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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -بسكرة–جامعة محمد خيضر 
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية معهد

التدريب الرياضـــــــيقسم   

 0502./ر.ت.ق./ر.ب.ن.ت.ع.م./05:رقم

 

 حمضر إجتماع تنسيقــــي

 

من شهر مجادى  الثالث عشر الثالثـــــاءيوم من  بعد الزوالالثالثـــة على الساعـــة 

من شهر  عشرينلللسادس وامن سنة ألف وأربعة مئة واثنني وأربعيـــن املوافق  الثاني

رئيس قسم التدريب الرياضي املوقع اجتمع وواحد وعشرين من سنـــة ألفني  جانفي

ختصص تدريب رياضي  سليسانوالثانية ماسرت  طلبة السنة األوىلممثلي أسفله مع 

 :وهذا لدراسة جدول األعمال التالي -املرفق امللحقاملوقعني يف – خنبـــوي

 إقرتاح توقيت إجراء اإلمتحانات. 

  إقرتاح توزيع مقاييس اإلمتحان للسداسي األول من السنة اجلامعية

0202/0202  

 إنتخاب ممثل القســـــم يف جملس إدارة املعهـــــد. 

 لطلبـــةحصر انشغاالت ا. 
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وقد افتتح اجللسة السيد رئيس القسم مرحبا يف بادئ األمر بالطلبة احلضـــور وقد 

، وبعد مناقشة وإقرتاحات الطلبة على احلضور االجتماعجدول أعمال  قام بتالوة

 .:تقرر مايلي

 : أوال - 

 :بة التواقيت التاليةقرتح الطلفيما يتعلق بتوقيت إجراء مقاييس اإلمتحان إ

 .22:02-20:22: إلمتحان األولاحصة يت توق*

 20:02-22:22: توقيت حصة اإلمتحان الثاني

 : ثانيا -

فيما يتعلق بربجمة مقاييس إمتحان السداسي األول إقرتح الطلبة التوزيع املذكور 

 :يف اجلدول أسفله
 20:02-22:22 22:02-20:22 األيام

 .علم اإلجتماع التنظيمي ر منهجية البحث االحـــد

 اإلعالم األلي فسيولوجيا اجلهد االثنني

  .ختطيط وبرجمة التدريب ر اإلصابات واإلسعافات األولية الثالثاء

 .االختبارات والقياس ر .نظريات ومنهجية التدريب ر األربعـــاء

 إجنليـــزية إحصاء تطبيقي اخلميـــس

 :ثالثا -
ألفواج بتزكيـــــة الطالب فيما يتعلق بانتخاب ممثل الدفعــــة فقد قام ممثلي ا

هبرية طارق املسجل يف السنة األوىل ماسرت ختصص تدريب رياضي خنبوي وذلك 

 .-نسخة من حمضر االنتخاب يف امللحق املرفق–باإلمجاع 
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 :رابعا -

أما فيما يتعلق بانشغاالت الطلبــــة، فعلى العموم أبدى ممثلي األفـــواج إرتياحهم 

غم إحساسهم بنوع من التعب جراء منط التدريس للتوزيع الزمين للتدريس ر

، باملقابل فقد طالب ممثلوا األفواج بتوفري نسخ عديدة من الكتب على 21/21

إقرتح مستوى املكتبة حتى يتسنى جلميع الطلبة إعارة الكتب بكل إرتياح، كذلك  

لتفادي ثالثة أجهزة إعالم أىل على مستوى مكتبة املعهد  توفيــرالطلبة احلضــــور 

االكتظاظ واالنتظار الطويل أثناء عملية البحث عن املراجع البيبليوغرافية، أيضا 

طلب ممثلوا األفواج بأن يدرج فهرس املكتبة الذي حيتوي على مجيع عناوين الكتب 

معهد حتى يتسنى هلم القيام بالبحث البيبليوغرايف عن املوقع اإللكرتوني للاملتوفرة يف 

 .أثناء عملية إعارة الكتبم وهذا ما سيخفض من اإلكتظاظ املراجع يف منازهل

 

بعد الزوال من نفس والنصف  وقد اختتم اإلجتماع على الساعة الرابعـــة

 .اليوم والشهر والسنــة

 


