
 

 

 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

 م2022 –م 2021السنة الجامعية 

 

ليسانس  الثــانيــة السنــــــة   

التدريب الرياضي التنافسيتخصص:    

 السداســـــــــــــي الثالث
 

 
 

 
 



 

 
 والرايضية معهد الرتبية البدنية  

  التدريب الرايضي   قسم:
      ضية والراياألنشطة البدنية    وتقنياتعلوم    ميدان: 

 

 04،  03، 02، 01: فوج األفواج   التدريب الرايضي التنافسي : التخصص     التدريب الرايضي: الفرع   ليسانس الثانية: السنة املستوى الدراسي

 
 سا 12 -سا    11 سا 11 -سا    10 سا10   – سا09 سا 09   –سا   08 التوقيـت   /  األيـام

 

 سا 17 -سا  15 سا 15  -سا   13

 دحــاأل

 أعمال موجهة 
  B7قاعة  01فوج ميكانيك حيوية  

 د. زرف 
قاعة   02فوج  ن. م. التدريب الرايضي
B8   

   بن لكحلد. ا 

 أعمال موجهة 
    B8قاعة  01فوج  ن. م. التدريب الرايضي

 بن لكحل د. ا 
    B7قاعة   02فوج ميكانيك حيوية     

 د. زرف 

 حماضرة 
 نظرايت تربوية 

 B4قاعة  
 ب بن قناا. د. 

 

 ل تطبيقية ماأع
 بلقاضي د.  01فوج   اجليدو

 د. بن برنو      02الكرة اليد    فوج 
 عبد الكرمي د 03بيداغوجية التدريب الرايضي    فوج   

 ببوشة وهيب د.   04ثقافة بدنية      فوج 

 أعمال تطبيقية 
 .بلقاضي د  02فوج   اجليدو

 د. بن برنو      01 الكرة اليد    فوج 
 عبد الكرمي د. 04ايضي    فوج   لر ا بية التدر بيداغوجي 

 ببوشة وهيب د.   03ثقافة بدنية      فوج 

 االثنيــن

 سا 17 -سا  15 سا 15  -سا   13 سا 12 -سا    11 سا 11 -سا    10 سا10   – سا09 سا 09   –سا   08
 أعمال موجهة 

قاعة   03فوج ميكانيك حيوية     
B7  د. زرف 

ة  اع ق  04فوج  الرايضي ن. م. التدريب
B8    

 موالي  مقدس د.

 أعمال موجهة 
   B8قاعة  03فوج  ن. م. التدريب الرايضي

 موالي  مقدس د.
    B7قاعة   04فوج ميكانيك حيوية     

 د. زرف 

 حماضرة 
 ميكانيك حيوية 

B4 

 د. زرف 

 حماضرة 
 النمو علم النفس 

 B4قاعة  
 بن شهيدة؛ د. 

 أعمال تطبيقية 
 فغلول  02بيداغوجية التدريب الرايضي    فوج   

 ببوشة وهيب د.   01ثقافة بدنية      فوج 
 .بلقاضي   03فوج   اجليدو

 د. بن برنو      04الكرة اليد    فوج 

 أعمال تطبيقية 
 فغلول  01بيداغوجية التدريب الرايضي    فوج   

 ببوشة وهيب د.   02ثقافة بدنية      فوج 
 اضي .بلق  04فوج   اجليدو

 برنو بن د.      03الكرة اليد    فوج 

 الثـالثــاء 

 سا 17 -سا  15 سا 15  -سا   13 سا 12 -سا    11 سا 11 -سا    10 سا10   – سا09 سا 09   –سا   08

 

 حماضرة 
 نظرايت و منهجية التدريب الرايضي 

 B5قاعة 

 بن قوة

  
 أعمال تطبيقية 

 الكرمي عبد د. 03بيداغوجية التدريب الرايضي    فوج   
 د. فغلول  02ي    فوج   ايضلر يب ابيداغوجية التدر 

 أعمال تطبيقية 
 عبد الكرمي د. 04بيداغوجية التدريب الرايضي    فوج   

 د.فغلول  01بيداغوجية التدريب الرايضي    فوج   

 األربعــاء

 سا 15 -سا  14 سا 14  -سا   13 سا 12 -سا    11 سا 11 -سا    10 سا10   – سا09 سا 09   –سا   08
 حماضرة 

 صفي الو حصاء اإل
 B4قاعة  

 د. أحسن 

 ( 1/15) حماضرة
 ثقافة بدنية 

B5 

 ببوشة وهيب  د.

 ( 1/15) حماضرة
 اليد   /   اجليدو الكرة 

B5 

 شرارة ./ بيطارد.

 

 حماضرة 
 علم االجتماع الرايضي 

B4 
 د. بلكبيش 

 حماضرة 
 رايضي و العوملة  نشاط بدين  

 B4قاعة  

 د. بلكبيش 

 ميــساخل
 سا 16    -  30سا:14 00سا:14   -سا   13 سا 12 -سا    11 سا 11 -ا   س 10 اس10   – سا09 سا 09   –سا   08

/ / / / / / 

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

 احرتام برانمج القاعات البيداغوجية املعلن عنه   رجاءا
 

 لقسم التدريب الرايضي   السداسـي األولاستعمـال الزمـن 

 م2022 – م2021: السنة اجلامعية

 


