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 (2016أوت  09املؤرخ يف  1419) املقرر رقم صص النشاط البدين الرياضي املدرسي ماسرت خت  
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 )احلصول على شهادة البكالوربا ) التسجيل مفتوح لكل الشعب 
  إجراء فحوص طبية للطالب من طرف طبيب املعهد 
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  بية البدنية و الرياضية التكوين بمعهد التر 
 علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية  ميدان

 



 
 

القسم من جامعة وهران إىل بعد تنقل  الرتبية البدنية و الرياضيةلقد مر املعهد بعدة مراحل انطماقا من قسم حىت معهد 
  إىل املدرسة ،  86/87املركز اجلامعي مبستغامن كان قسما تابع ملعهد البيولوجيا ومت حتويل هذا القسم يف هناية السنة الدراسية 

  .1988مارس  22املؤرخ يف  88-64العليا ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية باملرسو  الرئاسي رقم 
،مت حل املدرسة العليا ألساتذة الرتبية  07/07/1998املؤرخ يف  220 -98ضى املرسو  الرئاسي وبعد هذا و مبقت 

( معاهد 7البدنية و الرياضية و إنشاء جامعة مستغامن و ضمها إىل اجلامعة لتصبح معهد الرتبية البدنية و الرياضية من بني سبع )
شاء الكليات داخل اجلامعة لتغيري اسم املعهد إىل كلية العلو  االجتماعية  ( مث إن6هلذه اجلامعة ، و يف مدة ال تتعدى ستة أشهر )

و الرتبية البدنية و الرياضية والذي كان قسم الرتبية البدنية و الرياضية، والتدريب الرياضي و النشاط احلركي املكيف من األقسا  
  و مبقتضى املرسو  2004 . ويف سنة 02/12/1998 واملؤرخ يف 98/398املكونة له، و هذا هبذا مبقتضى املرسو  الرئاسي 

   مث إنشاء معهد الرتبية البدنية و الرياضية مستقبما عن كلية العلو  االجتماعية 29/08/2004و املؤرخ يف  04/256الرئاسي 
 و الرتبية البدنية و الرياضية. و هو هبذه الصفة إىل حد اآلن .
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