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 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للقسم                                               

أعضاء اللجنة التدريسية لقسم النشاط البدني المكيف تحت رئاسة الدكتور رقيق مدني  أجتمع 11/2021/ 03 األربعاءفي يوم 

جدول األعمال  المقررة  داولصباحا ، وبحضور نائب المدير المكلف بالدراسات، وهذا لت 10:00وبالضبط على الساعة 

 خالل هذا االجتماع والمتمثلة :

 جدول االعمال:

2020/2021حوصلة العملية البيداغوجية  للسنة الجامعية  -       
،مع تسجيل غياب طلبة السنة األولى 2021/2022 تقيم الدخول الجامعي وسير الدروس للسنة الجامعية -

 ماستر.

: بعد تداول الكلمة من طرف االساتذة التابعين للقسم تعين رؤساء اللجان البيداغوجية للدفعات التابعة للقسم -
 فقد تم االتفاق على اقتراح رؤساء اللجان البيداغوجية كالتالي:

 .السنة الثانية ليسانس    أ.د سيفي بلقاسم 

 .السنةالثالثة ليسانس    أ.د بن قاصد علي 

 .السنة اولى ماستر       أ.د ناصر عبد القادر 

   .السنة الثانية ماستر     زبشي نور الدين 

، وسنوات  النشاط البدني المكيفبالنظر لمحتوى التكوين في مجال لي  المواد التدريسية.ئوتعيين  األساتذة مس -

التالية تعيين  األساتذة في المقاييس التي يشرفون على تدريسها نظريا وتطبيقيا فقد تم االجماع على  الخبرة لالساتذة
 كالتالي: واد التدريسيةللملي  ئومسأسماءهم ك

 المقياس األستاذ المسؤول

 .التقويم في ميدان النشاط البدني و الرياضي المكيف-
 . التكيف الوظيفي -

 . نشطة البدنية الرياضية المكيفة تعليم و تدريب األ -

 .التصنيف الرياضي للمعاقين  -
 . منهجية البحث العلمي -

  (TMTCتقنيات و مناهج العمل و االتصال)-

     1بيداغوجية التطبيقية  -
 علم النفس  النمو -

 رياضات اإلعاقة الحركية و العقلية -

 

 ا.د. زبشي نور الدين -
 د.بن زيدان  -

 أ.د.عثوتي -

  .حموديد/ة.  -
  .ا.د. ناصر -

 ايم.د/ عدة عبد الد -

  د. بلخير -

   د. كحلي -
 د.ة دويلي -

 
 

على الطرق  األساتذة إجماعفي ما يخص عملية تقويم مستوى التحصيل لدى الطلبة فقد تم تقويم المواد: -     

 ذلك والتي هي : خاللالتالية التي يستوجب اتباعها 
 .فقط فيقوم الطلبة فيها على اساس اختبار نهائي )محاضرات ال تقتصر علىالمقايس التي فيما يخص ا 

 المقياس التي 

 



 مناقشة البرنامج السنوي المقترح من طرف الجامعة. -

 .(TD/TPمستوى انجاز الدروس ومواظبة الطلبة ) -

 دراسة الطلبات الخاصة بالعطل األكاديمية لألساتذة.  -
 .(cc/ou Ef)طرق التقويم التي سوف يتم إتباعها من طرف األساتذة للنجاح في المادة  تحديد -

 تحديد طرق التقويم التي سوف يتم إتباعها من طرف األساتذة في األعمال الموجهة واألعمال التطبيقية. -

 برمجة تواريخ االمتحانات العادية واالستدراكية للسداسي األول. -
لمواد الوحدات التعليمية حضوريا عن طريق       (T.P)  األعمال التطبيقيةتنظيم وتنفيذ حصص  -

 .  (E.A.D)تقنية

 متفرقات. -
افتتح السيد رئيس القسم، الجلسة لذكر محتوى جدول األعمال حيث أعطيت الكلمة لكل األساتذة لتقديم لطرح اقتراحاتهم مع 

-TD)أو التطبيقي  (COUR)فعات القسم سواء في الجانب النظريتقديم نسبة سير الدروس في كل المقاييس المبرمجة لكل د

TP).وكذا ممثلي الطلبة من أجل طرح انشغاالتهم المتعلقة بسير الحسن للدروس ، 

 :السنة الثانية ليسانس

 


