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 0200 أفريل 02 في: مستغانــمالتربية البدنية و الرياضية                                                       قــسم:
  0200/ت ب ر../67رقــم: ...

 

للقسم اع اللجنة البيداغوجية محضر اجتم  
 

 دنية والرياضيةلبعلوم وتقنيات النشاطات ا دان:ــــــــالمي
                                                       الرتبية البدنية و الرياضية :الشعبـــــــــــة

                                                       الرتبية البدنية و الرياضية التخصص:
 رقم الدورة التاريخ الدورة

 عادية استثنائية

 X 02/20 /0200 20 

 جدول األعمال التالية :
 األول ) سريورة االمتحانات العادية واالستدراكية( احلوصلة البيداغوجية للسداسي  .1
 لسداسي الثاين .للية التدريسية سري العمتقييم  .2
 . تخرجالادلقبلني على اخلاصة بالطلبة  مذكرات ادلاسرت والليسانستقييم مدى تقدم إجناز  .3
 .2022/2023ع األعباء البيداغوجية للسنة اجلامعية توزي حتديد .4
 متفرقات.  .5

 سير األعمال:
صباحا اجتمع  ادية عشروعشرون على الساعة احل واثنانلسنة ألفني  فريلأ شهرمن  لعشرون ادلوافق األربعاءم يف يو          

افتتاح  وبعد ث، حيجلامعة مستغامن والرياضيةبقاعة األساتذة التابعة دلعهد الرتبية البدنية  والرياضية التربية البدنيةرئيس قسم 
الواحدة تلوى األخرى كما حيث مت التطرق اىل النقاط احلضور  مع ومناقشتهمت عرض جدول األعمال تحية بعد الو اجللسة 

 يلي:
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 ي األول ) سيرورة االمتحانات العادية واالستدراكية(اغوجية للسداسالحوصلة البيد -1

حيث مل تسجل أي اختالالت يف التواريخ وانتهت يف التاريخ العادية واالستدراكية يف ظروف عادية جدا  االمتحاناتجرت 
 احملدد من طرف رئاسة اجلامعة.

 لسداسي الثاني .ل تقييم سير العملية التدريسية -2
  مسبقا. احملدد وحسب التاريخ بداية السداسي الثاين جتاوب كبري من طرف الطلبة حسب الدفعات سجلنا خالل

 . تخرجالالمقبلين على الخاصة بالطلبة  مذكرات الماستر والليسانستقييم مدى تقدم إنجاز  -3
على ضرورة مرافقة الطلبة ادلقبلني على التخرج الستكمال احلضور  األساتذةالربوفيسور مقراين مجال مسؤول ادليدان  أوصى

 احملددة. اآلجالمذكراهتم سواء ادلاسرت أو الليسانس يف 
 .2022/2023تحديد توزيع األعباء البيداغوجية للسنة الجامعية  -4

ضرورة حتضري  علىاحلضور  األساتذةمبعية رئيس القسم د/ حرباش براهيم الربوفيسور مقراين مجال مسؤول ادليدان  أوصى
 ها يف ادلنصة االلكرتونية اخلاصة بالدروس.الدروس للمواد ادلسندة اليهم خالل السنة اجلامعية ادلقبلة ان شاء اهلل ووضع

  :متفرقات -5
-2021للسنة  لنياع اجراء مناقشات التخرجو  2022جوان  05ماي اىل غاية  15ادلذكرات ابتداءا من  إيداع حتديد تاريخ

 الفرتة.يف تلك  ليسانس ماسرت و السنة الثالثة لطورين السنة الثانية 2022
 قائمة الحضور :

 :ضاء اللجنة البيداغوجية الحاضرونأع -1
 البريد االلكتروني اإلمضاء الصفة االسم و اللقب

  mosta.dz-Hadj.benkdaled@univ  أستاذ د/بن خالد حاج

 mouh65kerr@yahoo.fr  أستاذ كروم حممد أعرب

  alia201537@hotmail.com  أستاذ شرارة العالية

mosta.dz-lalia.cherara@univ 

  mosta.dz-Belhkeyr.kaddourbey@univ  أستاذ قدور باي بلخري

  mail.frirom.@hotSif  أستاذ سيفي بلقاسم 

  oumri76@gmail.com  أستاذ دحون عمري

  drkazdali27@yahoo.fr  أستاذ بن قاصد علي احلاج حممد

  djameleps@yahoo.fr  أستاذ مقراين مجال
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  bdjourdem@yahoo.com  أستاذ حماضر "أ" جغدم بن ذهيبة

حماضر "أ"أستاذ  حوبن يوسف د   docteurdahou@gmail.com  

  rbp310mostaganem@hotmail.f  أستاذ حماضر "أ" بن صابر حممد

  mustaphabelaidouni27@gmail.com  أستاذ حماضر "أ" وين مصطفىدبلعي

  bensiadourh@yahoo.fr  أستاذ بن سي قدور حبيب 

  mosta.dz-@univdjamel.sabeur  أستاذ حماضر "أ" صابر مجال 

 اذليئة ادلعنية ) رئيس اللجنة/ مسؤول الوحدة التعليمية/عضو اللجنة البيداغوجية/ ممثل الطلبة(.: مالحظة

                                                                                :رئيس القسم                               ة                                   رئيس اللجنة البيداغوجي
 متالخ -اإلمضاء                                         االسم و اللقب و اإلمضاء                      
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