
                                      

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا لشعبية

  وزارة الرتبية الوطنية                                                      

  ..........................  :ملؤسسـةا                                                أم البواقي مديـرية الرتبيـة لواليـة    

  ...........................  :ـةالبلدي                                                   املتوسطالرتبيـة والتعليـم  مفتشيه   
 ......................  :رةالدائـ                                                                 -  أم البواقي -         

 التقريــــــر التربــوي

      المتوسطســتــاذ التعليـــم أل

                                 

                  الرتبية البدنية و الر4ضية:  املادة 19/20: السنة الدراسية       

    ....................... : االسماللقب و      ........../.......اآلنسةلقب  ةـــريجزائ : اجلنسية

 ............................: =ريخ و مكان امليالد ...................:=ريخ أول تعيني ..........................:اإلطار

      ..........: السلم ......../...... :الدرجة  ...... ........................../............. :=ريخ السر4ن

  ليسانس.:العلمياملؤهل  ........./.......:شآخر تفتيريخ =  ... ....../......:العالمة
 

 از الدرســـــــاجن

 :التدرج يف التعلم و مراحل احلصة 

  

 ظروف التفتيش

 :....................... =ريخ التفتيش ...........: ةمدة احلص ......................................................

   .......... : القسم ........: عدد التالميذ ....................:) التفويج ( تنظيم القسم 

صاحل من حيث امل    :استغالل املساحة و الوسائل التعليمية    :يدان هل هو 

.................................................................  ........... : األرضية ............ :التخطيط  

  ............. :املوقع  : التطبيق على الدرس
     

 ................:السالمة 

 :حتضري الدرس 

  ...........................: هل هو موجود 

  .........................: هل هو مناسب 

 ......................................:  اطــــــشــــالن

 .......................................:هدف الدرس

 :الوحدة التعليمية  :تقدير االشراف على احلصة 

 ................:   هل هي موجودة .................... :الشرح و العرض 

......................: قيمتها  ............................... :التصحيح و التوجيه   

 الوحدة التعلمية : .................................:التنظيم و االنضباط 
 ...................:هل هي موجودة   ....................................: تنشيط املشاركة 

...........................:تقدير مشاركة التالميذ   ................:تقدير قيمتها العملية  

 املشاركة الر4ضية : (الر4ضة املدرسية)
 

................ :الفئة.........................: التخصص  

: القيام oلنشاط الر4ضي داخل املؤسسة أو بني املؤسسات 

.............................../.................................  

  :التوزيع السنوي 
  ....................:هل هو موجود و حمرتم 

 ...................:هل يعمل بتوجيهات الربsمج الرمسي 

 

  



 
 

 

 دفرت النصوص: مراقبة أعمال التالميذ:
..............................:  الغياoت هل هي مراقبة  ................:هل هو مستعمل حسب التوجيهات الرتبوية    

.................................................. 
.................................: هل هي مسجلة oستمرار   

.....................: هل الكراس اليومي موجود  الوضعية الصحية للتالميذ:  

......................................:هل هي مراقبة هل هو مراقب من حيث:  

  ....................:التدرج السنوي   التقومي املستمر : ......................................

......................................: هل يالحظ و ينجز                                   .......................  :التدرج الدوري  
          

    
 

 

  

  ـةاإلرشــــادات التربويــ
  

  : ةرياحلصّ س  

..........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

  : التوجيهات التــــــــــــــــربوية

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

  :  اجلانب امليداين العملي

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

صة        ........................................................................................................: اخلال

.........................................................................................................................................  

                                           

              
 

 )ة(إلطالع على الملف اإلداري، ومناقشة األستاذالتقدير العام بعد حضور الدرس، وا

  ..........................: العالمة بالحروف

  : العالمة  باألرقــام   

  

  

               

                               

  تقرير حرره مفتش مادة التربية البدنية و الرياضية  
  زعباب عبد العالي:   السيد            

  : بتاريخ                     

  اإلمضــاء                        
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