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The Date :03/11/2021 

Ref : ..23 .. / E.S/ 2021 

03/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 23الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 ق  ــــلتنسياب   للقسم اخلاصحمضر اجتماع اللجنة البيداغوجية 
 

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية  دان: ــــــــاملي

 التدريب الرايضي :الشعبـــــــــــة
 التدريب الرايضيالتخصص: 

 رقم الدورة التاريخ  الدورة

 عادية استثنائية 

 X 17/11 /2021 02 

 جدول األعمال : 
 ختلف الدفعات اخلاصة ابلسنة الثالثة و السنة الثانية ماسرتل متابعة و سري العملية البيداغوجية   -1
مستوى إجناز الدروس و مواظبة الطلبة  مع استعمال القالب القدم من قبل اجمللس العلمي  إدراج الدروس يف النصة  -2

TD/TP على مستوى احلضوري و على اخلط . 
 و األفقية .   و مواد الوحدات اإلستكشافيةيقية حتديد طرق التقييم يف األعمال الوجهة و األعمال التطب -3
 تقدمي مقرتحات لواضيع التخرج )مناقشة الذكرات(  -4
  متفرقات -5

 سري األعمال:
من شهر نوفمرب لسنة ألفني و وواحد وعشرون على الساعة العاشرة صباحا   السابع عشريف يوم األربعاء          

قسم   أساتذة  الرايضي  اجتمع  األساتذةالتدريب  مت   بقاعة  مستغامن  جلامعة  الرايضية  و  البدنية  الرتبية  لعهد  التابعة 
مت عرض جدول األعمال على احلضور بعد التحية  و بلقاضي عادل  لقسم األستاذ  اافتتاح اجللسة من طرف رئيس  

 وفتح النقاش حيث مت التطرق اىل النقاط الندرجة يف جدول األعمال الواحدة تلوى األخرى كما يلي : 
 .2021/2022و سري العملية البيداغوجية ملختلف الدفعات اخلاصة ابلسنة الثالثة و السنة الثانية ماسرت متابعة  -1
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The Date :03/11/2021 

Ref : ..23 .. / E.S/ 2021 

03/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 23الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 %.95تراوحت النسبة يف حدود تدريب رايضي تنافسي  ابلنسبة للسنة الثالثة ليسانس   -
 %.90تراوحت النسبة يف حدود حتضري رايضي بدين  ابلنسبة للسنة الثانية ماسرت ختصص  -
 %.90تراوحت النسبة يف حدود    نفسيحتضري رايضي  للسنة الثانية ماسرت ختصص ابلنسبة   -
-  

 إدراج الدروس يف املنصة:  -2
ابلنسبة للنقطة الثانية التعلقة إبدراج الدروس يف األرضية التعلقة ابلدروس عن بعد فقد أصر رئيس القسم على   

و استعمال القالب الشرتك   أسبوع مع احرتام نظام الدفعات  درس كلمبعدل  اإلسراع يف إدراج الدروس على مستوى النصة  
 . القرتح من طرف اجمللس العلمي  

 واألفقية:   حتديد طرق التقييم يف األعمال املوجهة و األعمال التطبيقية و مواد الوحدات اإلستكشافية -3
وحتديد   ري البحوث اخلاصة ابلادة أمجع االساتذة على التقييم عن بعد عن طريق النصة اخلاصة ابلدروس واعتماد حتض

 تواريخ مناقشتها الفردية، وكذا اعتماد التقييم احلضوري. 
 تقدمي مقرتحات لواضيع التخرج )مناقشة الذكرات(  -6

  : متفرقات -4
اليدان ومسئويل الشعب نوفمرب كأخر اجل إليداع الذكرات وتكوين جلنة متكونة من رئيس    30حتديد اتريخ   -

 لقرتحة ومطابقتها مع التخصص. عناوين الدراسة ال 
 التحفظات املرفوعة لإلدارة  : ✓

 على هتيئة وصيانة قاعات الدراسة من سبورة وكراسي وطاوالت تليق بقيمة األستاذ والطلبة.  احلرص -
 هتيئة وصيانة الدرج .  -
 هتيئة وصيانة الالعب الرايضية اخلارجية .  -
 الرايضي ذو نوعية جيدة. والعتاد   DATA SHOWتوفري الوسائل البيداغوجية   -
 توفري عامالت نظافة. -
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The Date :03/11/2021 

Ref : ..23 .. / E.S/ 2021 

03/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 23الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 أعضاء اللجنة البيداغوجية احلاضرون: -1

 الربيد االلكرتون  الصفة  االسم و اللقب 
 adel.belkadi@univ-mosta.dz رئيس قسم تدريب الرياض ي   د.بلقاضي عادل 

 bencheni@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  بن شني  الحبيب د. 

 abdelkrim.senouci@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  لكريم وسي   عبد اد.سن

 hakim.hamzaoui@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  د.حمزاوي   حكيم 

 lakhdar.mesalti@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  د. مسالتي  لخضر 

 senoucifoghloul@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  د. فغلول   سنوسي

أ محاضر أستاذ  عدة  د. غوال    adda.ghoual@univ-mosta.dz 

 housseyn.ameur@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  د. عامر عامر   حسين 

 abdelkader.benchehida@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  بن شهيدة  عبد القادر  د.

ب أستاذ محاضر  د/ ببوشة  وهيب   wahib.beboucha@univ-mosta.dz 

م العالي التعليأستاذ  حبيب بن سي قدور   habib.bensikaddour@univ-mosta.dz 

 remaoun.mohamed@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  أ.د/ رمعون م  محمد 

 Abdelkader.boumesdjed@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  أ.د/ بومسجد   عبد القادر 

 mansour.benlakehal@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  أ.د/ بن لكحل  منصور 

 ali.bengoua@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  أ.د/ بن قوة   علي 

 otmane.benbernou@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  أ.د/ بن برنو  عثمان 

 ahmed.ahcene@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  أ.د/ أحسن   أحمد

تاذة مساعدة أس بن نامة   نورية  nouria.bennama@univ-mosta.dz 

 addamohammedunivmosta@gmail.com أستاذة مساعدة  د/عدة  محمد  

 اهليئة العنية ) رئيس اللجنة/ مسؤول الوحدة التعليمية/عضو اللجنة البيداغوجية/ ممثل الطلبة(.:  مالحظة
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The Date :03/11/2021 

Ref : ..23 .. / E.S/ 2021 

03/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 23الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 : عضاء اللجنة البيداغوجية الغائبونأ

اللقب   االسم و  الرقم  اهليئة  
ب   أستاذ محاضر د.صابر   جمال  01  

 أستاذ محاضر أ  د. مقدس   ادريس  03

 أستاذ التعليم العالي  أ.د/زرف     محمد 04

 أستاذ التعليم العالي  أ.د/ رياض   الراوي  06

 أستاذ التعليم العالي  أ.د/ حجار     محمد  07

 أستاذ محاضر أ  مناد فوضيل د/   08
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The Date :03/11/2021 

Ref : ..23 .. / E.S/ 2021 

03/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 23الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 اضرات واالعمال املوجهة من طرف أساتذة قسم التدريب الرايضيمتابعة احمل نسبة تقييم

 املادة  اسم األستاذ 
الوحدة  
 التعليمية 

 بداية التدريس 
عدد 

حصص 
 احملاضرات

عدد 
حصص 
األعمال 
 املوجهة 

عدد حصص  
 األعمال
 التطبيقية 

نسبة التقدم  
 يف الدروس

عدد اللجان 
التنسيقية  

 غوجيةالبيدا

عدد اللجان 
نسيقية  الت

 ةاملقرتح

عدد اللجان 
 املنجزة 

د.سنوسي عبد  
 الكرمي

بيداغوجية التدريب  
/ 10/10 أساسية الرايضي 

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

د. مقدس موالي 
 ادريس 

تقنيات االسرتخاء  
 و االسرتجاع

 أساسية 
10/10 /

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 أساسية 
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

د.سنوسي عبد  
 الكرمي

االختبارات و  
 القياس الرايضي 

 استكشافية 
10/10 /

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

علم االجتماع   د.محزاوي حكيم 
 التنظيمي الرايضي 

 منهجية
10/10 /

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

د. مقدس موالي 
 ادريس 

نظرايت و منهجية  
 التدريب الرايضي 

 ية أساس
10/10 /

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

منهجية البحث   د. مساليت  خلضر
 العلمي 

/ 10/10 منهجية
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

التوجيه و االنتقاء   د. فغلول سنوسي
 الرايضي 

 منهجية
10/10 /

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

تدريب الصفات   د. فغلول سنوسي
 البدنية 

 أساسية 
10/10 /

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

رايضة التخصص   د. غوال عدة 
 كرة القدم

/ 10/10 أساسية 
2021 

04 04 04 87% 02 02 01 
بيداغوجية التدريب   د. غوال عدة 

 الرايضي 
/ 10/10 أساسية 

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

د.جغدم بن  
 ذهيبة

مناهج الرتبية و  
التدريب الرايضي  

 القارن 

 منهجية
10/10 /

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

 د. غزال حمجوب 
بطارايت  

االختبارات  
 الرايضية 

 منهجية
10/10 /

2021 04 04 04 90% 02 02 01 
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Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

. عامر عامر 
 حسني

/ 10/10 أساسية علم احلركة
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

. عامر عامر 
 حسني

التخطيط و الربجمة  
يف التدريب  

 الرايضي 

/ 10/10 أساسية
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 أساسية اجليدو  اليةرة العد. شرا
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

 أساسية اجليدو ختصص  د. شرارة العالية
10/10 /

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 منهجية ملتقى البحث  بن شين
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

بيوميكا نيك   أ.د/زرف  حممد 
 اساسية الرايضي   

10/10 /
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 اساسية ميكانيك حيوية  أ.د/زرف  حممد 
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 أساسية السباحة  أ.د/ صبان حممد 
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 أفقية علم النفس  النمو بن شهيدة
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

ليل النافسة  حت  أ.د/ صبان حممد 
 الرايضية 

/ 10/10 اسيةأس
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ رايض  
 الراوي

فيزيولوجية اجلهد  
 البدين 

/ 10/10 أساسية
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

رايضة التخصص )   أ.د/ رمعون حممد 
 أساسية كرة اليد ( 

10/10 /
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

التدريب    بيداغوجية أ.د/ رمعون حممد 
/ 10/10 ةأساسي الرايضي 

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

االختبارات و   أ.د/ حجار  حممد 
/ 10/10 منهجية القياس الرايضي 

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بومسجد  
 عبد القادر

بيداغوجية التدريب  
/ 10/10 أساسية الرايضي 

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بومسجد  
 درعبد القا

التدخل يف الوسط  
 هن ال

/ 10/10 أساسية
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 
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The Date :03/11/2021 

Ref : ..23 .. / E.S/ 2021 

03/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 23الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

أ.د/ بومسجد  
 عبد القادر

حملددات النفسية  
 أساسية لألداء الرايضي   

10/10 /
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن لكحل  
 منصور 

نظرايت و منهجية  
 التدريب الرايضي 

/ 10/10 أساسية
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن لكحل  
 منصور 

نظرايت و منهجية  
 أساسية التدريب الرايضي 

10/10 /
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

التخطيط و الربجمة   أ.د/ بن قوة علي 
يف التدريب  

 الرايضي 

/ 10/10 أساسية
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

نظرايت و منهجية   أ.د/ بن قوة علي 
/ 10/10 أساسية التدريب الرايضي 

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

التوجيه و االنتقاء   أ.د/ بن قوة علي 
/ 10/10 منهجية الرايضي 

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن قالوز  
 امحد توات 

اإلرشاد النفسي  
 الرايضي 

/ 10/10 أساسية
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن قالوز  
 امحد توات 

الصحة النفسية و  
/ 10/10 أساسية العقلية 

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن قالوز  
 امحد توات 

رايضة التخصص )  
/ 10/10 أساسية ألعاب القوى (

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن برنو  
 ن ا عثم

/ 10/10 أساسية الكرة اليد   
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن برنو  
 ن ا عثم

الشروع التمهيدي  
 منهجية للمذكرة 

10/10 /
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بن برنو  
 ن ا عثم

الشروع التمهيدي  
/ 10/10 منهجية للمذكرة 

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بلكبيش  
 قادة

نشاط بدين   
/ 10/10 استكافية رايضي و العولة 

2021 04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بلكبيش  
 قادة

علم االجتماع  
/ 10/10 افقية الرايضي 

2021 
04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ بلكبيش  
 قادة

علم النفس  
االجتماعي  

 الرايضي 

/ 10/10 أساسية
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

أ.د/ إدريس  
 خوجة رضا

رايضة التخصص  
/ 10/10 أساسية مجباز 

2021 04 04 04 100% 02 02 01 
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The Date :03/11/2021 

Ref : ..23 .. / E.S/ 2021 

03/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 23الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي 

 بن باديــسجامعــة عبد الحميـــد 

 مستغــــانم. 

 تربية البدنية و الرياضيةال معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

/ 10/10 منهجية اإلحصاء التطبيقي  أ.د/ أحسن أمحد 
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 منهجية اإلحصاء الوصفي  د/ أحسن أمحد أ.
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

ا. د/ بن قناب  
 احلاج 

/ 10/10 منهجية نظرايت تربوية 
2021 04 04 04 100% 02 02 01 

/ 10/10 أساسية تقافة بدنية  د/ ببوشة وهيب
2021 

04 04 04 100% 02 02 01 

  
 :                                                                               رئيس القسم                                                   غوجية                 رئيس اللجنة البيدا 

 اخلتم   -اإلمضاء                                           و اإلمضاء                        واللقب االسم  
 الكرميد/ سنوسي عبد  
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