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 السنــــــة الثالثة ليسانس  

 تخصص: التدريب الرياضي التنافسي 
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  معهد الرتبية البدنية و الرايضية
  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية ميدان:
     التدريب الرايضي قسم:

 04،  03،  02،  01: فوج  األفواج  : التدريب الرايضي التنافسيالتخصص  : التدريب الرايضي  الفرع  : السنة الثالثة ليسانساملستوى الدراسي

 سا11 -سا: 10 سا10 –سا 09 سا09 –سا 08 األيـام  /  التوقيـت

 

 سا 15   -سا 14 سا14  -سا   13

  األحــد

 حماضرة
 التوجيه و االنتقاء الرايضي 

 B5قاعة 
 د.بن قوة

 حماضرة

الرتبية و التدريب  مناهج 
 الرايضي املقارن 

 01مدرج 
 د. جغدم 

 أعمال موجهة
 د. فغلولB3قاعة  01التوجيه و االنتقاء الرايضي  فوج 

 بن سكران ن د.  B1  قاعة  02مشروع مذكرة التخرج فوج 
 .عامر د B2قاعة  03علم احلركة   فوج 

 ا. غزال B7قاعة 04بطارايت االختبارات الرايضية فوج 

 أعمال موجهة
 .عامرد.B2قاعة  01علم احلركة   فوج 

 د. فغلولB3قاعة 02التوجيه و االنتقاء الرايض  فوج 
 ا. غزال B7قاعة 03بطارايت االختبارات الرايضية فوج 

 بن سكران د. B1قاعة  04مشروع مذكرة التخرج فوج 

 االثنيــن 
 سا  17   -سا   15 سا15  -سا   13 00سا: 12    –   00سا :08

 أعمال تطبيقية 
 ختصص رايضة فردية

 أعمال تطبيقية 
 2021تربص تطبيقي على مستوى املؤسسات التعليمية   ابتداء من شهر نوفمرب 

 الثـالثــاء 

 سا 15   -سا 14 سا14  -سا   13 سا11 -سا: 10 سا10 –سا 09 سا09 –سا 08

 حماضرة
 مشروع مذكرة التخرج 

 01مدرج 
 قدور بن سي ا.د  

 حماضرة
 علم  احلركة 

 01مدرج 
 د. ..عامر 

 حماضرة
 بطارايت االختبارات الرايضية

 B4قاعة 
 ا. غزال 

 تربص تطبيقي على مستوى املؤسسات التعليمية
 2021ابتداء من شهر نوفمرب

 األربعــاء 

00سا: 12    –   00سا :08  
 سا  15   -سا   14 سا14  -سا   13

 أعمال تطبيقية 
 رايضة مجاعيةختصص 

 

 أعمال موجهة
 بن سكران د. B1قاعة  01مشروع مذكرة التخرج فوج 

 ا. غزال B2قاعة  02بطارايت االختبارات الرايضية فوج 
 د. فغلولB3 قاعة  03التوجيه و االنتقاء الرايض فوج 

 عامر د. B4قاعة  04علم احلركة   فوج 

 أعمال موجهة
 ا. غزال B2قاعة  01بطارايت االختبارات الرايضية فوج 

 عامر د.B4قاعة  02علم احلركة   فوج 
 بن سكران    B1قاعة  03مشروع مذكرة التخرج فوج 

 د. فغلول  B3قاعة  04التوجيه و االنتقاء الرايض فوج 

 اخلميــس 

 سا  17   -سا   15 سا15  -سا   13 سا11 -سا: 10 سا10 –سا 09 سا09 –سا 08

 
 أعمال تطبيقية 

 2021تربص تطبيقي على مستوى املؤسسات التعليمية   ابتداء من شهر نوفمرب 

 أعمال تطبيقية 
 2021 مربتربص تطبيقي على مستوى املؤسسات التعليمية   ابتداء من شهر نوف

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

 رجاءا احرتام برانمج القاعات البيداغوجية املعلن عنه 

 استعمـال الزمـن السداسـي األول لقسم التدريب الرايضي  

 م 2022  –م  2021السنة اجلامعية: 


