
 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

م2202 –م 1202السنة الجامعية   

 السنــــــة األولى ماستر

 البدني الرياضي  التحضيرتخصص:  

 السداســـــــــــــي األول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية 
  التدريب الرايضي   سم:ق

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية  ميدان:
 

   02-01:  األفواج      : التحضري البدين الرايضيالتخصص  : التدريب الرايضي    الفرع    : السنة األوىل ماسرت  املستوى الدراسي
 

 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  09 سا 09 –سا  08 

 

  17- سا15 سا 15  -سا   13

 األحــد

 حماضرة 
 1اللغة االجنليزية 

 عن بعد
 ا.صابر 

 حماضرة 
 1اإلحصاء التطبيقي 

 B5قاعة 

 د. أحسن

 حماضرة 
 فيزيولوجية اجلهد البدين

 B7قاعة 
 ا.د. رايض الروي

 أعمال تطبيقية 
 01فوج  1بيداغوجية التطبيقية 

 أ.د/ رمعون   

 تطبيقية أعمال 
     02فوج    1بيداغوجية التطبيقية 

 أ.د/ رمعون 

 االثنيــن 

  سا 15   -سا  14 سا 14  -سا   13 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  09 سا 09 –سا  08

 حماضرة 
 نظرايت و منهجية التدريب الرايضي  

 B4قاعة 
 ا,د, بن لكحل منصور 

 حماضرة 
 املراقبة الطبية الرايضية 

 B5قاعة 
 د. بلقادة 

 حماضرة 
 منهجية البحث العلمي 

 B7قاعة 
 . مساليت

 حماضرة 
 اإلصاابت و اإلسعافات األولية

 B5قاعة 
 د. بقادة

 حماضرة 
 اإلعالم آيل

 عن بعد

 ا. بن حمال 
 

 الثـالثــاء 

 سا  15   -سا  14 سا 14  -سا   13 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  09 سا 09 –سا  08

 أعمال موجهة 
   B1قاعة  01االختبارات و القياس ر.   فوج 

 ا.عبد الكرمي
 قاعة    02فوج  2اإلحصاء التطبيقي 

  B2   ا.د. احسن 

 أعمال موجهة 
     B2قا  01ف  2اإلحصاء التطبيقي 

 ا.د. احسن 
 B1قاعة   02االختبارات و القياس ر. ف 

 ا.عبد الكرمي 

 حماضرة 
التخطيط و الربجمة يف التدريب  

 1الرايضي 
 B5قاعة 

 . بن قوة علي ا.د

 أعمال موجهة 
 B7قاعة  01نظرايت و منهجية ت.ر ف

 ا.د. بن لكحل
   B8 قاعة  02منهجية البحث العلمي ف 

 د. مساليت   

 أعمال موجهة 
  B8ق    01منهجية البحث العلمي ف 

 د. مساليت
   B7قا  02نظرايت و منهجية ت.ر ف 
 ا.د.بن لكحل

 األربعــاء 

  17- سا15 سا 15  -سا   13 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  09 سا 09 –سا  08
 أعمال موجهة 

 B7قاعة 01البدين ف فيزيولوجية اجلهد 
 ا.د. رايض 
 B8   قاعة  02التخطيط و الربجمة ت.ر  ف 

 دعامر 

 أعمال موجهة 
 B7ق  02فيزيولوجية اجلهد البدين ف 

 ا.د. رايض 
 B8  قاعة  01التخطيط و الربجمة ت.ر  ف 

 دعامر 

 حماضرة 
 1االختبارات و القياس الرايضي

 B5قاعة 
 د.حجار

 أعمال تطبيقية 
 01فوج  1بيداغوجية التطبيقية 

 أ.د/ رمعون 

 أعمال تطبيقية 
 02فوج    1بيداغوجية التطبيقية 

 أ.د/ رمعون 

 اخلميــس 
  سا16   -  30سا:14 30سا: 14  -سا   13 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  09 سا 09 –سا  08

 /  /  /  /  /  / 

احرتام مبدا التناوب يف استعمال املالعب أسبوع داخل القاعة و االسبوع الثاين خارج القاعة  املتعددة الرايضات للمعهد(       يرجى) اجلماعية مالحظة: األعمال التطبيقية تنجز على مستوى املالعب اخلاصة ابلرايضات  - 

احرتام برانمج القاعات البيداغوجية املعلن عنه  رجاءا  

 سم التدريب الرايضي  السداسـي األول لقاستعمـال الزمـن 
 م2022 – م2021: السنة اجلامعية

 


