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 :سير األعمال
اجتمع السادة أعضاء اللجنة   سا،10:00 على الساعة 30/05/2022يف يوم االثنني         

 البيداغوجية حتت رئاسة السيد رئيس القسم وحبضور السادة األعضاء رئيس ميدان التكوين ورئيس شعبة

 .التكوين بالقسم، وذلك بقاعة األساتذة التابعة دلعهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة مستغاًل 
 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 
بادلعهد أو أي نقطة تتعلق باجلانب التنظيمي للعملية البيداغوجية، حيث مت التطرق إىل النقاط ادلندرجة يف 

 :جدول األعمال الواحدة تلوى األخرى كما يلي
 

30/05/2022  : م فيــــــــــمستغان  

 05/2022/ق ت ب ر/ 135:الرقم

The Date : 30/05/2022 

Ref :  135 / EPS/ 2022 

لقسم التربية البدنية و الرياضية- 06محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية رقم   



  : جدول األعمال

 . تقيم سري الدروس للسداسي الثاين -

 تقييم مدى التزام األساتذة بتقدمي احملاضرات يف ادلنصة -
 حتديد تاريخ اختبارات السداسي الثاين واالمتحان االستدراكي -
 حتديد اللجان اخلاصة مبناقشة الرتبصات اخلاصة بالسنة الثالثة ليسانس و الثانية ماسرت -

 .متفرقات -
 :  تقيم سير الدروس للسداسي الثاني-1

خالل تدخل كل االساتدة فيما خيص عملية سري الدروس وكذا حضور الطلبة ، وحجم احملاضرات  من
: نسبة سري الدروس للدفعات  كانت كاأليتواألعمال ادلوجهة ادلدرجة يف ادلنصة  حسب كل مقياس ، فإن 

 % .95 ، بلغت النسبة يف حدود" ل م د"السنة االوىل ليسانس -
  % .90السنة الثانية ليسانس النشاط البدين الرياضي الرتبوي، بلغت النسبة يف حدود -
  %.80السنة الثالثة ليسانس الرتبية و علم احلركة ، تراوحت النسبة يف حدود -
  % .80السنة األوىل ماسرت مدرسي ختصص النشاط البدين الرياضي ادلدرسي ، تراوحت النسبة يف حدود -

  % .80السنة األوىل ماسرت تروحيي  ختصص النشاط البدين الرياضي الرتوحيي، تراوحت النسبة يف حدود - 
     % .80السنة الثانية ماسرت مدرسي ختصص النشاط البدين الرياضي ادلدرسي ، تراوحت النسبة يف حدود -

 % .80السنة الثانية  ماسرت تروحيي  ختصص النشاط البدين الرياضي تروحيي  ، تراوحت النسبة يف حدود - 
 :تقييم مدى التزام األساتذة بتقديم المحاضرات في المنصة- 2

       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 واليت تتمثل فيمايلي 

 .التدرج يف إدخال الدروس -

 .  إتباع الربنامج ادلعتمد يف ادلادة اخلاصة -

 .التخصص العلمي لألستاذ بناءا على الشهادة -
 .العمل على إدراج مواضيع ادلراقبة ادلستمرة والبحوث اخلاصة بالطلبة يف ادلنصة  -

 .تقييم مدى التزام الطلبة بالتصفح ادلنصة واعتمادىا كوسيلة دلتابعة وتقييم الطالب خالل السداسي -



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 

وقد أكد وأمجع مجيع األساتذة على االلتزام بذلك وذلك بالنظر إىل احلاجة للتعلم عن بعد خاصة بعد - 
 .اعتماده كطريقة تعليم قانونية

 :تحديد تاريخ اختبارات السداسي الثاني واالمتحان االستدراكي-3
خالل تدخل كل االساتدة فيما خيص عملية سري الدروس وكذا حضور الطلبة ، وحجم احملاضرات  من

واألعمال ادلوجهة ادلدرجة يف ادلنصة  حسب كل مقياس ، وبالنظر إىل نسبة الدروس ادلنجزة وادلذكورة سابقا 
  كالتاريخ لبداية امتحانات السداسي الثاين05/06/2022فقد مت باإلمجاع االتفاق على تاريخ 

 .وىو يتوافق مع الرزنامة احملددة من طرف إدارة اجلامعة يف بداية السنة   
 :تحديد اللجان الخاصة بمناقشة التربصات الخاصة بالسنة الثالثة ليسانس و الثانية ماستر-4

 طبقا لتخصص االساتدة واخلربة ادليدانية وبعد فتح النقاش فيما خيص ىذه النقطة فقد مت التوصل 
باإلمجاع على أن أعضاء اللجنة اخلاصة مبناقشة الرتبصات اخلاصة بالسنة الثالثة ليسانس و الثانية ماسرت دتثلت 

 :يف مايلي
 حرباش براىيم                               رئيس قسم الرتبية البدنية والرياضية/ د- 
 مقراين مجال                                رئيس ميدان التكوين / د.أ- 
 كحلي كمال                                رئيس شعبة النشاط البدين الرياضي الرتبوي/ د- 
  مدرسي سنة ثانية ماسرتلل بن سي قدور احلبيب                       مناقش دفاتر الرتبص / د.ا-
  مدرسيسنة ثانية ماسرتلل بلعيدوين مصطفى                            مناقش دفاتر الرتبص / د-
  تروحييسنة ثانية ماسرتلل دحو بن يوسف                              مناقش دفاتر الرتبص / د-
  تروحييسنة ثانية ماسرتلل شرارة العالية                                  مناقشة دفاتر الرتبص / د-
سنة الثالثة ليسانس لل بن خالد احلاج                                مناقش دفاتر الرتبص/د-
 سنة الثالثة ليسانسلل بيطار ىشام                                     مناقش دفاتر الرتبص -

 : متفرقات-
 .أما فيما خيص ادلتفرقات فقد مت التأكيد من طرف األساتذة على بررلة وتدعيم األيام الدراسية بالقسم- 
 .احلرص على عملية اإلسراع يف إعادة النقط اخلاصة بالطلبة من أجل إجراء ادلداوالت يف موعدىا احملدد- 
 . التأكيد على الشفافية والعلمية يف تشكيل اللجان اخلاصة مبناقشة ادلذكرات- 



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

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

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

 
 رئيس القسممقراني جمال                                      / د.ا : مقرر الجلسة

      

 

  

 


