
 

 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

م2220 –م 2120السنة الجامعية   

 

 ماستر  الثانية السنــــــة 

 التحضير النفسي الرياضي تخصص: 

 السداســـــــــــــي الثالث

 

 
 
 
 



 

 

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية 
  التدريب الرايضي   قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية   ميدان: 
 

   02-01: األفواج   التحضري النفسي  الرايضي  :  التخصص  التدريب الرايضي    : الفرع   ماسرت  الثانية : السنة املستوى الدراسي

 

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

 

 سا 16   -  سا15 سا 15   -  سا14 سا 14  -سا   13

 / / / / / / / األحــد

 االثنيــن

 سا 17   -  سا15 سا 15  -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 
 الصحة النفسية العقلية 

 B2قاعة 

 ا.د. بن قالوز 

 
 ة تطبيقي أعمال

 01فوج   التدخل يف الوسط املهن
 ا.د. بومسجد 

 ة تطبيقيأعمال 
 02فوج   التدخل يف الوسط املهن
 ا.د. بومسجد 

 الثـالثــاء

  سا 15   -  سا14 سا 14  -سا   13 سا 12 –سا  11 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  09 سا 09 –سا  08
 أعمال موجهة 

 1 الصحة النفسية العقلية
 B3قاعة 

 الوز ا.د. بن ق 

 2علم النفس االجتماعي الرايضي
 B4قاعة 

 ش يد. بلكب 

 أعمال موجهة 
 1علم النفس االجتماعي الرايضي

 B4قاعة 

 ش يد. بلكب 
قاعة  02الصحة النفسية العقلية  

B3 

 ا.د. بن قالوز 

 أعمال موجهة 
 ملتقى البحث 

 B4قاعة  02

   بن شند. 
تقنيات االتصال و التفاوض  

 01الرايضي 
 B3قاعة 

 د.مناد 

 عمال موجهة أ

تقنيات االتصال و التفاوض  
 B3قاعة  02الرايضي 

 د.مناد 
 ملتقى البحث 

 B4قاعة  01
 بن شن د. 

 حماضرة 
 علم النفس االجتماعي الرايضي 

 B4قاعة    

 ش يد. بلكب 

 حماضرة 
 تقنيات االتصال و التفاوض الرايضي

 B4قاعة 

 د.مناد 

 

 األربعــاء

 سا 16   -  سا15 سا 15   -  سا14 سا 14  -سا   13 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  08

 ة تطبيقيأعمال 
 02فوج   التدخل يف الوسط املهن
 ا.د. بومسجد 

 ة تطبيقيأعمال 
 01فوج   التدخل يف الوسط املهن
 ا.د. بومسجد 

 أعمال موجهة 
 ملتقى البحث 

 B4قاعة 02
  د. بن شن

 أعمال موجهة 
 ملتقى البحث 

 B4قاعة 02
  د. بن شن

 

 اخلميــس 
 سا 16   -  سا15 سا 15   -  سا14 سا 14  -سا   13 سا 12 –سا  11 سا 11 -سا   10 سا 10 –سا  09 سا 09 –سا  08

/ / / / / / / 

 
 

 -لثاين خارج القاعة  املتعددة الرايضات للمعهد(      السبوع االتطبيقية تنجز على مستوى املالعب اخلاصة ابلرايضات اجلماعية) يرجى احرتام مبدا التناوب يف استعمال املالعب أسبوع داخل القاعة و ا : األعمالمالحظة
 القاعات البيداغوجية املعلن عنهاحرتام برانمج  رجاءا

 السداسـي األول لقسم التدريب الرايضي  استعمـال الزمـن 

 م2022 – م2021: السنة اجلامعية

 


