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The Date :15/12/2021 

Ref : 405 / E.P.S/ 2021 

15/12/2021: م فيــــــــــهستغاى  

 2021/ 12 /ث ب ر  / 405: الرقن

Ministry of Higher Education  

and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Department of physical education and sports  

 

 وزارة التـــعليـــــــــن العالـــــــــــــــي    

والبـحـــــــــث العــــلوــــــــــــي         

 .جاهعــت عبد الحويـــد بي باديــس هستغــــاًن    

هعهد التربيت البدًيت و الرياضيت      

التربيت الدًيت و الرياضيت :     قــسن

 
 

 

 
 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: الميــــــــدان 
 الرتبية البدنية و الرياضية : الشعبـــــــــــة
 الرتبية البدنية و الرياضية : التخصص

 
 

 رقم الدورة التاريخ الدورة

 عادية استثنائية

 X 15/12 /2021 02 

  :جدول األعمال

 .حوصلة العملية البيداغوجية جلميع الدفعات تزامنا مع هناية السداسي الدراسي االول  .1

 . حتديد طرق التقييم يف األعمال ادلوجهة و األعمال التطبيقية و مواد الوحدات االستكشافية و األفقية.    2

. حتديد مواضيع التخرج و اسنادىا اىل األستاذ ادلؤطر حسب كل ختصص  .   3

 . متفرقات .  4

:  سيــــــــر األعمــــــــــــــال
يف يوم االربعاء اخلامس عشر من  شهر ديسمرب لسنة ألفني و وواحد وعشرون على الساعة العاشرة          

صباحا اجتمع أساتذة قسم الرتبية البدنية و الرياضية  بقاعة األساتذة التابعة دلعهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة 
مستغاًل مت افتتاح اجللسة من طرف رئيس القسم األستاذ حرباش براىيم وبعد التحية مت عرض جدول األعمال على 

 :احلضور وفتح النقاش حيث مت التطرق اىل النقاط ادلندرجة يف جدول األعمال الواحدة تلوى األخرى كما يلي 
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 :2021/2022:لكل الدفعات الخاصة بالقسم للسنة الجامعيةمتابعة و سير العملية البيداغوجية  .1
 %.95بالنسبة للسنة االوىل ليسانس جذع مشرتك  تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.95بالنسبة للسنة الثانية ليسانس ختصص نشاط بدين رياضي تربوي تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.95بالنسبة للسنة الثالثة ليسانس ختصص تربية و علم احلركة تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.90بالنسبة للسنة االوىل ماسرت ختصص نشاط بدين رياضي مدرسي تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.90بالنسبة للسنة االوىل ماسرت ختصص نشاط بدين رياضي تروحيي تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.90بالنسبة للسنة الثانية ماسرت ختصص نشاط بدين رياضي مدرسي  تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.90بالنسبة للسنة الثانية ماسرت ختصص نشاط بدين رياضي تروحيي تراوحت النسبة يف حدود  -

 . تحديد طرق التقييم في األعمال الموجهة و األعمال التطبيقية و مواد الوحدات االستكشافية و األفقية  .2
بالنسبة ذلذه النقطة ادلتعلقة بالتقييم يف األعمال ادلوجهة واألعمال التطبيقية ومواد الوحدات االستكشافية واألفقية 

، (حبوث)فقد امجع األساتذة على ترك حرية التقييم لكل أستاذ مع حتديد أنواع التقييم ادلتمثلة يف أعمال فردية 
 . والتقييم االلكرتوين عن طريق ادلنصة الرقمية

 .برمجة تواريخ االمتحانات العادية واالستدراكية للسداسي األول  .3
 النهائية    ت مت االتفاق على إجراء االمتحانا2022-2021استناد إىل  خمطط رئاسة اجلامعة للموسم اجلامعي 

و االستدراكية حسب الرزنامة ادلوجهة من قبل رئاسة اجلامعة مع تسخري مجيع الوسائل ادلادية و البشرية و احرتام 
  .الربوتوكول الصحي قبل و اثناء وبعد االمتحان 

 2022 جانفي 29من  ( السنة الثانية ماسرت – السنة الثالثة ليسانس –السنة االوىل ليسانس  )الدفعة االوىل  -
 .2022 فيفري 03اىل غاية 

 2022 فيفري 05من  ( السنة االوىل  ماسرت – السنة الثانية  ليسانس –السنة االوىل ليسانس  )الدفعة الثانية  -
 .2022 فيفري  10اىل غاية 
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  :دراسة مواضيع التخرج حسب كل تخصص .4

مت اسناد ادلهام اىل رؤساء التخصص حىت يتسىن ذلم دراسة مواضيع ادلقرتحة من طرف األستاذ و الطلبة و مدى 
 .مالئمتها للتخصص الذي يتابعو الطلبة يف مسار خترجهم

 : متـــــــــــــــفرقـــــــــــــــات   .5
 ديسمرب كأخر اجل إليداع استمارات االشراف بعد تدوين عناوين ادلذكرات و أمساء األساتذة 30حتديد تاريخ  -

ادلشرفني و إمضاءاهتم ،وتكوين جلنة لدراسة مشاريع ليسانس و ادلاسرت مكونة من رئيس ادليدان ومِسؤويل 
 .الشعب

امجع األساتذة الكرام على تكثيف الدراسة للسنة الثانية ليسانس خالل السداسي الثاين كامال وعدم االعتماد  -
 . على الدفعات مثلو مثل السنة األوىل ليسانس و ىذا إلكمال الربنامج 
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