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Simulation – 3 قاعة – املكتبة – قاعة السمعي البصري – قاعة األنرتنت – قاعات لإلعالم األيل 
 ملعب الكرة – ملعب كرة القدم – مسبح اومليب – مكتب األساتذة – قاعة األساتذة –املطالعة تابعة للمكتبة 

.  قاعة متعددة الرياضات – رواق ألعاب القوى – ملعب كرة السلة – ملعب كرة اليد –الطائرة 
 
 
 

 :شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي  
           (م2014 جويلية 24 املؤرخ يف 643املقرر رقم  )ليسانس ختصص الرتبية و علم احلركة 
  (م2016 أوت 09 املؤرخ يف 1419املقرر رقم  )ماسرت ختصص النشاط البدين الرياضي املدرسي 
 (م2016 أوت 09 املؤرخ يف 1419املقرر رقم  )  ماسرت ختصص النشاط البدين الرياضي الرتوحيي 

 :شعبة التدريب الرياضي   
       (م2014 جويلية 24 املؤرخ يف 644املقرر رقم  )ليسانس ختصص التدريب الرياضي التنافسي 
      ( م2016 أوت 09 املؤرخ يف 1419املقرر رقم  )  ماسرت ختصص التحضري البدين الرياضي
 (م2016 أوت 09 املؤرخ يف 1419املقرر رقم  )      الرياضيي  ماسرت ختصص التحضري النفس 

 :شعبة النشاط البدني الرياضي المكيف  
  (م2014 جويلية 24 املؤرخ يف 607املقرر رقم  )  ليسانس ختصص النشاط البدين الرياضي و اإلعاقة 
  (م2016 أوت 09 املؤرخ يف 1419قم المقرر ر) ماسرت ختصص النشاط البدين الرياضي املكيف و الصحة   
 
 
  (التسجيل مفتوح لكل الشعب )احلصول على شهادة البكالوربا 
  إجراء فحوص طبية للطالب من طرف طبيب املعهد 
    إجراء مقابالت شخصية للطلب مع أساتذة املعهد   
 

 

 -مستغانم - جامعـــــــــــــة عبد الحميــــــــد بن باديس                                         
 ــةــــــــــــرياضيـــــــــــــــــــــــــة و الــــــــــة البدنيـــــــــمعهــــــــد التربي                                      

                
 

 دليـــل المعهد

 

 ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية      
 و الرياضيـــــــــــــــــــة         
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 شروط اإللتحاق

  الهياكل البيداغوجية 
 

  التكوين بمعهد التربية البدنية و الرياضية 
ميدان علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية  

 



 
 

 بعد تنقل القسم من جامعة وىران إىل الرتبية البدنية و الرياضيةلقد مر املعهد بعدة مراحل انطالقا من قسم حىت معهد 
  إىل املدرسة ، م86/87املركز اجلامعي مبستغاًل كان قسما تابع ملعهد البيولوجيا ومت حتويل ىذا القسم يف هناية السنة الدراسية 

. م1988 مارس 22 املؤرخ يف 88-64العليا ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية باملرسوم الرئاسي رقم 
 ،مت حل املدرسة العليا ألساتذة الرتبية 07/07/1998 املؤرخ يف 220- 98 وبعد ىذا و مبقتضى املرسوم الرئاسي 

معاىد  (7)البدنية و الرياضية و إنشاء جامعة مستغاًل و ضمها إىل اجلامعة لتصبح معهد الرتبية البدنية و الرياضية من بني سبع 
مث إنشاء الكليات داخل اجلامعة لتغيري اسم املعهد إىل كلية العلوم االجتماعية   (6)هلذه 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 األقسام 
م و مبقتضى املرسوم 2004ويف سنة . م02/12/1998 واملؤرخ يف 98/398املكونة لو، و ىذا هبذا مبقتضى املرسوم الرئاسي 

م مث إنشاء معهد الرتبية البدنية و الرياضية مستقبال عن كلية العلوم االجتماعية و 29/08/2004 و املؤرخ يف 04/256الرئاسي 
. و ىو هبذه الصفة إىل حد اآلن . الرتبية البدنية و الرياضية

 
 
   (. م  إلى يومنا ىذا2018 )ميم مختار                    مدير معهد التربية البدنية و الرياضية . د
 (م 2018-م 2009 )بن قاصد علي الحاج محمد     مدير معهد التربية البدنية و الرياضية . د.أ
  (م 2009 –م 2007 )سعيد عيسى خليفة               مدير معهد التربية البدنية و الرياضية . د.أ
  (م 2007م 2004 )رمعون محمد                     مدير معهد التربية البدنية و الرياضية . د.أ
 (م 2004 –م 1998)بن قوة علي                      عميد كلية العلوم االجتماعية و التربية البدنية و الرياضية . د.أ
 (م  1998  –م 1991)لحمر عبد الحق                   مدير المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والرياضية . د
 (م 1991 –م 1989 )طايري عبد الرزاق                 مدير المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والرياضية . د

 
 

ميم مختار                   مدير المعهد . د
كوتشوك سيدي محمد     مدير مساعد المكلف ما بعد التدرج                                   . د
حمزاوي حكيم              مدير المساعد المكلف بالتدرج . د
حرباش ابراىيم              رئيس قسم التربية البدنية الرياضية .       د
 رئيس قسم التدريب الرياضيبلقاضي عادل                .د      

 رقيق مدني                  رئيس قسم النشاط البدني المكيف.       د

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 د.م.مصلحة جذع مشرتك ل 
  (م02/12/1998 املؤرخ يف 98/398املرسوم الرئاسي  )قسم الرتبية البدنية و الرياضية 
  ( م2012 ماي 16 املؤرخ يف 162مقرر رقم  )قسم التدريب الرياضي 
  ( م2012 ماي 16 املؤرخ يف 162مقرر رقم  )قسم النشاط الرياضي املكيف 
 العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية : جملة علمية حمكمة 

 ISSN1112-4032/Eissn) :2543-3776 )و الرياضية 
  خمرب تقومي برامج األنشطة البدنية و الرياضية(  م رقم 2000جويلية :W0890400) 
  خمرب العلوم التطبيقية يف حركة اإلنسان(  م رقم2012ماي :W0872800) 
 م إىل يومنا ىذا 2009 من سنة ا ختصص ابتداء13د الطور الثالث .م.مت فتح عدة ختصصات يف دكتوراه ل 
  التسجيل يف دكتوراه نظام كالسيكي 
 
 " أ "  أستاذ محاضر قسم 28 – أستاذ تعليم عالي 33 -
 " أ "  أستاذ مساعد قسم 02 –" ب "  أستاذ محاضر قسم 05 -
  أستاذ 70 مجموع –" ب "  أستاذ مساعد قسم 02 -

أسماء المدراء الذين تداولوا على إدارة المعهد  
 

 د ــــــــــــــــــــ المعوعنلمحة تاريخية 
 

د ــــــــــــــيضم المعو
 

عدد األساتذة بالمعهد حسب الدرجة العلمية  
 

 الهيئــــــــة اإلداريــــــــــــــــــــة

 

     1 ليسانـس–الطور األول 
            

 جــــــــــــــــــذع مشترك 

 النشاط البدني الرياضي و اإلعاقة التدريب الرياضي التنافسي       التربية وعلم الحركة

- ماستـــر –الطور الثــــــــــــــــــانـــي   
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- دكتوراه –الطور الثــــــــــــــــــالث   

 النشاط البدني الرياضي المدرسي
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