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The Date : 02 / 40 /2022 

Ref : ..35 .. / E.S/ 2220  

02 / 40 /2022: م فيــــــــــمستغان  

 2022/     /م.ت ب ر/  53الرقم: ..

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي

 يوالبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــ

 جامعــة عبد الحميـــد بن باديــس

 مستغــــانم.

 التربية البدنية و الرياضية معهد  

 التدريب الرياضي قــسم:
 

 

لمختلف األقسام لمعهد التربية البدنية و اللجنة البيداغوجية  عاجتما محضر 

 04رقم  الرياضية

 

 

 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دان:ــــــــالمي

 التدريب الرياضي :الشعبـــــــــــة

 التدريب الرياضيالتخصص: 

 رةالدو عدد  الدورة

 خيتار عادية استثنائية

 X 20/04/2022 05 

 جدول األعمال المحاضر  :
 جدول األعمال التالية :

 الحوصلة البيداغوجية للسداسي األول ) سيرورة االمتحانات العادية واالستدراكية(  .1

 تقييم سير العملية التدريسية في بداية السداسي الثاني . .2

 تقييم مدى تقدم إنجاز األطروحات الخاصة بالطلبة المتخرجين . .3

 .2022/2023معية تحديد توزيع األعباء البيداغوجية للسنة الجا .4

 متفرقات.  .5

 ير األعمال:س

حادية وعشرون على الساعة ال واثنانلسنة ألفين  فريلا شهرمن  01الربعاءافي يوم          

بقاعة األساتذة التابعة لمعهد  والرياضية ئيس قسم التدريب الرياضيرصباحا اجتمع  عشر

األستاذ  سؤول الميدانمغانم تم افتتاح الجلسة من طرف لجامعة مست والرياضيةبية البدنية التر

الحضور  مع ومناقشتهاللمحاضر السابقة تم عرض جدول األعمال بعد التحية و مقراني جمال

وفتح النقاش حيث تم التطرق الى النقاط المندرجة في جدول األعمال الواحدة تلوى األخرى 

 يلي:كما 
 الحوصلة البيداغوجية للسداسي األول ) سيرورة االمتحانات العادية واالستدراكية(  .1

 تقييم سير العملية التدريسية في بداية السداسي الثاني . .2

 تقييم مدى تقدم إنجاز األطروحات الخاصة بالطلبة المتخرجين . .3

 .2022/2023معية تحديد توزيع األعباء البيداغوجية للسنة الجا .4

 متفرقات.  .5

 

  :متفرقات2
 ماستر و السنة الثالثة ليسانس لطورين السنة الثانية 2022-2021تخرج للسنة اجراء مناقشات التحديد تاريخ 
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 البريد االلكتروني الصفة االسم و اللقب
ي رئيس قسم تدريب الرياض د.بلقاضي عادل  adel.belkadi@univ-mosta.dz 

اذ محاضر أأست بن شني  الحبيبد.   bencheni@univ-mosta.dz 

 abdelkrim.senouci@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ د.سنوسي   عبد الكريم

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

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

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

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

 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.

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

 habib.bensikaddour@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي بن سي قدور حبيب

 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

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

بأستاذ محاضر  د. غزال  محجوب   

  أستاذ التعليم العالي أ.د/زرف     محمد

  أستاذ التعليم العالي أ.د/ صبان   محمد

  أستاذ التعليم العالي أ.د/ حجار     محمد

 


