
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -2-باتنة-جامعــــــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد 
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 .د/مرتات محمدا

 2102/2121السداسي الثاني للسنة الجامعية مادة طرائق واساليب التدريس

 للسنة االولى  ماستر االعمال الموجهة الفوج االول واجباتقائمة 

 .مدرسي  تخصص: نشاط بدني رياضي

 هو مطلوب حسب القائمة التالية: اعمال فردية وفق ما المطلوب انجاز***

 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 

 
 

 المجموعة االولى

اقتراح حصة تعليمية)درس( تتضمن اساليب التدريس التالية:  امال بولزازن
 االسلوب التبادلي-2االمرياالسلوب -1
كل درس يحدد فيه المستوى التعليمي ويكون *

 بأهداف اجرائية واضحة ترافقها وضعيات تعلم مناسبة

 وداد بلعابد

 بثينة فرحات

 رونق شيحة

 شمس رميلي

 حكيمة بركة

 

 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 
 

 
 المجموعة الثانية

اقتراح حصة تعليمية)درس( تتضمن اساليب التدريس التالية:  نسرين رحموني
 اسلوب التضمين او االحتواء-2التدريبياالسلوب -1
كل درس يحدد فيه المستوى التعليمي ويكون *

 بأهداف اجرائية واضحة ترافقها وضعيات تعلم مناسبة

 نسرين عبد العزيز

 اشواق بوعزيز

 مريم خنيو

 فادية خادم

 هيام اريدير



 

 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 
 

 المجموعة الثالثة

حصة تعليمية)درس( تتضمن اساليب التدريس التالية: اقتراح  سيراج الهدى اوسكورت
حل اسلوب -3االسلوب التريبي-2االمرياالسلوب -1

 المشكالت
كل درس يحدد فيه المستوى التعليمي ويكون بأهداف *

 واضحة ترافقها وضعيات تعلم مناسبةاجرائية 

 بشرى بن كيموش

 فايزة حشالف

 بوخلط خديجة

 

 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 

 
 المجموعة الرابعة

وضعيات تعليمية في نشاط كرة  4ورقة عمل خاصة تتضمن بهدة اسامة محمد نجيب
 .باستخدام اسلوب حل المشكالت  اليد

ويحبذ لو يرفق اجرائيا الوضعيات التعليمية نذكر فيها الهدف 
 برسم توضيحي

 دبي دحمان
 دوادي امير
 كاهية فؤاد
 صهيب بدلة

 

 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 
 

 
 المجموعة الخامسة

استخدام ب وضعيات تعليمية 4اقتراح ورقة عمل تتضمن عمر رمضاني
.  او االحتواء في نشاط كرة السلةاسلوب التضمين 

ويحبذ لو  اجرائيا*الوضعيات التعليمية نذكر فيها الهدف 
 يرفق برسم توضيحي

 محسن غربوج
 حسام قنيفي
 سليمان دغو

 سيف االسالم مسرحي
 

 

 



 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 

 
 المجموعة السادسة

استخدام ب وضعيات تعليمية 4عمل تتضمناقتراح ورقة  شمالل نور الدين
الكرة الطائرة. في نشاط التبادلي سلوب الاستخدام ا

ويحبذ لو اجرائيا *الوضعيات التعليمية نذكر فيها الهدف 
 يرفق برسم توضيحي

 بوسالم اسامة
 جابر بويزار

 عبد الباقي لعريبي
 ابراهيم بخوش

 

 االلكتروني التالي: الى العنوان ترسل الواجبات بشكل فردي 

batna2.dz-m.meratate@univ  
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -2-باتنة-جامعــــــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد 
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 /مرتات محمد.دا

 2102/2121السداسي الثاني للسنة الجامعية مادة طرائق واساليب التدريس

 الثاني للسنة االولى  ماستراالعمال الموجهة الفوج  واجباتقائمة 

 .مدرسي  تخصص: نشاط بدني رياضي

 ***المطلوب انجاز اعمال فردية وفق ما هو مطلوب حسب القائمة التالية:

 الواجب المطلوب واللقباالسم  المجموعة
 

 
 

 
 االولىالمجموعة 

0-8 

اقتراح حصة تعليمية)درس( تتضمن اساليب التدريس التالية:  سهيل يخلف
 االسلوب التبادلي-االمرياالسلوب -1
كل درس يحدد فيه المستوى التعليمي ويكون *

 بأهداف اجرائية واضحة ترافقها وضعيات تعلم مناسبة

 يوسف بخوش
 محامديفؤاد 

 بقور عمر
 شوقي بهاء الدين راقدي

 كمال شقروني
 بهاء الدين بوراس

 اسالم علي بوعصيدة
 

 

 

 

 

 



 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 
 

 
 الثانيةالمجموعة 

2-01 

اقتراح حصة تعليمية)درس( تتضمن اساليب التدريس التالية:  رشيد دفداف
 اسلوب التضمين-التدريبي االسلوب -1
كل درس يحدد فيه المستوى التعليمي ويكون *

 بأهداف اجرائية واضحة ترافقها وضعيات تعلم مناسبة

 خالد معمري
 وائل دبوز
 هشام غنام

 عبد الكريم موساوي
 عادل بوقنة

 محمد امزيان بالح
 محمد عزوار
 فروج ريمة

 

 المطلوب الواجب االسم واللقب المجموعة
 

 
 

 
 الثالثةالمجموعة 

08-22 

اقتراح حصة تعليمية)درس( تتضمن اساليب التدريس التالية:  زكرياء صالح
االمري + االسلوب التدريبي+ واسلوب حل  باألسلو  1

 المشكالت
كل درس يحدد فيه المستوى التعليمي ويكون *

 بأهداف اجرائية واضحة ترافقها وضعيات تعلم مناسبة

 درارجةموسى 
 محمد عبد الصمد تواتي

 زراري بدرالدين
 بوزيد لموشي
 عون حسين

 

 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 
 الرابعةالمجموعة 

22-22 

وضعيات تعليمية في نشاط كرة  4ورقة عمل خاصة تتضمن * ريغي بالل
 .باستخدام اسلوب حل المشكالت  اليد

 اجرائياالوضعيات التعليمية نذكر فيها الهدف من الموقف 
 .ويحبذ لو يرفق برسم توضيحي

 الواعر احمد شكري
 مذكور حليم

 محمد االمين مصنف
 امين غسكالي
 خالد عياش



 

 الواجب المطلوب االسم واللقب المجموعة
 

 
 

 
 الخامسةالمجموعة 

21-21 

 وضعيات تعليمية  4ورقة عمل خاصة تتضمن * انور بن فرحي
االسلوب الذاتي المتعدد مواقف تعليمية باستخدام  2 *

 في نشاط الكرة الطائرة المستويات
 مواقف تعليمية باستخدام االسلوب التبادلي المستويات 2

 القفز الطويلفي نشاط 
 

 **الوضعيات التعليمية نذكر فيها الهدف من الموقف اجرائيا
 ويحبذ لو يرفق برسم توضيحي

 بوبكر مكموش
 خالد رجوح
 حمو بوزعتر
 يونس توكة

 زروال محمد االمين
 شيحة محمد
 زكور يونس

 طلحي عبد الرحمن
 بلبج رياض

 مصطفى منان
 

 

 ترسل الواجبات بشكل فردي الى العنوان  االلكتروني التالي:

batna2.dz-m.meratate@univ  
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