
 

 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

 م2022 –م 2021السنة الجامعية 

 

 ماستر  الثانية السنــــــة 

 البدني الرياضي  التحضيرتخصص: 

 السداســـــــــــــي الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية 
  التدريب الرايضي   قسم:

      ة علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضي  ميدان: 
 

    04  -03  -02  -01:  األفواج    التحضري البدين الرايضي :  التخصص  التدريب الرايضي    : الفرع   ماسرت  الثانية : السنة املستوى الدراسي
 

األيـام        
 التوقيـت    /

 سا  12 –سا   11 سا  11 –سا   10 سا  10 –سا   09 سا  09 –سا   08

 

 سا  15 –سا   14 سا  14 –سا   13

   األحــد

 حماضرة 
 بيوميكانيك الرايضي 

 B5قاعة 
 د. زرف 

   

 االثنيــن

 سا  15 –سا   14 سا  14 –سا   13 سا  12 –سا   11 سا  11 –سا   10 سا  10 –سا   09 سا  09 –سا   08
 حماضرة 

 املشروع التمهيدي للمذكرة 
 B5قاعة 

 بن برنو ا.د. 

 حماضرة 
 ملتقى البحث 

 B5قاعة  
 بن شن د.

 حماضرة 
 دنية ب لتدريب الصفات ا

 B5قاعة 

 د. غوال 

 

 حماضرة 
 حتليل املنافسة الرايضية 

 مسعي بصري قاعة 
 ا.د. صبان 

 حماضرة 
 اإلصاابت و إعادة التأهيل الرايضي

 B5قاعة 

 د. بلقادة 

 الثـالثــاء

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

 د. غوال    C1  ق  01ف الصفات البدنية  تدريب
 ا.د. صبان ق مسعي ب      02حتليل املنافسة ر  ف

 د. زرف   C2  ق  ف   03بيوميكانيك الرايضي  
 عدة د.   مكتبة ق   04ملتقى البحث  ف

 

 موجهة أعمال 
 د.غوال   C1  ق 04ف  الصفات البدنية تدريب 

 ا.د. صبان ق مسعي ب  03 حتليل املنافسة ر ف
 د. زرف   C2 ق  02ك الرايضي  ف نيكايمبيو 

 عدةد.    مكتبة ق   01ملتقى البحث  ف

 موجهة أعمال 
 د. غوال  C1ق   02ف  الصفات البدنية   تدريب  

 ا. د صبان ق مسعي ب     01فوج حتليل املنافسة ر  
 د. زرف  C2ق    04 بيوميكانيك الرايضي  ف  

 عدة د.   مكتبةق    03ملتقى البحث  ف

 موجهة أعمال 
 د. غوال  C1ق   03ف  الصفات البدنية   تدريب  

 ا. د صبان ق مسعي ب     04فوج حتليل املنافسة ر  
 د. زرف  C2ق    01 بيوميكانيك الرايضي  ف  

 عدة د.   مكتبةق    02ملتقى البحث  ف

 أعمال تطبيقية 
.د/  01بيداغوجية التطبيقية فوج 

 بومسجد 

 د. غوال  02بيداغوجية التطبيقية فوج 

 أعمال تطبيقية 
   بيداغوجية التطبيقية فوج 

 .د/بومسجد 03

 د. غوال  04بيداغوجية التطبيقية فوج 

 األربعــاء

 سا  17 –سا   15 سا  15 –سا   13 سا  12 –سا   11 سا  11 –سا   10 سا  10 –سا   09 سا  09 –سا   08

 موجهة أعمال 
 B 3 01املشروع التمهيدي للمذكرة  ف 

 بن برنو ا.د. 

 ة موجهأعمال 
 B 3  03دي للمذكرة  ف ملشروع التمهي

 بن برنو ا.د. 

 موجهة أعمال 
 B 3ق     02املشروع التمهيدي للمذكرة  ف 

 بن برنو ا.د. 

 موجهة أعمال 
 B 3ق     04املشروع التمهيدي للمذكرة  ف 

 بن برنو ا.د. 

 أعمال تطبيقية 
  01بيداغوجية التطبيقية فوج 

 أ.د/بومسجد 

 . غوالد  02بيداغوجية التطبيقية فوج 

 بيقية أعمال تط
بيداغوجية التطبيقية فوج  

 أ.د/بومسجد 03
 د. غوال04بيداغوجية التطبيقية فوج 

 

 اخلميــس 
 سا  17 –سا   15 سا  15 –سا   13 سا  12 –سا   11 سا  11 –سا   10 سا  10 –سا   09 سا  09 –سا   08

/ / / / / / 

 -      (املتعددة الرايضات للمعهد جلماعية) يرجى احرتام مبدا التناوب يف استعمال املالعب أسبوع داخل القاعة و االسبوع الثاين خارج القاعة اصة ابلرايضات ااملالعب اخلالتطبيقية تنجز على مستوى  : األعمالمالحظة
 املعلن عنه البيداغوجية القاعاتاحرتام برانمج  رجاءا

 يب الرايضي  لقسم التدر  السداسـي األولاستعمـال الزمـن 

 م2022 – م2021: نة اجلامعيةالس 

 م2220 – م2120: اجلامعيةالسنة 


