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أجتمع السادة أعضاء اللجنة  البيداغوجية  لقسم النشاط البدين ادلكيف حتت رئاسة الدكتور 06/11/2022يف يوم االثنُت   -
 سا ،صباحا  بقاعة األساتذة ، وحبضور رئيس شعبة التكوين بالقسم  ، إضافة إىل 10:00رقيق مدين وبالضبط على الساعة 

خاشع إمساعيل  وكذا شلثل السنة أوىل   (Apah)حضور  شلثلي الطلبة السنة الثالثة ليسانس نشاط بدين مكيف  و إعاقة 
 . خضَت نور اإلسالم   (Apas)ماسًت نشاط بدين مكيف  و صحة 

  حيث أعطيت الكلمة  لكل األساتذة  كل حسب ختصصو لتقدمي اقًتاحاهتم  وأرائهم يف كل نقطة من جدول األعمال  -
 وىذا بعد تناول الكلمة من طرف شلثلي الطلبة لطرح انشغاالهتم يف سلتلف اجلوانب التنظيمية ;ادلصادق عليو يف بداية اجللسة 

 :وادلتمثل فيما يلي .والتدريسية والتقوميية للعملية التعليمية 
: جدول األعمال  -
 .2022/2023تقيم الدخول اجلامعي وسَت الدروس للسنة اجلامعية  -
 .مناقشة الرزنامة السنوية ادلقًتحة من طرف اجلامعة -
 .من طرف األساتذة. Progrèsدراسة استخدام ادلنصة الرقمية  -
  .اليت يتم إتباعها من طرف األساتذة )  …,cc/exposer)حتديد نسبة و طرق التقومي ادلستمر  -
 .تقدمي ومناقشة ادلراسلة الوزارية اخلاصة بالدراسة عن بعد يف الفصل الثاين -
 تعُت رؤساء اللجان البيداغوجية للدفعات التابعة للقسم -
 .مناقشة عملية تسجيل عناوين  مذكرات التخرج يف الليسانس وادلاسًت -



 .متفرقات -
 : 2021/2022 تقيم الدخول الجامعي وسير الدروس للسنة الجامعية -1-

من خالل تدخل كل األساتذة فيما خيص عملية سَت الدروس يف كل ادلقاييس نظرية كانت أو تطبيقية سوى كانت حجم 
 كل حسب ادلقياس الذي يشرف عليو ، وكذا أراء وتدخل T/P أو تطبيقية T/D  أو أعمال موجهة   - cours -زلاضرات

 : كاأليتت كان للدفعات نسبة سَت الدروسشلثلي الطلبة احلاضرين ، مقياس ، فإن 
 %.80 بلغت النسبة يف حدود 2émeL. Apah الثانية ليسانس نشاط بدين مكيف وإعاقة -
 %.75 تراوحت النسبة يف حدود 3émeL. Apah الثالثة ليسانس نشاط بدين مكيف وإعاقة -
 %.80 تراوحت النسبة يف حدود 1ér M.Aapas األوىل ماسًت ختصص نشاط بدين مكيف وصحة -
 %.75 تراوحت النسبة يف حدود  2éme M.Aapas الثانية ماسًت ختصص نشاط بدين مكيف وصحة -

و بإمجاع كل األساتذة  فقد مت تسجيل حضور معظم الطلبة   ويف كل ادلقاييس معادا يف بعض احملاضرات واليت يعترب احلضور فيها غَت 
 .شلا ساىم يف حسن سَتورة العملية البيداغوجية والتعليمية  لكل الدفعات . إجباري 

من خالل عرض الربنامج السنوي ادلقًتح من طرف إدارة اجلامعة :مناقشة البرنامج السنوي المقترح من طرف الجامعة-  2-
على األساتذة ،واخلاص برزنامة الدخول  اجلامعي ا والتواريخ ادلقًتحة لالختبارات ،واليت جيب إتباعها خالل عملية التدريس خالل  

فقد اتفق مجيع األساتذة على مالئمة  الربنامج الزمٍت ادلقًتح والذي ىو يف األساس مستوحي من . 2022/2023السنة اجلامعية 
 .توصيات ومقررات وزارية  ىذا مع األخذ بعُت االعتبار احلاالت اخلاصة واالستثنائية خالل ذلك 

: من طرف األساتذة.Progrèsدراسة استخدام المنصة الرقمية -3-
بعد شرح وتقدمي ادلعلومات اخلاصة هبذه ادلنصة واليت تتعلق بإدراج كل النقط والعالمات اخلاصة بالطلبة لكل ادلقاييس، فقد مت 

حيث مت إرسال ادلعلومات الشخصية لكل أستاذ للولوج ىذه ادلنصة واليت خاصة بو . التأكيد على إلزامية ذلك من طرف األساتذة
وسرية حيث أكدنا خالل ىذا على أمهية ىذه ادلنصة من خالل إضفاء الكثَت من ادلصداقية والشفافية يف تقومي الطلية وبصورة مرئية 

للجميع شلا يستوجب على األساتذة التحكم فيذلك واإلطالع على التفاصيل اخلاصة بالعلية قبل وقتو لتفادي أي إختالالت أو 
. تأخر يف عملية إدراج العالمات واليت تؤثر سلبا على فعالية تقومي وإعالم الطلبة بكل التفاصيل اخلاصة هبم 

ويف ما خيص عملية تقومي مستوى التحصيل لدى الطلبة فقد مت إمجاع :طرق التقويم التي سوف يتم إتباعها من طرف األساتذة-4-
 :األساتذة على الطرق التالية اليت يستوجب إتباعها خالل ذلك واليت ىي

 يف اليت (Ef)فيما خيص ادلقاييس اليت تقتصر فيها طريقة التدريس على احملاضرات فقط فيقوم الطلبة فيها على أساس اختبار هنائي - 
 .ادلقياس ادلعٍت إضافة إىل اقًتاح تقدمي حبوث للطلبة يف زلاور احملاضرات اخلاصة بادلقياس

 (T.P)،وأعمال تطبيقية  (T.D)أما فيما خيص ادلقاييس اليت تشمل  فيها طريقة التدريس على احملاضرات  وحصص أعمال موحهة- 
  .  يف ادلقاييس ادلعنية-  (Efاختبار هنائي - Exposerحبث كتايب-C.Cمراقبة مستمرة-  فيقوم الطلبة فيها على أساس كل من 

. وقد صرح مجيع األساتذة على مباشرة ذلك يف احلصص ادلنجزة إىل غاية تاريخ ىذا اجمللس
: مناقشة المراسلة الوزارية الخاصة بالدراسة عن بعد في الفصل الثاني-5-

فيما خيص ىذه النقطة فقد مت عرض ادلراسلة الوزارية على االساتدة واليت سوف يتم إرساذلا ذلم عرب الربيد اإللكًتوين الشخصي إضافة -
واليت تتعلق بادلزج بُت طريقة التعليم احلضوري والتعليم عن بعد إبتداءا من . إىل التأكيد على وجودىا يف  ادلوقع اإللكًتوين للجامعة 



فقد استحسن األساتذة ذلك كما . السداسي الثاين   والذي خيض ىذا األخَت الوحدات التعليمية العرضية وادلنهجية لكل الدفعات 
أكدنا من جهتنا على مباشرة األساتذة لتحضَت ذلك قبل الوقت وىذا حىت يتسٌت للجميع التحكم يف ذلك يف الوقت ادلناسب مع 

 إمكانية االتصال بادلشرفُت على فرع اإلعالم العايل بادلعهد لإلطالع والتحكم يف طرق استخدام ادلنصة الرقمية اخلاصة بالتعلم عن بعد 
 -Moddel -  

: مناقشة عملية تسجيل عناوين  مذكرات التخرج في الليسانس والماستر-6-
قد مت التأكيد يف ىذه النقطة على بداية تسجيل الطلبة يف القسم من خالل ملئ استمارة خاصة بادلعلومات اخلاصة مبذكرات 

مع اإلشارة ىنا إىل ضرورة . التخرج ، وقد أشار بعض االساتدة إىل ذلك ومباشرة الطلبة العمل يف حبوثهم وتربصا هتم اخلاصة يذلك
إضافة إىل .حرص كل االساتدة يف عملية التأطَت وان يراعى خالل ذلك التخصص وتوجهات األستاذ إضافة إىل رغبة وميول الطلبة

 . إمكانية استفادة الطلبة من مرافق ادلعهد وادلعدات والوسائل ادلخربية يف إصلاز حبوثهم وفق القوانُت السارية ادلفعول يف ذلك
بعد تداول الكلمة من طرف األساتذة التابعُت للقسم وبعد :  تعين رؤساء اللجان البيداغوجية للدفعات التابعة للقسم-7-

فيما خيص ىذه النقطة  ، ومن خالل إقنراح السيد رئيس  القسم فقد مت االتفاق على تعيُت رؤساء اللجان اللجان البيداغوجية  
 :للدفعات كاأليت

 جبوري بن عمر/ السنة الثانية ليسانس    ذ. 
 جبوري بن عمر/ السنة الثالثة ليسانس    ذ. 
 عدة عبد الدامي /السنة أوىل ماسًت       ذ. 

 عدة عبد الدامي/ ذ.السنة الثانية ماسًت          أ. 
 :المتفرقات -8-
 فقد مت التأكيد من طرف األساتذة على بررلة وتدعيم األيام الدراسية بالقسم مبا يتماشى أما فيما خيص ادلتفرقات  -

الصحة ،إعادة التأىيل  )و االجتاىات احلديثة يف التكوين يف ختصص النشاط الرياضي لدوي االحتياجات اخلاصة -
وذلك بإشراك كل الفاعلُت وادلهتمُت هبذا اجلانب من مربيُت ورياضيُت ومجعيات رياضية وذلك من (.....الوظيفي،رياضة النخبة

 .اجل رفع مستوى التكوين األكادميي والرياضي يف ىذا التخصص

اقًتاح تنظيم يوم دراسي حول أفاق التكوين يف ختصص النشاط البدين ادلكيف ومدى ادلخارج وعالقتو مبجال التوظيف يف سلتلف القطاعات 

.  اليت ميكن أن يساىم يف تسيَتىا وتطويرىا

   التحفظات المرفوعة لإلدارة: 
 .احلرص على هتيئة وصيانة قاعات الدراسة من سبورة وكراسي وطاوالت تليق بقيمة األستاذ والطلبة -
 . التأكيد على توفَت العتاد البيداغوجي من كرات وكراسي متحركة اخلاص بالتخصص  -
 .DATA SHOWتوفَت الوسائل البيداغوجية  -

 .11:30رفعت الجلسة في يومها على الساعة  -

                      رئيس القسم الجلسة- عبد الدمي عدة                                          :مقرر الجلسة  -
                     


