
 ( 2( و )01الفوج ) للسداسي الثاين ) أعمال موجهة( مقياس مشروع البحث

 طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي : مستوى 

 د.لوانس/أستاذ بقسم النشاط البدين الرايضي الرتبوي

 لألعمال املوجهة  : بعةسااحلصة ال ضمونم

تقسيم الفصول،كتابة النظري، التوثيق  ) الطرح النظري حسب عنوان البحث
 (APAحسب 

وإعداد البحوث   نهجية البحوث يقوم الطالب ابلبحث يف املراجع والكتب اليت تعىن مب
  إبعداد حبيث يقوم الطالب االنرتنيتعرب  واجلامعية  املعهد واملكتبة مكتبةالعلمية عرب 

من اقرتاحه  لبحثاب  النظري اخلاصبناء الطرح النظري أو اجلانب تطبيقات أو طريقة 
يف شكل حصة موجهة من طرف األستاذ حبيث   داخل احلصةمع عرضها الشخصي 

 ىل العناصر التالية:دقيقة ويتطرق إ  25يكون الطالب هو الذي يدير احلصة ملدة 

 . اإلطار النظري للدراسةمقدمة عامة عن  -
 .  وضع جانب نظري للبحثذا وجب ملا -

 . يف البحوث ابجلانب النظرياإلستعانة أمهية  -
 . حثبابل الفصول النظريةاستخدام ضبط كيفية  -

 . أوجه اإلستفادة منها -
 . الفصول النظريةأهم العناصر اليت جيب التطرق إليها يف  -

 . الفصول النظريةترتيب   -
 .للجانب النظري الذي مت اإلستعانة بهاإلخراج النهائي  -



بفتح يقوم األستاذ من عرض الطالب للمعطيات اليت هو يف صدد عرضها،  بعد اإلنتهاء
جمال املناقشة وتقومي الطالب من خالل طرح األسئلة من طرف زمالئه الطلبة رفقة 

 دقيقة .   45األستاذ ملدة 

 بناءا على: بتقييم الطالب وبعدها يقوم األستاذ 

 . طريقة تقدمي وعرض البحث  -1
 .عتمة يف حبثه مضمون البحث واملراجع امل -2

 ته على األسئلة املقدمة من طرف الطلبة واألستاذ. ابجإم تفاعله و يقيت -3



 ( 2( و )01الفوج ) للسداسي الثاين ) أعمال موجهة( مقياس مشروع البحث

 طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي : مستوى 

 د.لوانس/أستاذ بقسم النشاط البدين الرايضي الرتبوي

 لألعمال املوجهة  : ثامنةاحلصة ال ضمونم

 ( ضبط املتغريات،  العينة،التصميم التجريب ) تصميم املنهج التجريب 

وإعداد البحوث   نهجية البحوث يقوم الطالب ابلبحث يف املراجع والكتب اليت تعىن مب
  إبعداد حبيث يقوم الطالب االنرتنيتعرب  واجلامعية  املعهد واملكتبة مكتبةالعلمية عرب 

من اقرتاحه  لبحثاب اخلاص املنهج التجريبأو تصميم  بناء  تطبيقات أو طريقة 
يكون  يف شكل حصة موجهة من طرف األستاذ حبيث  داخل احلصة مع عرضهالشخصي 

 ىل العناصر التالية: دقيقة ويتطرق إ 25الطالب هو الذي يدير احلصة ملدة 

 . تصميم املنهج التجريب المقدمة عامة عن  -
 .املنهج التجريب   خنتار ذاملا -

 . يف البحوث ابملنهج التجريباإلستعانة أمهية  -
 .حثبابل العينة واملتغرياتضبط كيفية  -

 . أوجه اإلستفادة منها -
 . التصميم التجريبأهم العناصر اليت جيب التطرق إليها يف  -
 .الذي مت اإلستعانة به  للتصميم التجريباإلخراج النهائي  -



بفتح يقوم األستاذ من عرض الطالب للمعطيات اليت هو يف صدد عرضها،  بعد اإلنتهاء
جمال املناقشة وتقومي الطالب من خالل طرح األسئلة من طرف زمالئه الطلبة رفقة 

 دقيقة .   45األستاذ ملدة 

 بناءا على: بتقييم الطالب وبعدها يقوم األستاذ 

 . طريقة تقدمي وعرض البحث  -1
 .مضمون البحث واملراجع املعتمة يف حبثه  -2

 ته على األسئلة املقدمة من طرف الطلبة واألستاذ. ابجإم تفاعله و يقيت -3



 ( 2( و )01الفوج ) للسداسي الثاين ) أعمال موجهة( مقياس مشروع البحث

 طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي : مستوى 

 د.لوانس/أستاذ بقسم النشاط البدين الرايضي الرتبوي

 لألعمال املوجهة  : تاسعةاحلصة ال ضمونم

 ( ضبط املتغريات، العينة،بحثيالتصميم ال ) وصفيتصميم املنهج ال

وإعداد البحوث   نهجية البحوث يقوم الطالب ابلبحث يف املراجع والكتب اليت تعىن مب
  إبعداد حبيث يقوم الطالب االنرتنيتعرب  واجلامعية  املعهد واملكتبة مكتبةالعلمية عرب 

الشخصي من اقرتاحه  لبحثاب اخلاص وصفياملنهج ال أو تصميم  بناء  تطبيقات أو طريقة 
يكون الطالب  يف شكل حصة موجهة من طرف األستاذ حبيث   داخل احلصة مع عرضه

 ىل العناصر التالية: دقيقة ويتطرق إ  25هو الذي يدير احلصة ملدة 

 .وصفيلمنهج ال تصميم لالمقدمة عامة عن  -
 .وصفياملنهج ال   خنتار ذاملا -

 .يف البحوث وصفيابملنهج الاإلستعانة أمهية  -
 .حثبابل العينة واملتغرياتضبط كيفية  -

 . أوجه اإلستفادة منها -
 .وصفيالتصميم الأهم العناصر اليت جيب التطرق إليها يف  -
 .الذي مت اإلستعانة به وصفيللتصميم الاإلخراج النهائي  -



بفتح يقوم األستاذ من عرض الطالب للمعطيات اليت هو يف صدد عرضها،  بعد اإلنتهاء
جمال املناقشة وتقومي الطالب من خالل طرح األسئلة من طرف زمالئه الطلبة رفقة 

 دقيقة .   45األستاذ ملدة 

 بناءا على: بتقييم الطالب وبعدها يقوم األستاذ 

 . طريقة تقدمي وعرض البحث  -1
 .مضمون البحث واملراجع املعتمة يف حبثه  -2

 ته على األسئلة املقدمة من طرف الطلبة واألستاذ. ابجإم تفاعله و يقيت -3



 ( 2( و )01الفوج ) للسداسي الثاين ) أعمال موجهة( مقياس مشروع البحث

 طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي : مستوى 

 د.لوانس/أستاذ بقسم النشاط البدين الرايضي الرتبوي

 لألعمال املوجهة  : عاشرةاحلصة ال ضمونم

 (ضبط املتغريات، العينة، بحثيالتصميم ال) الدراسة املسحية

وإعداد البحوث   نهجية البحوث يقوم الطالب ابلبحث يف املراجع والكتب اليت تعىن مب
  إبعداد حبيث يقوم الطالب االنرتنيتعرب  واجلامعية  املعهد واملكتبة مكتبةالعلمية عرب 

 لبحثاب اخلاصابألسلوب املسحي  وصفياملنهج ال أو تصميم  بناء  تطبيقات أو طريقة 
يف شكل حصة موجهة من طرف األستاذ   داخل احلصة مع عرضهالشخصي من اقرتاحه 

 ىل العناصر التالية:دقيقة ويتطرق إ 25يكون الطالب هو الذي يدير احلصة ملدة حبيث 

 .للدراسة املسحيةتصميم  المقدمة عامة عن  -
 .الطريقة املسحية  خنتار ذاملا -

 .يف البحوث ابلدراسة املسحيةاإلستعانة أمهية  -
 .حثبابل العينة واملتغرياتضبط كيفية  -

 . أوجه اإلستفادة منها -
 .املسحي وصفيالتصميم الأهم العناصر اليت جيب التطرق إليها يف  -
 .الذي مت اإلستعانة بهاملسحي  وصفيللتصميم الاإلخراج النهائي  -



بفتح يقوم األستاذ من عرض الطالب للمعطيات اليت هو يف صدد عرضها،  بعد اإلنتهاء
جمال املناقشة وتقومي الطالب من خالل طرح األسئلة من طرف زمالئه الطلبة رفقة 

 دقيقة .   45األستاذ ملدة 

 بناءا على: بتقييم الطالب وبعدها يقوم األستاذ 

 . طريقة تقدمي وعرض البحث  -1
 .مضمون البحث واملراجع املعتمة يف حبثه  -2

 ته على األسئلة املقدمة من طرف الطلبة واألستاذ. ابجإم تفاعله و يقيت -3



 ( 2( و )01الفوج ) للسداسي الثاين ) أعمال موجهة( مقياس مشروع البحث

 طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي : مستوى 

 د.لوانس/أستاذ بقسم النشاط البدين الرايضي الرتبوي

 لألعمال املوجهة  : ادية عشراحلصة احل ضمونم

 ( ضبط املتغريات، العينة،بحثيالتصميم ال )  األسلوب اإلرتباطي

وإعداد البحوث   نهجية البحوث يقوم الطالب ابلبحث يف املراجع والكتب اليت تعىن مب
  إبعداد حبيث يقوم الطالب االنرتنيتعرب  واجلامعية  املعهد واملكتبة مكتبةالعلمية عرب 

  لبحثاب اخلاص  رتباطيابألسلوب اإل وصفياملنهج ال أو تصميم  بناء  تطبيقات أو طريقة 
يف شكل حصة موجهة من طرف األستاذ   داخل احلصة مع عرضهالشخصي من اقرتاحه 

 ىل العناصر التالية:دقيقة ويتطرق إ 25يكون الطالب هو الذي يدير احلصة ملدة حبيث 

 . للدراسة اإلرتباطيةتصميم  المقدمة عامة عن  -
 .رتباطيةالطريقة اإل  خنتار ذاملا -

 .يف البحوث اإلرتباطيةابلدراسة اإلستعانة أمهية  -
 .حثبابل العينة واملتغرياتضبط كيفية  -

 . أوجه اإلستفادة منها -
 . اإلرتباطي وصفيالتصميم الأهم العناصر اليت جيب التطرق إليها يف  -
 . الذي مت اإلستعانة به اإلرتباطي  وصفيللتصميم الاإلخراج النهائي  -



بفتح يقوم األستاذ اإلنتهاء من عرض الطالب للمعطيات اليت هو يف صدد عرضها، بعد 
جمال املناقشة وتقومي الطالب من خالل طرح األسئلة من طرف زمالئه الطلبة رفقة 

 دقيقة .   45األستاذ ملدة 

 بناءا على: بتقييم الطالب وبعدها يقوم األستاذ 

 . طريقة تقدمي وعرض البحث  -1
 .مضمون البحث واملراجع املعتمة يف حبثه  -2

 ته على األسئلة املقدمة من طرف الطلبة واألستاذ. ابجإم تفاعله و يقيت -3



 ( 2( و )01الفوج ) للسداسي الثاين ) أعمال موجهة( مقياس مشروع البحث

 طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي : مستوى 

 د.لوانس/أستاذ بقسم النشاط البدين الرايضي الرتبوي

 لألعمال املوجهة  : عشر ثانيةاحلصة ال ضمونم

 ( ضبط املتغريات،  العينة،بحثيالتصميم ال )  املقارنةسلوب الدراسة أب

وإعداد البحوث   نهجية البحوث يقوم الطالب ابلبحث يف املراجع والكتب اليت تعىن مب
  إبعداد حبيث يقوم الطالب االنرتنيتعرب  واجلامعية  املعهد واملكتبة مكتبةالعلمية عرب 

من  لبحثاب اخلاص املقارنةأبسلوب  وصفياملنهج ال أو تصميم  بناء  تطبيقات أو طريقة 
يف شكل حصة موجهة من طرف األستاذ   داخل احلصة مع عرضهالشخصي اقرتاحه 

 ىل العناصر التالية:دقيقة ويتطرق إ 25يكون الطالب هو الذي يدير احلصة ملدة حبيث 

 . أبسلوب املقارنةللدراسة تصميم  المقدمة عامة عن  -
 .املقارنةطريقة   خنتار ذاملا -

 .يف البحوث أبسلوب املقارنةابلدراسة اإلستعانة أمهية  -
 .حثبابل العينة واملتغرياتضبط كيفية  -

 . أوجه اإلستفادة منها -
 .أبسلوب املقارنة وصفيالتصميم الأهم العناصر اليت جيب التطرق إليها يف  -
 . اإلستعانة بهالذي مت  أبسلوب املقارنة وصفيللتصميم الاإلخراج النهائي  -



بفتح يقوم األستاذ بعد اإلنتهاء من عرض الطالب للمعطيات اليت هو يف صدد عرضها، 
جمال املناقشة وتقومي الطالب من خالل طرح األسئلة من طرف زمالئه الطلبة رفقة 

 دقيقة .   45األستاذ ملدة 

 بناءا على: بتقييم الطالب وبعدها يقوم األستاذ 

 . طريقة تقدمي وعرض البحث  -1
 .مضمون البحث واملراجع املعتمة يف حبثه  -2

 طرف الطلبة واألستاذ. ته على األسئلة املقدمة من ابجإم تفاعله و يقيت -3


