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The Date :10/03/2022 

Ref : ..66 .. / E.S/ 2220  

10/03/2022: م فيــــــــــمستغان  

 2022/     /م.ت ب ر/  66الرقم: ....

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

 جامعــة عبد الحميـــد بن باديــس

 مستغــــانم.

 و الرياضية التربية البدنية معهد  

 التدريب الرياضي قــسم:
 

 

لمختلف األقسام لمعهد التربية البدنية و اللجنة البيداغوجية  عاجتما محضر 

 04رقم  الرياضية

 

 

 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دان:ــــــــالمي

 لمكيفالبدني التربية البدنية و الرياضية/النشاط ا/التدريب الرياضي :الشعبـــــــــــة

 فالتدريب الرياضي/التربية البدنية و الرياضية/النشاط البدني المكيالتخصص: 

 رةالدو عدد  الدورة

 ختاري عادية استثنائية

 X 10/03/2022 04 

 جدول األعمال المحاضر  :

   حوصلة االمتحانات السداسي األول و تحديد تواريخ إجراء االمتحانات االستدراكية للطلبة للسداسي االول .1

 و تحديد بداية العملية البيداغوجية للسداسي الثاني بنظام الدفعات  النهائية  تحديد تاريخ المداوالت .2

 سير األعمال:

حادية ال وعشرون على الساعة واثنانلسنة ألفين  مارس شهرمن  10 الخميسفي يوم          

عة ذة التاببقاعة األسات والرياضيةرؤساء األقسام معهد التربية البدنية صباحا اجتمع  عشر

 يدانول الممسؤلجامعة مستغانم تم افتتاح الجلسة من طرف  والرياضيةلمعهد التربية البدنية 

 مع تهاومناقشللمحاضر السابقة تم عرض جدول األعمال بعد التحية و مقراني جمالاألستاذ 

لوى حدة تالحضور وفتح النقاش حيث تم التطرق الى النقاط المندرجة في جدول األعمال الوا

 يلي:األخرى كما 

 حوصلة االمتحانات السداسي األول  .1

 لبيداغوجية للسداسي الثاني بنظام الدفعات  بداية العملية ا وتحديد النهائية تحديد تاريخ المداوالت .2

 2022مارس  20من  تحديد تواريخ إجراء االمتحانات االستدراكية للطلبة للسداسي األول .3

 

  :متفرقات2

عبر  والتخصصاتالموجهة لمختلف الدفعات  المحاضرات واالعمالتحديد تاريخ إدراج 

 المساعدين واألساتذةالمواد لألساتذة  واسنادالمنصة الرقمية للسداسي الثاني 
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 الصفة االسم و اللقب  

 رئيس ميدان  د جمال مقراني

 رئيس قسم تدريب الرياضي  د.بلقاضي عادل

 رئيس قسم التربية البدنية و الرياضية د حرباش ابراهيم

 رئيس قسم التربية البدنية و الرياضية رقيق مدني

 أستاذ محاضر أ د.حمزاوي   حكيم

 أستاذ محاضر أ د. مسالتي  لخضر

 أستاذ محاضر أ د.سنوسي   عبد الكريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم النشاط البدني المكيف 


