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عٍ انًعهذ َبذة  

ــمعهد علىم وجقىياث اليشاطاث البدهيت و الزياضيت بجامعت العزب ــ ـــ ي ــ

ـــالخبس ـــ  124-16أوش ئ بمىجب املزسىم الخىفيذي رقم:  -جبست–ي ـ

افق لـ1437رجب  03املؤرخ في  ، يعدل ويخمم  2016 أبزيل11هـ املى

افق  1430محزم عام  07املؤرخ في  08-09املزسىم الخىفيذي رقم  املى

واملخضمً إوشاء جامعت جبست 2009يىايز سىت  04لـ   

 كيفيت انتسجيم :
جكىن متزامىت مع الدسجيالث ألاوليت الجامعيت و حسبق اهتهائها بفترة وجيزة 

حتى يخمكً مً لم يسعفهم الحظ  في الخىجيه النهائي  مً  الدسجيل ضمً 

جكىيً ملف طبي  بعد جىجيهه اخخصاصاث أخزي و يخم الدخىل له بعد 

 للميدان حسب معدل البكالىريا كما يلي :
.انتىجيه -  

.شهادة طبيت صذريت وعايت -  

انقهبتخطيط  -  
 

 انًكتبت

د  بحووووولد  ل  وووووو مكتبووووووةدا يشوووووةد  أسوووووخدددملووووو دد    وووووو د   موووووةديتوووووملعزد علىووووو د  ووووو د

 فكوزددألا  س   عن هجد  بي  غملجيةد ع ر ةدب على دعه دتل د عغذيدوالاطالعد   د

ود  سوووون د  ي ي ووووتد لب يوووو مد  بحوووولد  ل  وووو دو ح يوووو د عسوووو ر  ددألا وووو  ذد  ط بووووةدود

 .  بحشيةد عست ب يةد

يووتتد   ووتد  وو رورد  نعزىوووةد  وو دمسووتمللد     ووو مد  بي  غملجيووةدود ع رجووو مدب  يووةد

  ل ووووملدد   ـي ووووووةدود  ووووووملدد  طبيلوووووةدود  يي دل مووووو دبقوةوووووومل د  يةوووو د  تطبي يوووووةدد

إلووو دغ يووووةدد1956مووو رردد04 عزكووولد  زى  وووو  ددديووومل  ددعتجوووزلد  ووو دمسوووتمللدم ي وووو م

  وووتالددم وووزدج يوووو د  بلىووو د  ووووذيدةلتنوووثدمكسوووب د  مل يووووةدمووو دايوووولد طوووملىزد  يزكووووةد

 ل  زى ضيةدبه دوذ كدبإشز كد  ز بط مد  زى ضية

 

 واألعًال نًحاضزاثا

انتطبيقيتاألعًال و انًىجهت  
 يذيز انًعهذ

 

 َائب يذيز اإلدارة

 انًانيت

يذيز يساعذ يكهف بًا 

انبحث بعذ انتذرج و 

انعالقاث انعهًي و 

 انخارجيت

يذيز يساعذ يكهف 

بانذراساث و انًسائم 

 انًزتبطت بانطهبت

 يصهحت انًستخذييٍ
رئيس يصهحت يتابعت 

 انتكىيٍ يا بعذ انتذرج

قسى انتعهيى انقاعذي 

 انًشتزك

يصهحت االَشطت 

و     انعهًيت و انثقافيت

 انزياضيت

رئيس يصهحت يتابعت 

 اَشطت انبحث
 قسى انتذريب انزياضي

يصهحت انىسائم و 

 انصياَت

انتعاوٌ  رئيس يصهحت

 و انعالقاث انخارجيت

قسى انُشاط انبذَي و 

 انزياضي انتزبىي

يصهحت انًيشاَيت و 

 انًحاسبت

 انًجهس انعهًي

 يصهحت انتذريس

 يصهحت انًتابعت و انتقييى يصهحت انًستخذييٍ

 يكتب األيٍ انذاخهي
يصهحت االعالو و 

 االحصاء و انتىجيه

يصهحت انتىجيه و 

 انبحث انبببهيىغزافي
    يكتبت انًعهذ

يصهحت تسييز انزصيذ 

 انثقافي

 يجهت انًعهذ انًًارست انزياضيت وانًجتًع

 انهيكم انتُظيًي نهًعهذ

 

 



 لتدريب الرياض ي .

 

 ????  : 213.037.58.46.29 .  
????  : 213.037.58.46.29 

.  
Email  : www .univ -  tebessa.dz  

_??????? - ???? -  _???????_???? :  

 

 

 

 امليدان ماحيستر دكخىزاه كالسيك دكخىزاه ل.م.د

 ع.ث.ن.ب.ز 08 00 آفاق مسخقبليت
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266 23 46 53 57 45 42 L3 
التذريب 

الرياضي 

 التىافسي

216 49 69 55 43 - - M2 
التذريب 

الرياضي 

 الىخبىي

132 21 24 41 46 - - L3 
التربية و 

علم 

 الحركة

112 36 76 - - - - M2 
الىشاط 

البذوي 

الرياضي 

 المذرسي
 

 2021-2020سىة  الطلبة المتمذرسىن بالمعهذ
 الطلبت ذكىز  إهاث املجمىع م.كلي

 طالبا345
 الليساوس 170 04 174

 املاستر    167 04 171

2022-2021 الطاقم اإلداري والبيذاغىجي  

 األساتذة الدائمون 15

 األساتذة المؤقتون 13

 اإلداريون 08

 موظفوا المكتبة 06

 عمال مهىيىن 02

 عمال إدماج 03

 

 

 التذرج والطىر الثالث فياإلحصائيات 

 التذرج في الذراسات

البيداغىحيت إلى هطام ل.م.د و هى غني  هعملياجاملعهد يخضع في 

-ماستر-بمجمىعت معخبرة مً الاخخصاصاث في حميع ألاطىاز )ليساحس

اجرة دائمين و مؤقخين يعملىن على سدكخىزاه(بخأطير مً مجمىعت أ

ألاعمال -جأطير الطلبت في حميع املقاييس مً حيث )املحاضساث

ألاعمال الخطبيقيت ( مما يساعد الطالب في إلاهدماج في -املىحهت

العمليت أو مىاصلت الدزاساث العليا و يخم القبىل  العلميت و  الحياة

كخابيت مع أخر  ملىاصلت الدزاساث في الدكخىزاه عً طسيق مسابقت

 املساز الدزاس ي للطالب بعين الاعخباز

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء االجتماعييه

 جبستمديسيت التربيت لىاليت 

 

 مديسيت الشباب و السياضت لىاليت جبست

 امليدان

علىم وجقىياث اليشاطاث البدهيت و السياضيت   

 الميذان والفروع والتخصصات المتاحة بالمعهذ

 


