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The Date :14/12/2021 

Ref :..31 ../ E.S/ 2021 

14/12/2021: م فًــــــــــهستغاى  

 2021/     /خ ب ر.م / 31: ....الرقن

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارج التـــعلٍـــــــــن العالـــــــــــــــً

والثـحـــــــــث العــــلوــــــــــــً 

 جاهعــح عثذ الحوٍـــذ تي تادٌــس

 .هستغــــاًن

هعهذ الترتٍح الثذًٍح و الرٌاضٍح   

 التدريب الرياضي :قــسم
 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للقسم التدريب الرياضي 
 

 التدريب الرياضي :قــسم
 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: الميــــــــدان
 التدريب الرياضي: الشعبـــــــــــة
 التدريب الرياضي: التخصص

 رقم الدورة التاريخ الدورة

 عادية استثنائية

 X 14/12 /2021 02 

:جدول األعمال   

 حىصلح العولٍح الثٍذاغىجٍح لجوٍع الذفعاخ تساهٌا هع ًهاٌح السذاسً الذراسً االول  .1

 .تقذٌن ًقاط الوراقثح الوستورج و تحذٌذ االهتحاًاخ الٌهائٍح واالستذراكٍح للسذاسً األول.       2

  تحذٌذ هىاضٍع التخرج و اسٌادها الى األستار الوؤطر حسة كل تخصص  3

: سير األعمال
 الرابع عشر من  شهر ديسمرب لسنة ألفني و وواحد وعشرون على الساعة احلادية عشر ءيف يوم الثالثا         

صباحا اجتمع أساتذة قسم التدريب الرياضي بقاعة األساتذة التابعة دلعهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة مستغاًل 
مت افتتاح اجللسة من طرف رئيس القسم األستاذ بلقاضي عادل 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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 متابعة و سير العملية البيداغوجية لمختلف الدفعات الخاصة بالسنة الثالثة و السنة الثانية -1
 .2021/2022ماستر

 %.95بالنسبة للسنة الثالثة ليسانس تدريب رياضي تنافسي تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.90بالنسبة للسنة الثانية ماسرت ختصص حتضري رياضي بدين تراوحت النسبة يف حدود  -
 %.90بالنسبة للسنة الثانية ماسرت ختصص حتضري رياضي نفسي تراوحت النسبة يف حدود  -
 .برمجة تواريخ االمتحانات العادية واالستدراكية للسداسي األول.        .2

 النهائية و ت مت االتفاق على إجراء االمتحانا2022-2021استناد على خمطط رئاسة اجلامعة للموسم اجلامعي 
االستدراكية حسب الرزنامة ادلوجهة من قبل رئاسة اجلامعة مع تسخري مجيع الوسائل ادلادية و البشرية و احرتام 

  .الربوتوكول الصحي قبل و اثناء وبعد االمتحان 

 دراسة مواضيع التخرج حسب كل تخصص  .3

تم اسناد المهام الى رؤساء التخصص حتى يتسنى لهم دراسة مواضيع المقترحة من طرف األستاذ و الطلبة 
 .و مدى مالئمتها للتخصص الذي يتابعه الطلبة في مسار تخرجهم

 : متفرقات2
 ديسمرب كأخر اجل إليداع  عناوين ادلذكرات و ادلؤطرين األساتذة ادلذكرات وتكوين جلنة 30حتديد تاريخ  -

و هذا من خالل . متكونة من رئيس ادليدان ومسئويل الشعب لدراسة العناوين ادلقرتحة ومطابقتها مع التخصص
استعمال اخلدمة االلكرتونية عرب ادلنصة األرضية و كذلك موقع االلكرتوين لقسم التدريب الرياضي من خالل 

 الرابط التايل 

https://forms.gle/z5R2C6HR6fKggHeG6 
 
 
 

https://forms.gle/z5R2C6HR6fKggHeG6
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