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The Date :30/11/2022 

Ref : 307 / E.P.S/ 2022 

30/11/2022: م فيــــــــــمستغان  

 2022/ 11 /ت ب ر /  307الرقم: 

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 

Institute of sports and physical education  

Department of physical education and sports  

 

 ـــيوالبـحـث العــــلمــ ـيوزارة التـــعليـم العال    

 مستغــــانم. جامعــة عبد الحميـــد بن باديــس    

 ةــــــــة و الرياضيــــــــة البدنيــــمعهد التربي     

 التربية الدنية و الرياضية قــسم:     

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دان:ــــــــالمي

 التربية البدنية و الرياضية  :الشعبـــــــــــة

 التربية البدنية و الرياضية التخصص: 

 رقم الدورة التاريخ الدورة

 عادية استثنائية

 X 30/11/ 2022 02 

 جدول األعمال :

 .األولمع نهاية السداسي الدراسي  ميع الدفعات تزامناالعملية البيداغوجية لج عن حوصلة .1
 التطبيقية.  األعمالالموجهة و  األعمالتحديد طرق التقييم في  .2

 .Progresالنقاط في منصة  إدراج .3
  .متفرقات .4

 :الــــــــــــــر األعمــــــــسي 

لى الساعة ون عوعشر اثنانلسنة ألفين و نوفمبرشهر من  ينالثالث األربعاءفي يوم          

معهد تابعة لالبقاعة األساتذة  الرياضيةالتربية البدنية وصباحا اجتمع أساتذة قسم  لعاشرةا
تم  لقسم، حيثل 02لحضور اللجنة البيداغوجية رقم  جامعة مستغانمالتربية البدنية والرياضية ب

ول رض جدتم عبعد التحية و حرباش براهيملقسم األستاذ اافتتاح الجلسة من طرف رئيس 

 احدة تلوىجدول الوالدرجة في إلى النقاط الملتطرق لالنقاش باب األعمال على الحضور وفتح 
 األخرى كما يلي :

 

لكل الدفعات الخاصة بالقسم للسنة متابعة و سير العملية البيداغوجية 

 :2022/2023الجامعية:

ود في حد تقد تراوح نسبةال اجمع األساتذة على أنجذع مشترك ليسانس  األولىبالنسبة للسنة  -

85.% 



ة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــةـــالجمهوري  

People’s Democratic Republic of Algeria 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 
2 
 

 
 

The Date :30/11/2022 

Ref : 307 / E.P.S/ 2022 

30/11/2022: م فيــــــــــمستغان  

 2022/ 11 /ت ب ر /  307الرقم: 

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 

Institute of sports and physical education  

Department of physical education and sports  

 

 ـــيـوالبـحـث العــــلمـ ـيوزارة التـــعليـم العال    

 مستغــــانم. جامعــة عبد الحميـــد بن باديــس    

 ةــــــــة و الرياضيــــــــة البدنيــــمعهد التربي     

 التربية الدنية و الرياضية قــسم:     

 

 

 

  

أن  اجمع األساتذة علىبالنسبة للسنة الثانية ليسانس تخصص نشاط بدني رياضي تربوي  -

 %.75في حدود النسبة قد تراوحت 

ة قد النسب اجمع األساتذة على أنبالنسبة للسنة الثالثة ليسانس تخصص تربية و علم الحركة  -
 %.75في حدود تراوحت 

ن اجمع األساتذة على أماستر تخصص نشاط بدني رياضي مدرسي  ولىاألبالنسبة للسنة  -

 %.60حدود النسبة قد تراوحت في 
ن أاجمع األساتذة على ماستر تخصص نشاط بدني رياضي ترويحي  األولىبالنسبة للسنة  -

 %.60في حدود النسبة قد تراوحت 

ن أألساتذة على اجمع ا نشاط بدني رياضي مدرسي بالنسبة للسنة الثانية ماستر تخصص  -
 %.70في حدود النسبة قد تراوحت 

أن  اجمع األساتذة على نشاط بدني رياضي ترويحيبالنسبة للسنة الثانية ماستر تخصص  -

 %.70في حدود النسبة قد تراوحت 

في  عن بعد تثمين الدراسةتحديد طرق التقييم في األعمال الموجهة و األعمال التطبيقية و   .1

 . خالل السداسي الثاني للسنة الجارية مواد الوحدات األفقية

دات واد الوحية ومبالنسبة لهذه النقطة المتعلقة بالتقييم في األعمال الموجهة واألعمال التطبيق
نواع أحديد تاالستكشافية واألفقية فقد اجمع األساتذة على ترك حرية التقييم لكل أستاذ مع 

يق ي عن طروالتقييم االلكترونل تطبيقية، وأعماالتقييم المتمثلة في أعمال فردية )بحوث( 
دات في مواد الوح، التي دعت رئاسة الجامعة باالعتماد عليها moodle المنصة الرقمية

 الكثيرة يابات، وضرورة األخذ بعين االعتبار الغاألفقية خالل السداسي الثاني للسنة الجارية

ة برمج خاصة في المحاضرات، مع مراعاة أثناء للطلبة وإيجاد آلية للحد من هذه الظاهرة
    استعمال الزمن السداسي الثاني كثافة األفواج في القاعة متعددة الرياضات. 

 

مؤسسة  -شهادة جامعية  مشروع في إطار حسب كل تخصصتحديد مواضيع التخرج  .5

 ناشئة.

رف طقترحة من واضيع الممالتم اسناد المهام الى رؤساء التخصص حتى يتسنى لهم دراسة 
 .دى مالئمتها للتخصص الذي يتابعه الطلبة في مسار تخرجهمماألستاذ والطلبة و

 ات: ـــــــــــــــفرقـــــــــــــــمت   .2
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مذكرات عناوين ال بعد تدوين اإلشرافاستمارات  ر كأخر اجل إليداعديسمب 30تحديد تاريخ  -

ر الماست ولدراسة مشاريع ليسانس نة وتكوين لج، و إمضاءاتهمالمشرفين  أسماء األساتذة و

 الشعب. مسؤولي الميدان وكونة من رئيس م
  . Progresالدروس في منصة  إدراجالى الكرام  األساتذةع يجمدعا السيد رئيس القسم  -

 عرض إحصائيات الطلبة حسب الدفعات. -

ة صة بالسنالخا اقتراح ورشات عمل في المواد التالية البيداغوجية التطبيقية وتعليمية األلعاب -
 مسؤول الشعبة. المواد ومسؤولي الثانية ليسانس بحضور 

ة جواريوفي األخير اجمع األساتذة الكرام على وجود بعض النقائص تخص تهيئة المالعب ال -

ظرا لما فز ن)كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد(، وتهيئة مضمار القفز الطويل وحوض الق
 وتنظيف قاعات رياضة الجيدو والجمباز.يشكل من خطورة على الطلبة، 

 توفير المدافئ والكهرباء في القاعات وإصالح زجاج النوافذ واألبواب. -

كبر تهيئة المدرج وتنظيفه نظرا للتخريب واألوساخ التي تعرضت لها طاوالته وغطاء م -
 ة. الصورة عقب االجتماعات التي تنظم فيه من طرف بعض الجمعيات والنوادي الرياضي

 

  رئيس القسم:        كاتب الجلسة:
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