ج ررة أخرررى يعتبررر النشرراط التربرروي الرياضرري -الررذي
تض ر ررمنه الماسس ر ررات التعليمي ر ررة -الض ر ررلع االساس ر رري ف ر رري

المنظومر ر ررة التربوير ر ررة والتعليمير ر ررة الجزائرير ر ررة التر ر رري شر ر ررمل ا

االصر ر ررالخ فر ر رري مختلر ر ررف مراحل ر ر ررا مر ر ررن خر ر ررالل المنر ر رراه
التعليمية

االستفادة من المنتوج الرقمي للوسائل التكنولوجية.

والتقويم التربوي.
األمر الذي يجعلنا نبحث – من خالل هذا الملتقى

ويعد المجال التعليمي -التعلمي احد اهم المجاالت

 .4تطوير األداء الحركي للتلميذ انطالقا من مبدأ

 .1تس يل عملية التعلم التربوي الحركي من خالل ف م
ومتابعة مبسطة لوضعيات التعلم ومشكالته.
 .2االستفادة من تطبيقات التكنولوجيات الحديثة في
عمليتي التصحيح والتقويم الذاتي للتالميذ والطالل.
 .3إظ ار فوائد استعمال التكنولوجيات الجديدة في

العملية التعليمية -التعلمية لدى االستاذ والتلميذ.

محاور الملتقى
المحور األول:
تطبيقات تكنولوجيات االعالم واالتصال ( )TICفي
تعليمية النشاط البدني الرياضي التربوي.
المحور الثاني:
مساهمة التكنولوجيات الحديثة في عملية تقييم وتقويم
النشاط البدني الرياضي التربوي.
المحور الثالث:
الطررر واألسرراليل الحديثررة فرري عمليررة تطرروير الم ررارات
الرياضية والتعلم الحركي.

المحور الرابع:
عرض بعض نماذج وتجارل الدول الرائدة في مجال

تعليمية النشاط البدني الرياضي والتعلم الحركي.
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