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  :عام لـــمدخ

اجتاها)م الرتبوية من خالل وترقية األفراد تكوين كنظام اجتماعي تعمل على   إن الرتبية
البدنية  ةالرتبي هاوأبرز  ،وهي تعتمد يف ذلك على العديد من األنشطة املتنوعة ،املؤسسات التعليمية

 غدمواطن ال، حيث يلعب هذا النشاط دورًا رئيسيًا وهامًا يف إعداد "الرتبية وعلم احلركة" والرياضية
  .وتكوين اجتاهاته

املدرس، التلميذ،  ر بعوامل متعددة من أمههاالرتبية البدنية كمادة ختضع للعملية التعليمية تتأث    
واإلمكانات، مبا حتتويه من أنشطة رياضية تشكل شخصية الفرد وترفع إمكاناته البدنية واحلركية وتطور 

حجر الزاوية يف رياضة املستويات  الرتبية البدنيةثل استعداداته العقلية والنفسية واالجتماعية، هذا ومت
أمهية  ةوذلك لكوaا متثل القاعدة العريضة للممارسة ولذا تويل الدول "التدريب الرياضي" العالية

يثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضة امل وهذا متاشيا مع. النخبةلرياضة  خاصة للرياضة املدرسية كأساس
، الذي ينص م1978اليونسكو " العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة عن املؤمتر الصادر

أن ممارسة الرتبية البدنية حق أساسي للجميع وأaا تشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر الرتبية   على
مرية يف األ اجلزائرية ، هذا ما ذهب إليه التشريع الرياضياملستدمية يف إطار النظام التعليمي الشامل

ي الذو  ،، املتعلق بالرتبية البدنية والرياضيةم2004 /غشت/14:يف ةاملؤرخ 10/04: الرأسية رقم
كجزء متكامل من العملية وممارستها  وضمان توفرها  ،احتياجات األفراد واoتمع تلبية على يعمل

  .املستوياتيف كل  التعليمية
ام الرتبوي التعليمي وبلوغ أهدافه، وبالتايل وإذا كان املعلم هو أحد أبرز العناصر يف جناح النظ

من أهم األدوار علم ميارس أدوار وظيفية عديدة و دفع عملية التطور قدمًا حنو األمام على اعتبار أن امل
البدين التطور والنماء العقلي والنفسي و الوظيفية اليت ميارسها املعلم هي القيام برتبية متوازنة لرعاية 

فاملعلم يكسب تالميذه املعارف ، )املعوقني(ورعاية فئات ذوي احلاجات اخلاصة  والرياضيللتالميذ، 
واملعلومات واملهارات واخلربات الالزمة هلم يف حيا)م فضًال عن مساعد)م على التكيف االجتماعي 

  .والتأقلم مع ظروف احلياة الواقعية، وكذلك إرشادهم وتوجيههم علمياً وعملياً وقيادة تقدمهم 
يســـمح هلـــا بتســـهيل عمليـــة االتصـــال بـــني خمتلـــف منـــاطق الـــوطن إذ أaـــا  ســـكرةملوقـــع اجلغـــرايف لواليـــة بإن ا

تتوســط العديــد مــن الواليــات وتقــع علــى خــط يــربط شــرق الــبالد بغر�ــا ، كمــا تعتــرب بوابــة الصــحراء ممــا يؤهلهــا 
  .لتشكل قطبا هائال يسمح بالتنقل السهل للطلبة الوافدين من كل جهات الوطن 
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واسـتجابة للمتطلبـات املتزايــدة مـن التـأطري املتخصــص يف خمتلـف ميـادين علــوم وتقنيـات النشـاطات البدنيــة 

 –ابتـــدائي (ســـواء يف قطـــاع الرتبيـــة الوطنيـــة كأســـاتذة لرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية علـــى اخـــتالف مراحلـــه  والرياضـــية

لنــــوادي الرياضــــية يف خمتلــــف ا أو علــــى مســــتوى التــــدريب الرياضــــي املتخصــــص يف تــــأطري) . ثــــانوي –متوســــط 

بفئــــات ذوي التكفــــل مــــن جهــــة أخــــرى و ، القــــدرة التنافســــية للرياضــــيني مــــن جهــــةالرفــــع مــــن الرياضــــات قصــــد 

  .االحتياجات اخلاصة لغرض إدماجهم يف احلياة االجتماعية

ون أداة البدنية والرياضية على مستوى اجلامعة سـيك علوم وتقنيات النشاطاتأمهية وفوائد إنشاء معهد  إن

واملشـكالت اخلاصـة  القـادرة علـى تقـدمي املشـورة واخلـربة العلميـة، ودراسـة القضـايا اإلطاراتفعالة إلعداد وتأهيل 

  .بالرياضة

  :فعيةاالد
  :من دوافع فتح هذا االختصاص

 .علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية احلاجة امللحة إلطارات �

 الرتبية البدنيـة والرياضـيةنية الذي يعاين من نقص يف أساتذة العجز الكبري يف قطاع الرتبية الوط  �

 .التعليميةيف كل األطوار 

 على مستوى األندية نقص اطارات التدريب الرياضي املتخصص �

 نقص اطارات التحضيري البدين على مستوى االندية اجلزائرية  �

ضـي ان علـى املسـتوى حاجة املؤسسات الرياضية ملسريين متخصصـني يف االدارة والتسـيري الريا �

 البشري أو املستوى اهليكلي

علـوم وتقنيـات النشـاطات البدنيـة والرياضـية املتخصصـة يف خمتلـف ميـادين  إلطـاراتاتقديراتنا ملتطلبات  إن

  .تعد باآلالف على املدى القصري، وبعشرات اآلالف على املديني املتوسط والبعيد

  :قد سبقته العمليات التاليةاطات البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشإن التفكري يف تأسيس معهد 

 2004فتح قسم الرتبية البدنية والرياضية  -1

احلركيــة يف علــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضــية شــعبة الرتبيــة  يف ميــدان Lmdفــتح قســم نظــام   -2

  2006السنة اجلامعية

علوم وتقنيات النشـاطات ميدان عي املتخصص يف تشكل هاتان العمليتان اللبنة األوىل للتكفل بالتكوين اجلام

  .البدنية والرياضية

مــن  %30و بســكرةمــن أســاتذة جــامعيني جبامعــة  %70:ممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن هــذا التكــوين مت تغطيتــه بـــ

 ويسـتجيب لكـل متطلبــاتالشـباب والرياضـة،  وأالرتبيـة البدنيـة والرياضـية سـواء مـن قطــاع الرتبيـة والتعلـيم  إطـارات

  .خمصصة إىل اهلياكل الرياضية اتهكتار  10 تفوقالتكوين باإلضافة إىل تربعه على مساحة 
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  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالتنظيم العام لمعهد 
  :علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية على مايليأهداف ميدان  هيئة التدريسسطرت 

الربجمـة، التخطـيط، : مـؤهلني للتكفـل بــاالدارة والتسيري الرياضي لتدريب الرياضي، ااحلركيةالتكوين إلطارات الرتبية 

  .التنفيذ، اإلشراف والتقومي لعملية التدريب والتعليم
  

  : بطاقة الهيكلة للمعهد
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
  :الوسائل المادية والبشرية

 

  :الوسائل البيداغوجية -1
  :رافق البيداغوجية المتوفرة على مستوى الجامعةالموالرياضية المنشآت   -  أ

  : يتوفر القسم حاليا على املرافق البيداغوجية التالية 

 .جناح إداري خاص بالقسم �

 مكتبة خاصة بالقسم داخل مكتبة الكلية �

 .قاعات لألعمال التطبيقية �

 قاعة16 قاعات خاصة باألعمال املوجهة �

 قاعتني للمحاضرات �

 مدرجني �

 بكل الوسائل األىل جمهزتنيقاعتني لالعالم  �

 :خمرب بيداغوجي يشتمل على الوسائل التالية �
 

 
 

علوم وتقنيات النشاطات معهد 
 البدنية والرياضية 

 

قسم االدارة 
تسيير الرياضيوال  

 

قسم التدريب 
 الرياضي

 

قسم التربية 
 الحركية
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o  المعهدعلى مستوى  المسجلةالرياضية المنشآت:  
  :قاعة متعددة الرياضاتداخل اجلامعة حتتوي على 

  قاعة كرة السلة 

  قاعة كرة الطائرة

  قاعة كرة اليد

  قاعتني للجمبازجمهزتني بالوسائل الالزمة

  جسام قاعة كمال اال

  قاعتني للمحاضرات

  قاعات اجليدو و املصارعة

  مالعب صغرية جبوار القاعة 
 

ف??ي إط??ار  ش??تمة عل??ى مس??توى القط??ب الج??امعي المس??جلةالمنش??آت الرياض??ية   - ب
 :اإلنجاز

  

 .ملعب كرة القدم معشوشب اصطناعيا ����

 .مسبح شبه أومليب ����

 قاعة متعددة الرياضات  ����

 جناح بيداغوجي  ����

  جناح اداري ����

 :اضية المتوفرة على مستوى الواليةالمنشآت الري  - ت
  

  :يحتوي علىبجوار الجامعة  ) فيفري18(مركب متعدد الرياضات •
  

  .ملعب كرة القدم معشوشب طبيعيا، مع مضمار ألعاب القوى �

  . بالتدريباتملعب معشوشبة طبيعيا ملحق خاص   �

 ).الكرة الطائرة+كرة اليد+كرة السلة(مالعب خاصة بالرياضات اجلماعية  �

  .متعددة الرياضاتقاعة  �

  .قاعة الكرايت �

  .قاعة مجباز �

 .مسبح أومليب �

 )تابع للمركب(مسبح شبه أومليب أخر  �

 قاعة كمال االجسام �

 فندق للفرق الرياضية �
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المج??اور لكلي??ة العل??وم االنس??انية واالجتماعي??ة بش??تمة  بل??ديال الملع??ب •
  ملعب كرة القدم :

  ).كرة الطائرة+ كرة اليد + لسلة كرة ا( "Matico" مالعب خاصة بالرياضات اجلماعية �
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  : الموارد البشرية
  
  :عدد الطلبة -أ

  عدد الطلبة  المستوى
  265  األولى
  280  الثانية
  320  الثالثة

  315  ولى ماسترألا
  121  الثانية ماستر

  1301  المجموع
  

  :والرياضية التربية البدنيةقائمة األساتذة الدائمين بقسم  -ب
 
  :األساتذة الدائمين1

  :األساتذة المحاضرين أ
دكتوراه علوم نظرية ومنهجية التربية البدنية (الدكتور جعفر بوعروري

  )والرياضية
دكتوراه علوم نظرية ومنهجية التربية البدنية (الدكتور دشري حميد

  )والرياضية
  

دكتوراه علوم نظرية ومنهجية التربية البدنية (الدكتور مزروع السعيد
  )والرياضية

  
دكتوراه علوم نظرية ومنهجية التربية البدنية (بزيو سليم الدكتور 

  )والرياضية
  

دكتوراه علوم نظرية ومنهجية التربية البدنية (الدكتور فنوش نصير
  )والرياضية

   
دكتوراه علوم نظرية ومنهجية التربية البدنية (الدكتور رواب عمار

  )والرياضية
   



 8

  :ب  األساتذة الحاضرين
  الدكتور خليل مراد

  دكتورة خينش دليلة دكتوراه علم االجتماعال
  بن عميروش سليمانالدكتور 

  براهيمي عيسى الدكتورا
  عثماني عبد القادرالدكتور
  شتيوي عبد المالك الدكتور

  
  :االساتذة المساعدين أ و ب 

  االستاذ فضل قيس 
  االستاذ زهوي ناصر 
  االستاذزموري بلقاسم

 االستاذ بزيو عادل
  األستاذ جمال باغقول

  االستاذ لزنك أحمد
  االستاذ حاجي عبد القادر 

  االستاذ طيبي أحمد 
  االستاذ ميهوبي مراد 

  اني كمالماالستاذح
  قة سعادقبن الدكتورة 

  االستاذ بن يلس عبد اللطيف
   االستاذ دحية خالد
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   :قســـــــــــــم

 الحركيةالتربيــــــــــة 

 

 

 

  :مدخل عام
 

 حممــد خيضــر بســكرة جبامعــةاالجتماعيــة نســانية و ال بكليــة العلــوم  قســم الرتبيــة البدنيــة والرياضــيةفــتح مت  

 خمتلـفم، ونظـرا السـتقطابه لعـدد كبـري وهائـل مـن الطلبـة الوافـدين مـن 2004/2005ابتداء من السنة اجلامعيـة 

رد البشـــرية والوســـائل املاديـــة علـــى هـــذا االختصـــاص، باإلضـــافة إىل تـــوفر عـــدد هائـــل مـــن املـــوا الواليـــات اoـــاورة

واملعنويــة الــيت تتجلــى يف خمتلــف اإلمكانيــات والوســائل الــيت يتــوفر عليهــا القســم حاليــا والــيت تســمح بفــتح فــروع 

، ومتاشــيا مــع اإلصــالحات اجلامعيــة بــادرة جامعــة اoتمــع بصــفة عامــةوختصصــات جديــدة تتماشــى مــع متطلبــات 

حظـي ، وقـد 2007_2006السـنة اجلامعيـة يف  )Lmd(النظـام اجلديـد  يفاحلركيـةاىل فتح شعبة الرتبيـة  بسكرة

ــة فــاق  هــذا االختصــاص ــة 400باســتقطاب عــدد هائــل مــن الطلب ــةطالــب وطالب ــتم تســجيل الطلب ــاءا علــى  ، ي بن

ه الطلبــة هلــذا النــوع مــن اختبــارات الكفــاءة البدنيــة وهــذا مــا يــدل علــى اإلهتمــام الــذي يوليــ إىلبكالوريــا باإلضــافة 

  .وينالتك

  :فعيةاالد
  :من دوافع فتح هذا االختصاص

 .علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية احلاجة امللحة إلطارات �

الــذي يعــاين مــن نقــص يف أســاتذة ، الرتبيــة الوطنيــةالتكــوين املهــين و  يالعجــز الكبــري يف قطــاع �

  .االختصاص يف كل األطوار التعليمية

تعـد بـاآلالف علـى املـدى  ةيـالرتبيـة احلركتخصصة يف خمتلف ميادين إن تقديراتنا ملتطلبات لإلطارات امل

  .القصري، وبعشرات اآلالف على املديني املتوسط والبعيد

ة على مسـتوى معهـد الرتبيـة البدنيـة والرياضـية سـيكون أداة فعالـة يإن أمهية وفوائد إنشاء قسم الرتبية احلرك

  .ة العلمية والعملية اخلاصة بالرياضةإلعداد وتأهيل األستاذ الكفء على تقدمي اخلرب 
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  :الوسائل المادية والبشرية
 

  :الوسائل البيداغوجية -1
 

  

  :المرافق البيداغوجية المتوفرة على مستوى الجامعةوالرياضية المنشآت  •
  

  : يتوفر القسم حاليا على املرافق البيداغوجية التالية 

 .جناح إداري خاص بالقسم �

 .مكتبة خاصة بالقسم �

 .قاعات لألعمال التطبيقية �

 .قاعات خاصة باألعمال املوجهة �

 .}علم وظائف األعضاء –فيزيولوجيا  -الكيمياء احليوية {خمابر   �

 قاعة متعددة الرياضات داخل اجلامعة �

o  المعهدعلى مستوى  المسجلةالرياضية المنشآت:  
 .مسبح أومليب -

 .ملعب معشوشب اصطناعيا مع مضمار ألعاب القوى -

 .دة الرياضاتقاعة متعد -
 

  :شتمةعلى مستوى القطب الجامعي  المسجلةالمنشآت الرياضية  •

 .ملعب كرة القدم معشوشب اصطناعيا ����

  .مسبح شبه أومليب ����

 :المنشآت الرياضية المتوفرة على مستوى الوالية  •
  

o يحتوي على) فيفري العالية28( مركب متعدد الرياضات:  
  

  .عاب القوىملعب كرة القدم معشوشب طبيعيا، مع مضمار أل �

  . ثالث مالعب معشوشبة طبيعيا ملحقة خاصة بالتدريبات �

 ).الكرة الطائرة+كرة اليد+كرة السلة(مالعب خاصة بالرياضات اجلماعية  �

  .قاعة متعددة الرياضات تتسع لعشرة أالف متفرج �

  .قاعة متعددة الرياضات تتسع خلمسة عشرة ألف متفرج �

  .قاعة الكرايت �

  .قاعة مجباز �

 .مسبح أومليب �
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o يحتوي على مناني بلديال الملعب:  
  

  .ملعب كرة القدم معشوشب اصطناعيا �

 .قاعة الكرايت �

 .قاعة اجليدو  �
 

  
  

  :قســـــــــــــم
  يــــــــــب الرياضــــــــــــدريالت

 

 

  :عام لـــمدخ

يف قطــاع ســواء  الرياضــي التــدريبواســتجابة للمتطلبــات املتزايــدة مــن التــأطري املتخصــص يف خمتلــف ميــادين 

رياضـية ومجعيـات أو على مستوى التدريب الرياضـي املتخصـص يف تـأطري لنـوادي  الرياضة املدرسيةالرتبية الوطنية 

متثيــل الــوطن يف يف خمتلــف الرياضــات قصــد الرفــع مــن القــدرة التنافســية للرياضــيني مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

  .احملافل الدولية

ســيكون أداة معهــد الرتبيــة البدنيــة والرياضــية علــى مســتوى رياضــي قســم التــدريب الن أمهيــة وفوائــد إنشــاء إ

ــــل اإلطــــارات القــــادرة علــــى تقــــدمي املشــــورة واخلــــربة العلميــــة ــــة إلعــــداد وتأهي ــــة فعال ، ودراســــة القضــــايا والتطبيقي

  .يالرياضالتدريب واملشكالت اخلاصة ب

  :فعيةاالد
  :من دوافع فتح هذا االختصاص

 .تقنيات النشاطات البدنية والرياضيةعلوم و  احلاجة امللحة إلطارات �

 .األصنافكل   مستوى على الرياضي بإطارات التدرينقص يف   �

 دعم النوادي يف اجلنوب اجلزائري �

مـــن أولويـــات اoتمـــع الرياضـــي تعـــد  التـــدريبعلـــوم إن متطلبـــات لإلطـــارات املتخصصـــة يف خمتلـــف ميـــادين 

  .اجلزائري

  :الوسائل المادية والبشرية
 

  :البيداغوجيةالوسائل  -1
  :المرافق البيداغوجية المتوفرة على مستوى الجامعةوالرياضية المنشآت 
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  : يتوفر القسم حاليا على املرافق البيداغوجية التالية 

 .جناح إداري خاص بالقسم �

 .مكتبة خاصة بالقسم �

 .قاعات لألعمال التطبيقية �

 .قاعات خاصة باألعمال املوجهة �

 مدراجات �

 .}علم وظائف األعضاء –فيزيولوجيا  -يوية الكيمياء احل{خمابر   �

o  المعهدعلى مستوى  المسجلةالرياضية المنشآت:  
 .مسبح أومليب -

 .ملعب معشوشب اصطناعيا مع مضمار ألعاب القوى -

 .قاعة متعددة الرياضات -
 

o  شتمةعلى مستوى القطب الجامعي  المسجلةالمنشآت الرياضية:  

 .ملعب كرة القدم معشوشب اصطناعيا ����

 .به أومليبمسبح ش ����

  قاعة متعددة الرياضات ����

o  المنشآت الرياضية المتوفرة على مستوى الوالية: 
  

  :يحتوي على) فيفري28( مركب متعدد الرياضات - 1
  

  .ملعب كرة القدم معشوشب طبيعيا، مع مضمار ألعاب القوى �

  . ثالث مالعب معشوشبة طبيعيا ملحقة خاصة بالتدريبات �

 ).الكرة الطائرة+كرة اليد+كرة السلة( مالعب خاصة بالرياضات اجلماعية �

  .قاعة متعددة الرياضات تتسع لعشرة أالف متفرج �

  .قاعة متعددة الرياضات تتسع خلمسة عشرة ألف متفرج �

  .قاعة الكرايت �

  .قاعة مجباز �

 .مسبح شبه أومليب �
 

  :يحتوي علىمناني  الشهيد بلديال الملعب – 2
  

  .ملعب كرة القدم معشوشب اصطناعيا �

 .رايتقاعة الك �
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 .قاعة اجليدو  �

 مضمار ألعاب القوى �
 

  

  
  
  
  

  

  :قســـــــــــــم
 االدارة والتسيير الرياضي

 

 

  :عام لـــمدخ

تعــد االدارة الرياضــية والتســيري الرياضــي مــن أهــم العناصــر األساســية للنهــوض بالرياضــة يف اجلزائــر ان علــى 

لبشــري املتكــون والتخصــص يف هــذا اoــال او علــى مســتوى األنديــة الرياضــية الــيت حتتــاج اىل الكثــري مــن العنصــر ا

مستوى االحتاديات والرابطـات الرياضـية مبختلـف التخصصـات أو علـى مسـتوى اجلمعيـات ذات الطـابع الرياضـي 

  هلذا أرتأينا اىل فتح ذا القسم لتكني اطارات خمتصني يف هذا اoال

  :فعيةاالد
  :من دوافع فتح هذا االختصاص

 جمال االدارة والتسيري الرياضييف  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية اتاحلاجة امللحة إلطار  �

 :يف فيمجال االدارة والتسيري الرياضيانعدام اإلطارات املتخصصة  �

 التسيرياالداري •

 االدارة الرياضية •

 الرياضيالقانون  •

 اجلباية واحملاسبة •

 املؤسسات الرياضية •
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  :الوسائل المادية والبشرية
 

  :وسائل البيداغوجيةال -1
 

  

o  المرافق البيداغوجية المتوفرة على مستوى الجامعةوالرياضية المنشآت:  
  

  : يتوفر القسم حاليا على املرافق البيداغوجية التالية 

 .جناح إداري خاص بالقسم �

 .مكتبة خاصة بالقسم �

 .قاعات لألعمال التطبيقية �

 .قاعات خاصة باألعمال املوجهة �

 .}علم وظائف األعضاء –فيزيولوجيا  -يوية الكيمياء احل{خمابر   �

 مدرجات �

o  المعهدعلى مستوى  المسجلةالرياضية المنشآت:  
 .مسبح أومليب -

 .ملعب معشوشب اصطناعيا مع مضمار ألعاب القوى -

 .قاعة متعددة الرياضات -
 

o  شتمةعلى مستوى القطب الجامعي  المسجلةالمنشآت الرياضية: 
o مسبح شبه أومليب. 

o رياضاتقاعة متعددة ال 

o مالعب جوارية  

o  المنشآت الرياضية المتوفرة على مستوى الوالية: 
  

  :يحتوي على) فيفري28( مركب متعدد الرياضات - 1
  

  .ملعب كرة القدم معشوشب طبيعيا، مع مضمار ألعاب القوى �

  . ثالث مالعب معشوشبة طبيعيا ملحقة خاصة بالتدريبات �

 ).الكرة الطائرة+كرة اليد+كرة السلة(مالعب خاصة بالرياضات اجلماعية  �

  .قاعة متعددة الرياضات تتسع لعشرة أالف متفرج �

  .قاعة متعددة الرياضات تتسع خلمسة عشرة ألف متفرج �

  .قاعة الكرايت �

  .قاعة مجباز �
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 .مسبح أومليب �
 

  :يحتوي علىمناني  الشهيد بلديال الملعب – 2
  

  .ملعب كرة القدم معشوشب اصطناعيا �

 .قاعة الكرايت �

 .دوقاعة اجلي  �

 مضمار ألعاب القوى �
 

  
  


