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 التوقيت
 األيام

 Cمنهجية البحث العلمي   

 نقازا.

 01ح 

   Cكرة السلة   

 هشام  ا.بن بوزة

  01ح        

 

تاريخ وفلسفة النشاط البدني 

  Cالرياضي    

 ا.معلم عبد المالك 

 01ح 

 
 10+ف  10ف   TPسباحة 

 ضامن + دغنوشا. 
 األحد

 Cمدخل النشاط البدني الرياضي التربوي  

 بن عيسى  فيصل  ا.

  01ح 

 Cعلوم التربية        

 ا.زيدان 

 01ح 

 

 

 ا. بن بوزة  10ف   TPكرة السلة 

 ا.عقابي   10ف TPجمباز 

 ا. بن بوزة  10ف   TPكرة السلة 

 ا.عقابي  10ف  TPجمباز 
 االثنين

  
 Cكيمياء حيوية  

 ا . عبيدة محمد امين 

  01ح 

 

 Cالتشريح   علم 

 ا.صولة طارق 

 01ح 

 ا.صولة   10ف  TDعلم التشريح 

 01ق  

  10ف  TDمنهجية البحث العلمي 

 00ق    مبارك

  ا.صولة   10ف  TDعلم التشريح 

 01ق 

 10ف  TDمنهجية البحث العلمي 

 00ق   مبارك

 الثالثاء

 Cجمباز 

 ا.بوشارب

 01ح 

  Cالعاب القوى 

 01ح ا.علوي منير  

 

 اللغة الحية اإلنجليزية 

 ا.زبادية 

 01ح 

 

 Cسباحة     

 ا.حزحازي كمال

 01ح 

 Cمدخل للتدريب الرياضي   

 ا. شريط 

 01ح 
 األربعاء

  

 ا.زموري  10ف  TPالعاب القوى  

 +مدوروشارباناث  ا.ب  TPسباحة  

 ا.زموري   10ف   TPالعاب القوى 

 
 الخميس
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 التوقيت
 األيام

 Cمدخل للتدريب الرياضي      

 ا. شريط 

 01ق 

 

 Cمنهجية البحث العلمي   

 نقاز ا.

 01ق         

 

   Cكرة السلة   

 بن بوزة  هشام  ا.

 04ق        

 14+ف  11ف   TPسباحة 

 ضامنا. ا. دغنوش +
 األحد ا. بن  بوزة  4+ف1ف  TPكرة السلة 

  Cالعاب القوى   

  شادة ا.

  04ق 

 Cمدخل النشاط البدني الرياضي التربوي  

 بن عيسى  فيصل  ا.

 04ق                          

تاريخ وفلسفة النشاط البدني 

  Cالرياضي    

 شادة  ا.

 04ق 

 Cعلوم التربية  

 ا.زيدان 

 04ق 

 ا. بن بوزة  10ف   TPكرة السلة 

 ا.عقابي  10ف  TPجمباز 
 االثنين

  
 Cعلم التشريح 

  سخراوي صولة

  04ق 

 

 Cكيمياء حيوية  

 ا . عبيدة محمد امين 

 04ق 

 سخراوي ا  1ف  TDعلم التشريح 

 00ق  

  14ف  TDمنهجية البحث العلمي 

 00مبارك   ق 

 سخراوي ا  41ف  TDعلم التشريح 

 00ق 

 11ف  TDمنهجية البحث العلمي 

 00ق   مبارك

 الثالثاء

 Cسباحة        

 ا.حزحازي كمال 

  04ق  

 Cجمباز 

 ا.بوشارب

 04ق

 

  

 بوشارب ا.   14ف TPجمباز 

 

 بوشارب ا.   11ف TPجمباز 
 األربعاء

  

 اللغة الحية اإلنجليزية 

 زبادية  ا.

 04ق 

 

 زموري 14ف  TPالعاب القوى 

 

 الخميس زموري  11ف   TPالعاب القوى 
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التوقي

 ت
 األيام

  رويني   Cالقيادة الرياضية   

 5مخبر

 رويني 0ح  2ف   Tpملتقى البحث 

 بن حفيظ 5ف   Tpملتقى البحث 
 3ح

 9ح لباد 0ف   Tpملتقى البحث 

 

 رويني  0ح  2ف   Tpملتقى البحث 

 3ح بن حفيظ 5ف   Tpملتقى البحث 

 19ح لباد 0ف   Tpملتقى البحث 

 

 رويني  0ح  2ف   Tpملتقى البحث 

 3ح بن حفيظ5ف  Tpملتقى البحث 

 9ح لباد 0ف   Tpملتقى البحث 

 

 رويني 0ح  2ف   Tpملتقى البحث 

 3ح بن حفيظ  5ف   Tpملتقى البحث 

 9ح لباد 0ف   Tpملتقى البحث 

 األحد

   Cنظريات ومنهجية التدريب  4مخبر عبيدة  Cالطب الرياضي 
 4مخبر هدوش

 2مخبر عبيدة 5ف  TDالطب الرياضي 
 هدوش 0ف  TD نظريات ومنهجية التدريب

 5ح
 2ح رويني 2ف TDالقيادة الرياضية 

 2مخبر عبيدة 2ف  TDالطب الرياضي 
 5ح هدوش 5ف  TD نظريات ومنهجية التدريب

 2ح رويني 0ف TDالقيادة الرياضية 

 2مخبر 0ق عبيدة 0ف  TDالطب الرياضي 
 هدوش 2ف  TD نظريات ومنهجية التدريب

 5ح
 2ح رويني 5ف TDالقيادة الرياضية 

 االثنين

   TPبيداغوجيا تطبيقية 

  محمدي0ف

 

  TPبيداغوجيا تطبيقية 

 محمدي0ف

 

 

 6ح 0ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 بوشارب

 5هدوش ح 5ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 بوشارب 6ح 0ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

  0م هدوش  5ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 6ح 0ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 بوشارب

 0م هدوش 5ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 الثالثاء

 2ف  TPبيداغوجيا تطبيقية 

 لزهاري

 5ف  TPبيداغوجيا تطبيقية  

 شريط

 

 2ف  TPبيداغوجيا تطبيقية 

 لزهاري

 5ف  TPبيداغوجيا تطبيقية  

 شريط

 مع األستاذ المشرف    Tpملتقى البحث 

بوهناف   2ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 00ح

 

 مع األستاذ المشرف    Tpملتقى البحث 

 بوهناف 2ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 00ح

 

 مع األستاذ المشرف    Tpملتقى البحث 

بوهناف  2ف  TPالمشروع التمهيدي للمذكرة 

 00ح

 

األربعا
 ء

الخمي     
 س
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 التوقيت
 األيام

 Cاالختبارات والقياس الرياضي 
 2مخبر   قادري عبد الحفيظ

 Cاإلصابات واالسعافات األولية 

 2مخبر  دغنوش

 

    Cعلم االجتماع الرياضي 
 2مخبر  يونس

 حميدة 0+ 5اعالم آلي ف   

 بوزناق 2ف +0ف  C  التطبيقي حصاءاإل

 2مخبر

 حميدة   2+ 0اعالم آلي ف
 2مخبر بوزناق  0+ف5ف   C التطبيقي  حصاءاإل

 األحد

 Cمنهجية البحث العلمي 
 0مخبر ميمون

 ميمون 5ف TD ثمنهجية البح
 TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي 

 3لباد ح 0ف
 

 بن عيسى 0ف TPبيداغوجيا تطبيقية 
 يونس 2فTPبيداغوجيا تطبيقية 
 بن قسمي 5فTPبيداغوجيا تطبيقية 
 لزهاري 0فTPبيداغوجيا تطبيقية 

 بن عيسى 0ف TPبيداغوجيا تطبيقية 
 يونس 2فTPبيداغوجيا تطبيقية 
 بن قسمي 5فTPبيداغوجيا تطبيقية 

 لزهاري 0فTPبيداغوجيا تطبيقية  

 االثنين

 Cنظريات ومنهجية التدريب 
 3حساني مخبر

 Cالتخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 
 0قارة مخبر

 5ف  TDالرياضي التخطيط والبرمجة في التدريب 
 10مخبر قارة
 2مخبرمحمدي  0 ف TD منهجية البحث العلمي

 5مبارك مخبر 2ف  TDمنهجية البحث العلمي  

   TDالتخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 
 10مخبر قارة 2ف

 5ح ن فليسب 0ف TDاإلحصاء التطبيقي 

 0ف   TDالتخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 
 10مخبر قارة
  5ح بن فليس 0ف TDاإلحصاء التطبيقي 

 الثالثاء

 Cفيزيولوجيا الجهد البدني 
 3مخبر موهوبي

التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 
TD   6قارة ح 0ف 

 2ح 5ف TDاالختبارات والقياس الرياضي 
 قادري عبد الحفيظ

موهوبي  0ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 
 3ح

قادري  2ح 0ف TDس الرياضي اياالختبارات والق
 عبد الحفيظ

 TDومنهجية التدريب الرياضي    نظريات
  3حعلوي 2ف

 0موهوبي مخبر0ف  TDمنهجية البحث العلمي 

قادري  2ف TDس الرياضي اياالختبارات والق
 5ح عبد الحفيظ

 2ح لطرش 5ف TDاإلحصاء التطبيقي 
 TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي  

  6علوي ح0ف
 

قادري عبد  0ف TDس الرياضي اياالختبارات والق
 2ح الحفيظ

  5ح لطرش 2ف TDاإلحصاء التطبيقي 
 TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي 

 3علوي ح 5ف
 

 األربعاء

 3ح موهوبي 5ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني   

 0زبادية ح 0+0انجليزية ف
 موهوبي 2ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 

 3ح
 

 0زباديةح2+5انجليزية ف
 3ح موهوبي 0ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 

 
 الخميس
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 التوقيت  

 األيام

 يونس Cعلم االجتماع الرياضي 
 5ق

 شريط Cنظرية ومنهجية التدريب الرياضي 
 5مخبر

 األحد مجاهد  5ف TP ثقافة بدنية  مجاهد 0ف TP ثقافة بدنية  مجاهد 2ف TP ثقافة بدنية 

 2مخبر Cثقافة بدنية سحساحي 
 

 6ح معفيفي 5ف TDميكانيك حيوية  3سايح مخبر   C ميكانيك حيوية 
 0ح لباد2ف TDنظرية ومنهجية التدريب 

 0ح معفيفي 2ف TDميكانيك حيوية 
 6ح لباد 0ف TDنظرية ومنهجية التدريب 

 6ح معفيفي 0ف TDميكانيك حيوية 
 لباد 5ف TDنظرية ومنهجية التدريب 

 0ح
 االثنين

النشاط البني والرياضي والعولمة 
C  مدرجA5  كرة اليد     بربريسC   اإلحصاء الوصفي  9ح حسانيC    9ح بوزناق  

 
 

 9بن قسمي ح Cتربويةنظريات 

 

 

 الثالثاء

 9ح نقاز   Cجيدو  9ح صولة  Cعلم النفس النمو  

 
 TP جوادي 5كرة اليد ف

 صولة0ف  TPجيدو 
 

 TPجوادي   2كرة اليد ف
 صولة5ف  TPجيدو 

 TPجوادي   0كرة اليد ف
 صولة 2ف  TPجيدو 

 األربعاء

   

 قاسمي 0بيداغوجية تطبيقية ف
 جوادي 2بيداغوجية تطبيقية ف
 بن قسمي 3بيداغوجية تطبيقية ف

 قاسمي 0بيداغوجية تطبيقية ف
 جوادي 2بيداغوجية تطبيقية ف
 بن قسمي 3بيداغوجية تطبيقية ف

 الخميس



 

  0بـــاتنــــة مصطفى بن بولعيد  جامعـــــة الشهيد
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 يقســــــــم التدريب الرياض

 0202/0202السنة الجامعية:            تنافسي تــدريب رياضيتخصص         برنامــج السنـــة الثالثة السداسي الخامس شعبة تــدريب رياضي                                      

 التوفيت
 االيام

22:82                  02:22  02:22                00:82 00.82                       08.22 01:22           05.82 05.82     02:22 

 االحــد

 بوخالفة 28ح 0ف  TDعلم الحركة 

  02حبوشريط  0ف   TDمشروع مذكرة 

 00حشافع  8فTDبطاريات االختبارات الرياضية 

 08حبن حمزة  1ف TDالتوجيه واالنتقاء الرياضي 

  00حبوخالفة    0ف  TDعلم الحركة -

 08حبوشريط   8ف  TDمشروع مذكرة -

 28ح شافع 1ف  TDبطاريات االختبارات الرياضية 

 00ح  بن حمزة 0ف TDالتوجيه واالنتقاء الرياضي 

 1بوشريط ح 1ف  TDمشروع مذكرة -

 00حشافع  0ف  TDبطاريات االختبارات الرياضية 

 -08حاجي ح 0ف TDالتوجيه واالنتقاء الرياضي 

 20حواسي ح 8ف TDعلم الحركة 

 00ح بوشريط  0ف TDمشروع مذكرة 

 0ف  TDبطاريات االختبارات الرياضية 

 00ح شافع

  02حاجي ح 8ف التوجيه واالنتقاء الرياضي

 20ححواسي  1ف  TDعلم الحركة 

  Cعلم الحركة  

قادري الحاج مخبر 

02 

 
 
 

 االثنين

 8مخبرحساني   Cكرة اليد  -

   00سايح ق  Cكرة الطائرة -

 ملعب كرة القدم بلعيد  0ف  0كرة القدم ف -

 حساني قاعة كرة اليد TPكرة اليد  -

 قاعة كرة الطائرة سايح +مهداوي TPكرة الطائرة -

  ملعب كرة القدم بلعيد0+ف   0كرة القدم ف 

 حساني قاعة كرة اليدTPكرة اليد ف  -

  قاعة كرة الطائرة سايح +مهداوي TPكرة الطائرة 

مناهج التربية -

والتدريب المقارن 

C28مخبر  عبدلي 

 الثالثاء

 8حمعلم     Cسباحة -    

 20علوي ح  Cألعاب القوى -

 0حسحساحي    Cثقافة بدنية  -

 

 

 حزحازي    TPسباحة -

 علوي+ شادة TPألعاب القوى -

 سحساحي0ف  TPثقافة بدنية  -

 حزحازي  TPسباحة -

  شادة وي +لع  TPألعاب القوى -

 سحساحي0ف  TPثقافة بدنية 

 

 سحساحي0ف  TPثقافة بدنية 
 0ف  TPثقافة بدنية 

 سحساحي

 اءعاالرب

 5مخبر  قاسمي   C كرة القدم 

 6قارة ح  C كرة السلة -

 قاسمي ملعب كرة القدمTP  8كرة القدم ف 

 قارة  قاعة كرة السلة TPكرة السلة 

 قاسمي ملعب كرة القدم TP 8كرة القدم ف 

 قارة  قاعة كرة السلة TPكرة السلة 
 28ح Cالتوجيه واالنتقاء الرياضي قاسمي 

بطاريات االختبارات   

 قادري—Cالرياضية 

 20مخبر  -ع الحفيظ

الخميييييييييي
 س

 02ح  بوشريط 0+ ف0ف  TDمشروع مذكرة -

 

 

 00ح شريطبو 1+ف8ف  TDمشروع مذكرة -

 
   1مخبربوشريط    Cمشروع مذكرة 
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 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

 النشاط البدني الرياضي التربوي  السداســـي الثالث( شعبة )برنامـج السنــة الثانية 
 0202/0202السنة الجامعية:                                                                                                                                   

  شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي

 مج : مجموعة   -=مدرج  Aح =حجرة     -ف: فوج       -: درس   C  -: اعمال موجهة   T.D  -: اعمال تطبيقية   T.P  -عدد االفواج:   

 فسديس  0مالحظة: كل حصص االعمال التطبيقية تجري بالمنشاة الرياضية بجامعة باتنة 

                                                                                                                                                                                                       
 رئيس القسم                                                                                                                                                                                                

 

05:82           02:22 01:22     05:82 00:82          08:22   11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 
 التوقيت     
 األيام

 كرة اليد "محاضرة" بن عيسى

 10مخبر

 علم االجتماع الرياضي "محاضرة " يونس

 10مخبر

 

 مصباح 0ف tpجيدو 

  بن عيسى 2ف tpكرة اليد 

 مصباح  2ف tpجيدو 

 بن عيسى 0ف tpكرة اليد 
 األحد 

ثقافة بدنية "محاضرة" سحساحي 

 12مخير

 سايحالميكانيك الحيوية "محاضرة " 

 13مخبر
 0قالنظريات التربوية "محاضرة" زيدان 

 يحياوي 12ف tdالميكانيك الحيوية  

 0ق
 االثنين 0ق يحياوي 10ف tdالميكانيك الحيوية 

 النشاط البدني الرياضي 

 العولمة"محاضرة" بربريسو 

 0ق

 0ق اإلحصاء الوصفي " محاضرة" بوزناق
 بن قسمي 10بيداغوجية تطبيقية ف

 

 بن قسمي 10بيداغوجية تطبيقية ف

 دمدوم 12بيداغوجية تطبيقية ف 

 

 دمدوم 12بيداغوجية تطبيقية ف 
 الثالثاء

 0قجيدو " محاضرة" نقاز 

 0قطرائق التدريس " محاضرة" برقوق  0قعلم النفس النمو "محاضرة" صولة 

 األربعاء 0قبرقوق  20فtdطرائق التدريس  0قبرقوق  20ف t     dطرائق التدريس 

 

 

 

 

 الخميس مجاهد 10ف tpثقافة بدنية  مجاهد 02ف tpثقافة بدنية   



 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 النشاط البدني الرياضي التربوي  السداســـي الخامس( شعبة )برنامـج السنــة الثالثة 
 0202/0202السنة الجامعية:     تخصص التربية وعلم الحركة                                                                                               

 -  T.P   اعمال تطبيقية :-  T.D   اعمال موجهة :-  C   ح =حجرة     -ف: فوج       -: درسA  مج : مجموع                                                                                                                      -= مدرج                                                                            

 بفسديس 0شاة الرياضية لجامعة باتنة مالحظة: كل حصص االعمال التطبيقية تجرى بالمن

 رئيس القسم                                                                                                                                                                                         
  

05:82         02:22          01:22     05:82 00:82             08:22 11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 
     
 التوقيت

 األيام

تكنولوجية التعليم والنشاط 

 3حجوبر  Cالرياضي 

 6ح عبدلي td 10مشروع مذكرة التخرج 

 تكنولوجيا التعليم والنشاط الرياضي

 td 12 3حجوبر 

 

 3حعبدلي  td 12مشروع مذكرة التخرج 

 10ف tdتكنولوجيا التعليم والنشاط الرياضي 

 6حجوبر 

 

 6ح عبدلي 12فtdعلم الحركة 

 10ف tdالتوجيه واالنتقاء الرياضي التربوي 

 3ح شادة

 3ح عبدلي 10فtdعلم الحركة 

 12ف tdالتوجيه واالنتقاء الرياضي التربوي 

 6حشادة 

 األحد

 
مناهج التربية والتدريب المقارن" 

 6عبدلي ح محاضرة"

 
 سحساحي      tpتخصص ر فردية ثقافة بدنية  

 
 سحساحي      tpتخصص ر فردية ثقافة بدنية  

 
 االثنين

علم الحركة "محاضرة" قادري 
 6الحاج ح

 
 

 5مشروع مذكرة محاضرة بن قسمي مخبر

 معلم tpتخصص ر ف سباحة 
 ميمون  tpتخصص ر فردية جيدو 

 فرطاسtp تخصص ر فردية العاب القوى 

 معلم tpتخصص ر ف سباحة 
 ميمون  tpتخصص ر فردية جيدو 

 فرطاسtp تخصص ر فردية العاب القوى 

 معلم 5"محاضرة " ح تخصص ر فردية سباحة  
 0تخصص ر فردية جيدو  "محاضرة"  ميمون ح

 سحساحي 2حخصص رفردية ثقافة بدنيةمحاضرةت
 0تخصص العاب القوى "محاضرة" علوي ح

 الثالثاء

التوجيه واالنتقاء الرياضي  

  cالتربوي  قاسمي 

"محاضرة  تخصص ر جماعية كرة القدم  

 12مخبر" شريط 

 شريط  tp تخصص ر جماعية كرة القدم  
 بن عمر  tp تخصص  رجماعية كرة اليد  

 حاجي tpتخصص ر جماعية كرة الطائرة 
 قارة tpتخصص ر جماعية كرة السلة 

 شريط  tp تخصص ر جماعية كرة القدم    
 بن عمر  tp تخصص  رجماعية كرة اليد  

 حاجي tpتخصص ر جماعية كرة الطائرة 
 قارة  tpتخصص ر جماعية كرة السلة 

 
 تخصص  رجماعية كرة اليد  "محاضرة"

 15بن عمر مخبر 
تخصص ر جماعية كرة الطائرة "محاضرة حاجي 

 10مخبر
 تخصص ر جماعية كرة السلة "محاضرة"

 16قارة ق 

 األربعاء

 الخميس 00ح عبدلي 10ف  tdمشروع مذكرة التخرج  00ح عبدلي 12ف  tdمشروع مذكرة التخرج    



 -20-بن بولعيد بـــاتنــــة جامعـــــة الشهيد مصطفى

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 النشاط البدني الرياضي المدرسي  السداســـي االول( شعبة )برنامـج السنــة األولى ماستر 
 0202/0202السنة الجامعية:     تخصص نشاط بدني رياضي مدرسي                                                                                        

 التوقيت
          17.00.            . 05:82 05:82                     01:22    08.22                00.82 00:82                                  02:22 02:22                  22:82 االيام

 االحــد

 0ف tdتصميم وبناء المنهاج التربوي 
 0ح مخلوف

 0ف tdالقوام والتوازن والتحليل الحركي 
 0مخبر عبيدة

 مخلوف 2ف tdتصميم وبناء المنهاج التربوي 
 2ح

عبيدة  5ف tdالقوام والتوازن والتحليل الحركي 
 0مخبر

ة األنشطة البدنية والرياضي أبستمولوجيا  2مخلوف ح cتصميم وبناء المنهاج 
c 15عبدلي مخبر 

 االثنين
جوبر cالتخطيط والبرمجة التربوية الرياضية 

 05ق

جوبر  0ف tdالتخطيط والبرمجة التربوية الرياضية 
 05ق

 0ف tdالتخطيط والبرمجة التربوية الرياضية 
 0مخبرميمون 

 قاعة االعالم االلي  2+ف5اعالم الي حميدة ف
 

 tdالتخطيط والبرمجة التربوية الرياضية 
 05جوبر ق2ف

 5ف tdالتخطيط والبرمجة التربوية الرياضية 
 0مخبرميمون 

قاعة االعالم  0+ف0اعالم الي حميدة ف
 االلي

 شادة احمد 0ف tpبيداغوجية تطبيقية 
 بن عائشة 2فtpبيداغوجية تطبيقية 
 لزهاري 5ف tpبيداغوجية تطبيقية 
 وزيانب 0ف tpبيداغوجية تطبيقية 

 شادة 0ف tpبيداغوجية تطبيقية 
 بن عائشة 2ف tpبيداغوجية تطبيقية 
 لزهاري 5ف tpبيداغوجية تطبيقية 
 بوزيان 0ف tpبيداغوجية تطبيقية 

 الثالثاء

 0ف tdالقوام والتوازن والتحليل الحركي 
 13قعبيدة 

بن حفيظ  2ف tdمنهجية البحث العلمي 
  10ق

 محمدي 0ف tdمنهجية البحث العلمي 
 2مخبر

 5ف tdتصميم وبناء المنهاج التربوي 
 05مخلوف ق

عبيدة  2ف tdالقوام والتوازن والتحليل الحركي 
 13ق

 0ق بن حفيظ0ف tdمنهجية البحث العلمي 
 2مخبر محمدي 5ف tdمنهجية البحث العلمي 

مخلوف  0ف tdتصميم وبناء المنهاج التربوي 
 05ق

 02ح بربريس cالتشريع المدرسي  0ق بن حفيظcمنهجية البحث العلمي 
 cالقوام و التوازن و التحليل الحركي 

 02حعبيدة 

 االربعاء
  02ح 0+ ف 0انجليزية بن بيشة ف

 2مخبر    ميساوي 2ف tdالبحث الوثائقي 
 0مخبر 5ف  سيود tdالبحث الوثائقي 

   02 ح   5+ف 2انجليزية بن بيشة ف
 10مخبر  ميساوي 0ف tdالبحث الوثائقي  

 0مخبر  0ف  سيود tdالبحث الوثائقي 
 2مخبر سيود cالبحث الوثائقي 

 جوادي  cتقنيات االعالم و االتصال 
   02ح

      الخميس
                                                                                                                                                                                                رئيس القسم                                                         =مدرج A او قاعة =حجرة  ق : درس     ف:فوج     ح C: أعمال موجهة     TD: أعمال تطبيقية     TP     20عدد األفواج: 



 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 النشاط البدني الرياضي المدرسي  السداســـي الثالث( شعبة )برنامـج السنــة الثانية ماستر 
 0202/0202السنة الجامعية:                                                                                                                                                 

 

 

  رئيس القسم:

05.82           02.22 01:22    05.82 00.82     08.22   11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 
 التوقيت     

 األيام

8ح قادري الحاج    C 02ح قادري الحاج  اكتساب المهارات c األحد  التوافق الحركي 

مرتات  C  تعليمية األنشطة البدنية والرياضية 
  1ح

1ح مرتات   TP 1ح مرتات  ملتقى االشراف  TP االثنين  ملتقى االشراف 

1ح مرتات  1ح مرتات TP ملتقى االشراف TP  1ح مرتات  ملتقى االشراف Td  1ح قادري الحاج تعليمية األنشطة البدنية Td المهارات الحركية  اكتساب 1ح حاجقادري ال   Td  الثالثاء التوافق الحركي 

 فرطاس TPبيداغوجية تطبيقية  فرطاس TPبيداغوجية تطبيقية 
TP المشروع التمهيدي للمذكرة يحياوي 

 1ح
TP المشروع التمهيدي للمذكرة  1ح المشروع التمهيدي للمذكرة  يحياويTP األربعاء 1ح يحياوي 

 الخميس     


