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The Date :30/05/2022 

Ref :..75 ../ E.S/ 2220  

30/05/2022: م فيــــــــــمستغان  

 2022/     /م.ت ب ر/  75الرقم: ..

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. 

 نية و الرياضيةالتربية البد معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 06رقم  ملختلف األقسام ملعهد الرتبية البدنية و الرايضيةاللجنة البيداغوجية  ع اجتما  حمضر 
 

 
 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية  دان: ــــــــاملي
 التدريب الرايضي :الشعبـــــــــــة

 التدريب الرايضيالتخصص: 
 

 

 رقم الدورة التاريخ  الدورة
 عادية استثنائية 

 X 30/05 /2022 06 

           

 سري األعمال:

يوم االثنني           الساعة    30/05/2022يف  اللجنة    سا،10:00على  السادة أعضاء  اجتمع 
ورئيس   التكوين  ميدان  رئيس  األعضاء  السادة  وحبضور  القسم  رئيس  السيد  رائسة  حتت  البيداغوجية 

 التكوين ابلقسم، وذلك بقاعة األساتذة التابعة ملعهد الرتبية البدنية و الرايضية جلامعة مستغامن .  شعبة
وقد مت افتتاح اجللسة من طرفه وبعد التحية مت عرض جدول األعمال  التايل املقرر خالل   

والتقييم  ابلتكوين  تتعلق  أخرى  نقط  إلضافة  النقاش  وفتح  احلضور،  مع  مناقشته  اجل   من  اجللسة 
رق إىل والتقومي اخلاص ابملعهد أو أي نقطة تتعلق ابجلانب التنظيمي للعملية البيداغوجية، حيث مت التط

 النقاط املندرجة يف جدول األعمال الواحدة تلوى األخرى كما يلي: 
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30/05/2022: م فيــــــــــمستغان  

 2022/     /م.ت ب ر/  75الرقم: ..

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. 

 نية و الرياضيةالتربية البد معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 جدول األعمال  : 

 تقيم سري الدروس للسداسي الثاين.   -

 تقييم مدى التزام األساتذة بتقدمي احملاضرات يف املنصة -

 حتديد اتريخ اختبارات السداسي الثاين واالمتحان االستدراكي -
 مبناقشة الرتبصات اخلاصة ابلسنة الثالثة ليسانس و الثانية ماسرتحتديد اللجان اخلاصة  -
 متفرقات.  -

 تقيم سري الدروس للسداسي الثاين:   -1
خالل تدخل كل االساتدة فيما خيص عملية سري الدروس وكذا حضور الطلبة ، وحجم احملاضرات   من

 الدروس للدفعات  كانت  نسبة سريواألعمال املوجهة املدرجة يف املنصة  حسب كل مقياس ، فإن 
 كاأليت:

 % .95 السنة االوىل ليسانس "ل م د" ، بلغت النسبة يف حدود-
  % .90، بلغت النسبة يف حدود تدريب رايضي تنافسيالسنة الثانية ليسانس -
  %.80، تراوحت النسبة يف حدود  تدريب رايضي تنافسيالسنة الثالثة ليسانس  -
  % .80، تراوحت النسبة يف حدود تدريب رايضي و حتضري بدين  السنة األوىل ماسرت -
  % .80، تراوحت النسبة يف حدود  حتضري نفسيالسنة األوىل ماسرت  -
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 2022/     /م.ت ب ر/  75الرقم: ..

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 
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 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 
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 جامعــة عبد الحميـــد بن باديــس
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 نية و الرياضيةالتربية البد معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

 تقييم مدى التزام األساتذة بتقدمي احملاضرات يف املنصة: -2
فيما خيص هذه النقطة فقد أكد كل من رئيس ميدان التكوين على أمهية هذه النقطة يف ضمان جودة          

 التكوين  وأنه حيب التأكيد على العديد من العناصر األساسية اليت جيب إتباعها واليت تتمثل فيمايلي : 
 التدرج يف إدخال الدروس. -
 إتباع الربانمج املعتمد يف املادة اخلاصة.    -

 التخصص العلمي لألستاذ بناءا على الشهادة.  -

 العمل على إدراج مواضيع املراقبة املستمرة والبحوث اخلاصة ابلطلبة يف املنصة .  -
تقييم مدى التزام الطلبة ابلتصفح املنصة واعتمادها كوسيلة ملتابعة وتقييم الطالب خالل   -

 السداسي.

إىل هذا فقد تطرق وأكد السيد رئيس شعبة التكوين ابلقسم على إعطاء أمهية قصوى هلذا   إضافة
اجلانب وحماولة فتح ختصصات ومسارات جديدة يف التكوين تتماشى واملتطلبات احلالية العلمية  

 والعملية 
بعد خاصة  وقد أكد وأمجع مجيع األساتذة على االلتزام بذلك وذلك ابلنظر إىل احلاجة للتعلم عن  -

 بعد اعتماده كطريقة تعليم قانونية. 

 حتديد اتريخ اختبارات السداسي الثاين واالمتحان االستدراكي: -3
خالل تدخل كل االساتدة فيما خيص عملية سري الدروس وكذا حضور الطلبة ، وحجم احملاضرات   من

الدروس املنجزة واملذكورة  واألعمال املوجهة املدرجة يف املنصة  حسب كل مقياس ، وابلنظر إىل نسبة 
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 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي 
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 نية و الرياضيةالتربية البد معهد  

 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

كالتاريخ لبداية امتحاانت السداسي   2022/ 05/06سابقا فقد مت ابإلمجاع االتفاق على اتريخ 
 الثاين

 وهو يتوافق مع الرزانمة احملددة من طرف إدارة اجلامعة يف بداية السنة  .  

 الثانية ماسرت:  حتديد اللجان اخلاصة مبناقشة الرتبصات اخلاصة ابلسنة الثالثة ليسانس و -4
طبقا لتخصص االساتدة واخلربة امليدانية وبعد فتح النقاش فيما خيص هذه النقطة فقد مت   

التوصل ابإلمجاع على أن أعضاء اللجنة اخلاصة مبناقشة الرتبصات اخلاصة ابلسنة الثالثة ليسانس و  
 الثانية ماسرت متثلت يف مايلي:

 رئيس قسم الرتبية البدنية والرايضية            د/ حرابش براهيم                     -
 أ.د/ مقراين مجال                                رئيس ميدان التكوين   -
 التدريب الرايضي رئيس شعبة                                  مسالييت خلضرد/  -
   تدريب رايضياتر الرتبص  للسنة اثنية ماسرت  مناقش دف                       ن حممد صبا ا.د/ -
   تدريب رايضياتر الرتبص  للسنة اثنية ماسرت  مناقش دف                 بومسجد عبد القادرا.د/ -
 سي نفمناقش دفاتر الرتبص  للسنة اثنية ماسرت                         غزال حمجوب د/ -

 تدريب رايضي مناقش دفاتر الرتبص  للسنة اثنية ماسرت                         غوال عدةد/-   
 نفسي مناقشة دفاتر الرتبص  للسنة اثنية ماسرت                       ببوشة وهيبد/ -
 مناقش دفاتر الرتبص للسنة الثالثة ليسانس                        عامر عامرد/ -  
 مناقش دفاتر الرتبص  للسنة الثالثة ليسانس                    سنوسي عبد الكرمي-
 متفرقات: -

أما فيما خيص املتفرقات فقد مت التأكيد من طرف األساتذة على برجمة وتدعيم األايم الدراسية   -
 ابلقسم.
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 التدريب الرايضي   قــسم:
 

 

احلرص على عملية اإلسراع يف إعادة النقط اخلاصة ابلطلبة من أجل إجراء املداوالت يف موعدها   -
 احملدد.

 املذكرات.   التأكيد على الشفافية والعلمية يف تشكيل اللجان اخلاصة مبناقشة -
 إسناد املواد لألساتذة و األساتذة املساعدين.  -
ويف األخري تدخل رئيس القسم إلعطاء حوصلة حول ما مت يف اجتماع اللجنة البيداغوجية ، والتأكيد   

على االلتزام بتجسيده ميدانيا وعلى مجيع  املستوايت واجلوانب املتعلقة ابلعملية البيداغوجية . وهذا ابلتنسيق 
مسؤول الشعبة ورئيس جمال التكوين ابملعهد وإعالم مديرية املعهد ورائسة اجلامعة بكل ما ورد يف اجتماع  مع

 اللجان البيداغوجية سوى من الناحية التنظيمية أو التوجيهية ملختلف األنشطة البيداغوجية  .         
 12:00رفعت اجللسة يف يومها على الساعة  

 

 

 

 الربيد االلكرتوين  الصفة  االسم و اللقب 
 adel.belkadi@univ-mosta.dz رئيس قسم تدريب الرياض ي   د.بلقاضي عادل 

 bencheni@univ-mosta.dz أستاذ محاضر أ  بن شني  الحبيب د. 

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

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

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

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

 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.

ب أستاذ 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 
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 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 

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

ب أستاذ محاضر   د. غزال  محجوب   ghazelmehdjoub@univ-mosta.dz 

 mohamed.zerf@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  حمدأ.د/زرف     م

 mohamed.sebbane@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي  أ.د/ صبان   محمد

 mohadjar@hotmail.com أستاذ التعليم العالي  أ.د/ حجار     محمد 

 


