
 

   
 

 
 
 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 بسكرة _ جامعة محمد خيضر

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
 الخارجيةو البحث العلمي والعالقات  بما بعد التدرجمعهد المكلفة مديرية النيابة 

 برنامج التكوين الدكتوراه ل.م.د لطلبة شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي لسداسي الثالث

  5252 /15/ 20إلى  5252/ 52/11 الفترة من

 أيام التدريس التوقيت املواد الدراسة أستاذ املادة

رواب عمار :ألاستاذ الدكتور   

 كتابة نصوص في الاختصاص

غة الانجليزية)ألاطروحة تحرير نصوص لها عالقة بموضوع 
ّ
(الل  

10حصة رقم   

03.1-01311  
 

 ألاسبوع ألاول 

 5151 /00/ 52ألاربعاء 

 

 تقديم أعمال

 كتابة نصوص في الاختصاص

غة الانجليزية)تحرير نصوص لها عالقة بموضوع ألاطروحة 
ّ
(الل  

15حصة رقم   

013.1-05311  

 كتابة نصوص في الاختصاص

غة الانجليزية)بموضوع ألاطروحة تحرير نصوص لها عالقة 
ّ
(الل  

.1حصة رقم   

0.3.1-02311  

 كتابة نصوص في الاختصاص

غة الانجليزية)تحرير نصوص لها عالقة بموضوع ألاطروحة 
ّ
(الل  

10حصة رقم   

023.1-00311  

    

رواب عمار: ألاستاذ الدكتور   

الوثائقيالبحث نوع الحصة  قواعد التوثيق والاقتباس في البحث العلمي  
10حصة رقم   

03.1-01311  

 ألاسبوع ألاول 

5151/ 00/ 52الخميس   

 

 تقديم أعمال

 البحث الوثائقينوع الحصة  قواعد التوثيق والاقتباس في البحث العلمي
15حصة رقم   

013.1-05311  

البحث الوثائقينوع الحصة  قواعد التوثيق والاقتباس في البحث العلمي  
.1حصة رقم   

0.3.1-02311  

البحث الوثائقينوع الحصة  قواعد التوثيق والاقتباس في البحث العلمي  
10حصة رقم   

023.1-00311  

    

بن عميروش سليمان: ألاستاذ الدكتور   

 تعليمية النشاط الرياض ي التربوي 

ورشاتنوع الحصة   

10حصة رقم   

03.1-01311  
 ألاسبوع الثاني

 15/05/5151ألاربعاء

 تعليمية النشاط الرياض ي التربوي  
15حصة رقم   

013.1-05311  



 

   
 

 
 
 

ورشاتنوع الحصة   

 تعليمية النشاط الرياض ي التربوي 

ورشاتنوع الحصة   

.1حصة رقم   

0.3.1-02311  

 تعليمية النشاط الرياض ي التربوي 

ورشاتنوع الحصة   

10حصة رقم   

023.1-00311  

    

ولد حمو مصطفى: ألاستاذ الدكتور   

 الرياضة والعلوم البيولوجية

ورشاتنوع الحصة   

10حصة رقم   

03.1-01311  

 ألاسبوع الثاني

 05/5151/.1الخميس 

 

 الرياضة والعلوم البيولوجية

ورشاتنوع الحصة   

15حصة رقم   

013.1-05311  

 الرياضة والعلوم البيولوجية

ورشاتنوع الحصة   

.1حصة رقم   

0.3.1-02311  

البيولوجيةالرياضة والعلوم   

ورشاتنوع الحصة   

10حصة رقم   

023.1-00311  

    

رواب عمار: ألاستاذ الدكتور   
 تقارير حول زيارات ميدانية

 عرض ألاعمال الشخصية على شكل أيام دراسية

10حصة رقم   

03.1-01311  
 ألاسبوع الثالث

10/05/5151ألاربعاء   

 

عرض ألاعمال الشخصية على شكل أيام 

 دراسية

أعضاء للجنة التكوين في الدكتورةكل   

 تقارير حول زيارات ميدانية

البحث الوثائقي نوع الحصة  

15حصة رقم   

013.1-05311  

 مدخل إلى  البحث الوثائقي

البحث الوثائقي نوع الحصة  

.1حصة رقم   

0.3.1-02311  

 مدخل إلى  البحث الوثائقي

البحث الوثائقي نوع الحصة  

10حصة رقم   

023.1-00311  

  
 

 
 

 

 


