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 :سير األعمال         
اجتمع السادة  أعضاء اللجنة   .سا10:00 على الساعة 18/04/2022 ءيف يوم الثالثا         

رئيس شعبة  ورئيس ميدان التكوينالبيداغوجية حتت رئاسة السيد رئيس القسم  وحبضور السادة األعضاء 

 .بقاعة األساتذة التابعة دلعهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة مستغاًل وذلك . التكوين بالقسم

25/04/2022 : م فيــــــــــمستغان  

 2022  /04/ن ح م/.596: الرقم

The Date :25/04/2022 

Ref : . 596 / apa/ 2022 



وقد مت افتتاح اجللسة من طرفو وبعد التحية مت عرض جدول األعمال  التايل ادلقرر خالل اجللسة من 
اجل  مناقشتو مع احلضور، وفتح النقاش إلضافة نقط أخرى تتعلق بالتكوين والتقييم والتقومي اخلاص 

بالكلية أو أي نقطة تتعلق باجلانب التنظيمي للعملية البيداغوجية بادلعهد  حيث مت التطرق إىل النقاط 
 :ادلندرجة يف جدول األعمال الواحدة تلوى األخرى كما يلي 

  : جدول األعمال

  (سريورة االمتحانات العادية واالستدراكية )احلوصلة البيداغوجية للسداسي األول 

 . النهائية للسداسي األول لجميع الدفعات والمداوالت 

 .تقييم سري العملية التدريسية يف بداية السداسي الثاين 

 .تقييم مدى تقدم إجناز األطروحات اخلاصة بالطلبة ادلتخرجني 

 .2022/2023حتديد توزيع األعباء البيداغوجية للسنة اجلامعية 

 . متفرقات
  :2020/2021حوصلة العملية البيداغوجية  للسداسي االول-1

،وبعد إطالع األساتذة على  ادلداوالت  2020/2021فيما خيص حوصلة العملية البيداغوجية  للسنة اجلامعية  
 صادق أعضاء اللجنة على قد.aph /1M. apas-2M apas) . (2L.aph- 3L النهائية و لكل الدفعات

واليت دتثلت نتائجها بعد االمتحان االستدراكي يف اجلدول .  2020/2021النتائج النهائية للسداسي االول
 التايل 

عدد الطلبة  الدفعة
 المسجلين

عدد الطلبة 
 الناجحين

عدد الطلبة 
 الراسبين

عدد الطلبة 
 المتخليين

% النسبة المئوية

 للناجحين

2L.aph 33 21 12 // 63,63 %

3L. aph 12 09 03 // 75 %

1M. apas 15 05 10 // 33,33 %

2M. apas 33 29 04 // 87,87 %



 :  تقيم سير الدروس للسداسي الثاني-2
خالل تدخل كل االساتدة فيما خيص عملية سري الدروس وكذا حضور الطلبة ، وحجم احملاضرات من 

:  كاألتيت كان للدفعات نسبة سير الدروسواألعمال ادلوجهة ادلدرجة يف ادلنصة  حسب كل مقياس ، فإن 

  20%. بلغت النسبة يف حدود2émeL. Apah الثانية ليسانس نشاط بدين مكيف وإعاقة

 30 %. تراوحت النسبة يف حدود 3émeL. Apah الثالثة ليسانس نشاط بدين مكيف وإعاقة

  10 %. تراوحت النسبة يف حدود1ér M.Aapas األوىل ماسرت ختصص نشاط بدين مكيف وصحة

  %30 تراوحت النسبة يف حدود 2éme M.Aapas الثانية ماسرت ختصص نشاط بدين مكيف وصحة

 . التطبيقية احلجم الساعي ادلعتمد يف شهر رمضان وخاصة يف احلصص مراعاةمع التأكيد على 

  :تقييم مدى تقدم إنجاز األطروحات الخاصة بالطلبة المتخرجين- 3
من خالل تدخل كل األساتدة كل حسب اختصاصو ورلال حبثو  فيما خيص عملية إعداد األطروحات بالنسبة 
للطلبة ادلتخرجني فقد أكد كل األساتذة على مرافقة الطالب خالل ىذه ادلرحلة مع التأكيد على توفري الوسائل 

 .العلمية ادلساعدة إضافة إىل مساعدة الطلبة على إجراء تربصاهتم يف ادلؤسسات اليت ينجزون فيها حبثهم 
 .2022/2023تحديد توزيع األعباء البيداغوجية للسنة الجامعية -4

فيما خيص ىذه النقطة فقد أكد كل من رئيس ميدان التكوين على أمهية ىذه النقطة يف ضمان جودة التكوين   
وأنو حيب التأكيد على العديد من العناصر األساسية اليت جيب إتباعها يف توزيع ادلهام البيداغوجية للسنة اجلامعية 

 :القادمة واليت تتمثل فيمايلي 

 التخصص العلمي لألستاذ بناءا على الشهادة
 اخلربة ادليدانية لألستاذ يف ادلقياس ادلسند إليو 

 االىتمامات البحثية لألستاذ  والبحوث ادلنجزة يف ختصص معني 

إضافة إىل ىذا فقد تطرق وأكد السيد رئيس شعبة التكوين بالقسم على إعطاء أمهية قصوى ذلذا 
اجلانب وزلاولة فتح ختصصات ومسارات جديدة يف التكوين تتماشى وادلتطلبات احلالية العلمية والعملية 

. 



حيث أشار يف ىذا الصدد إىل إعداد بطاقة رغبات وتوجيهات واليت سوف توجو ألساتذة التخصص من 
أجل اختيار ادلقاييس اليت يرغبون يف تدريسها  واليت ال جيب أن تقتصر على مقياس واحدا وىذا بالنظر 

 .إىل االختالالت ادلسجلة يف عملية التكوين 
 : متفرقات-
أما فيما خيص ادلتفرقات فقد مت التأكيد من طرف األساتذة على بررلة  وتدعيم األيام الدراسية - 

بالقسم مبا يتماشى و االجتاىات احلديثة يف التكوين يف ختصص النشاط الرياضي لدوي االحتياجات 
  (.....الصحة ،إعادة التأىيل الوظيفي،رياضة النخبة )اخلاصة

التأكيد على إدراج  احملاضرات  و األعمال ادلوجهة دلختلف الدفعات و التخصصات عرب ادلنصة -
 .الرقمية للسداسي الثاين 

 اسناد ادلواد لألساتذة و األساتذة ادلساعدين-
ويف األخري تدخل رئيس القسم إلعطاء حوصلة حول ما مت يف اجتماع اللجنة البيداغوجية ، والتأكيد على 

وىذا بالتنسيق مع . االلتزام بتجسيده ميدانيا وعلى مجيع  ادلستويات واجلوانب ادلتعلقة بالعملية البيداغوجية 
مسؤول الشعبة ورئيس رلال التكوين بادلعهد وإعالم مديرية ادلعهد ورئاسة اجلامعة بكل ماورد يف اجتماع اللجان 

 .  البيداغوجية سوى من الناحية التنظيمية أو التوجيهية دلختلف األنشطة البيداغوجية  
 .12:00رفعت الجلسة في يومها على الساعة 

 عدة عبد الدايم                                رئيس القسم/مقرر الجلسة  د

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الصفة االسم و اللقب

 رئيس قسم التربية البدنية و الرياضية رقيق مدني

 رئيس شعبة التكوين بالقسم عدة عبد الدايم

 رئيس ميدان التكوين د جمال مقراني

سنة ثانية ماسترلل رئيس اللجنة البيداغوجية زبشي نور الدين. د.أ  

سنة الثالثة ليسانسلل رئيس رئيس اللجنة البيداغوجية بن زيدان خسين.د.أ  

 أستاذة محاضرة أ .حمودي عايدة . ة/د

 أستاذة محاضرة أ ة دويلي منصورية.د

أولى ماسترسنة لل رئيس رئيس اللجنة البيداغوجية بلخير قدور باي. د  

 أستاذ محاضر أ سيفي بلقاسم.د

 أستاذ محاضر أ جبوري بن عمر/ د

 

 

 

 


