
 

 الزمــــــن  استعمال

م2220 –م 2021السنة الجامعية   

 

ليسانس األولى السنــــــة   

ل م د جذع مشترك  

 السداســـــــــــــي األول
 

 

 

 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 األولاستعمـال الزمـن السداسـي   التربية البدنية و الرياضية قسم:
 2022 – 2021: السنة الجامعية



      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 

، 03، 02، 01: االولىالمجموعة     نشطة البدنية و الرياضية: علوم و تقنيات األالفرع  السنة األولى جدع مشترك ل.م.د : لدراسيالمستوى ا

04،05،06      
 

 سا12 -  00:سا10 00:سا10   –سا   08 التوقيـت                 األيـام

 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 األحــد

 بيقيةأعمال تط

 د. ادريس خوجة   01الجمباز   فوج 

 . غزالد.  03كرة السلة فوج 

 قوراريد. 02السباحة   فوج  

 د. جبوري  04فوج ألعاب القوى  

 أعمال تطبيقية

 . غزالد.   04كرة السلة فوج 

 د. ادريس خوجة   02الجمباز   فوج 

 قوراريد.  01السباحة   فوج 

 د. جبوري 03ألعاب القوى  فوج 

 حاضرةم

 علم  التشريح   

 مدرجال

 د. بولوفة

 محاضرة

 تاريخ و فلسفة النشاط البدني الرياضي

 مدرجال

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 طاهر طاهرأ.د/ 

 أعمال موجهة

 د. بن صابر  A2قاعة  05 منهجية البحث العلمي فوج 

 د. بولوفة laboقاعة   06علم  التشريح   فوج 

 موجهة أعمال

 د. بن صابر  A2قاعة  06 منهجية البحث العلمي فوج 

 د. بولوفة laboقاعة   05فوج   علم  التشريح

 االثنيــن

 سا17 -   30سا:15 00سا:15   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 منهجية البحث العلمي

 مدرجال

 ا.د. حرشاوي

 محاضرة

 ني الرياضي التربويمدخل النشاط البد

 عن بعد
 مقراني.د. أ

 أعمال تطبيقية

 د. ادريس خوجة   05الجمباز   فوج 

 د. غزال 01كرة السلة فوج   

 د.قوراري  06 السباحة   فوج

 د. جبوري    02فوج ألعاب القوى  

 أعمال تطبيقية

 د. ادريس خوجة 06الجمباز   فوج  

 د. غزال  02كرة السلة فوج   

 د.قوراري  05فوج  السباحة   

 د. جبوري    01فوج ألعاب القوى  

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 أعمال موجهة

 د. بن صابر   A6قاعة  03منهجية البحث العلمي فوج 

 د. بولوفة laboقاعة   04علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 د. بولوفة laboقاعة   03علم  التشريح   فوج 

 د. بن صابر A6 قاعة  04  هجية البحث العلمي فوجمن

 الثـالثــاء

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا12 -سا  10 سا10   –سا   08

 أعمال تطبيقية

 د. ادريس خوجة 03الجمباز   فوج 

 مدنيد. أ. 05كرة السلة فوج   

 دحماند.بن  04السباحة   فوج  

 ربيطاد. 06ألعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 د. ادريس خوجة 04الجمباز   فوج 

    مدنيد. أ. 06كرة السلة فوج   

 دحماند.بن  03السباحة   فوج  

 بيطارد.  05ألعاب القوى  فوج 

 يوم( 1/15محاضرة )

 كرة السلة   / الجمباز 

 مدرجال

 ادريس خوجة أ.د.  / غزال. د

 يوم( 1/15محاضرة )

 ى السباحة   / العاب القو   

 مدرجال

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 د. قوراري / د. شرشارأ.

 أعمال موجهة

 د. بن صابر  A4قاعة  01منهجية البحث العلمي فوج 

 د. .............  5Aقاعة   02علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 د. ...............  A4قاعة   02علم  التشريح   فوج 

 د. بن صابر  A5قاعة  01لبحث العلمي فوج منهجية ا

 األربعــاء

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 مدخل للتدريب الرياضي

 عن بعد
 د. حجار محمد

 محاضرة

 علم التربية

 عن بعد
 .د. بن قنابأ

 محاضرة

 ليزيةجلغة إن

 عن بعد
 . صابرد

 ضرةمحا

 كيمياء حيوية

 عن بعد
 ا. بن شني

 الخميــس

   سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

   (Tutoratتيتـــــورا )

 معهد التربية البدنية و الرياضية

  التربية البدنية و الرياضية قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 

 12،11،10، 09، 08، 07: الثانيةالمجموعة    نشطة البدنية و الرياضية : علوم و تقنيات األالفرع ة األولى جدع مشترك ل.م.د السن : المستوى الدراسي
 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13  سا12 -  00:سا10 00:سا10   –سا   08 التوقيـت                األيـام

 األولاستعمـال الزمـن السداسـي 
 2022 – 2021: السنة الجامعية



 األحــد

 أعمال تطبيقية

 جديدد.    07ج الجمباز   فو

 ببوشةد.  09كرة السلة فوج   

 بن شهيدةد. 08السباحة   فوج  

 بوعزيزد.     10ألعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 د. ببوشة   10كرة السلة فوج 

 جديدد.    08الجمباز   فوج 

 بن شهيدةد.  07السباحة   فوج 

 د. بوعزيز   09فوج ألعاب القوى  

 محاضرة

   علم  التشريح 

 مدرجال

 د. بولوفة

 محاضرة

 تاريخ و فلسفة النشاط البدني الرياضي

 مدرجال

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 طاهر طاهرأ.د/ 

 أعمال موجهة

 أ.د.مقراني  A1قاعة  11 منهجية البحث العلمي فوج 

 د. بن شني A3قاعة   12علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 أ.د.مقراني  A1قاعة  12 لعلمي فوج منهجية البحث ا

 شنيد. بن  A3قاعة   11علم  التشريح   فوج 

 االثنيــن

 سا17 -   00سا:15 00سا:15   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 منهجية البحث العلمي

 مدرجال

 ا.د. حرشاوي

 محاضرة

 مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي

 بعدعن 
 مقراني.د. أ

 أعمال تطبيقية

 د. جديد   11الجمباز   فوج 

 برية محمدأ.  07كرة السلة فوج   

 دحماند.بن  12 السباحة   فوج

 د. شرشار   08فوج ألعاب القوى  

 أعمال تطبيقية

 د. جديد 12الجمباز   فوج  

 أ.برية محمد  08كرة السلة فوج   

 دحماند.بن  11السباحة   فوج  

 د. شرشار   09فوج القوى  ألعاب 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 أعمال موجهة

 أ.د.مقراني  B3قاعة  09منهجية البحث العلمي فوج 

 د.بن شني  B4 قاعة   10علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 د.بن شني  B3قاعة   09علم  التشريح   فوج 

 يأ.د.مقران B4  قاعة10 منهجية البحث العلمي فوج 

 الثـالثــاء

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا12 -  00:سا10 00:سا10   –سا   08

 أعمال تطبيقية

 رمعوند.    09الجمباز   فوج 

 أ.برية محمد  11كرة السلة فوج   

 بن شهيدةد. 10السباحة   فوج  

 د. شرشار    12ألعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 رمعوند.    10باز   فوج الجم

 أ.برية محمد  12كرة السلة فوج   

 شهيدةد.بن   09السباحة   فوج  

 د. شرشار    11ألعاب القوى  فوج 

 يوم( 1/15حاضرة )م

 كرة السلة   / الجمباز 

 مدرجال

 ادريس خوجة أ.د./    غزال. د

 يوم( 1/15محاضرة )

 السباحة   / العاب القوى    

 مدرجال

  اري / د. شرشارد. قورأ.

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 

 أ.د.مقراني A6  قاعة 07منهجية البحث العلمي فوج 

 د.بن شني   LABO قاعة   08علم  التشريح   فوج 

 د.بن شني    LABOقاعة   07علم  التشريح   فوج 

 أ.د.مقراني A6  قاعة 08منهجية البحث العلمي فوج 

 ـاءاألربعـ

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 مدخل للتدريب الرياضي

 عن بعد
 د. سنوسي عبد الكريم

 محاضرة

 علم التربية

 عن بعد
 .د. بن قنابأ

 محاضرة

 ليزيةجلغة إن

 عن بعد
 . صابرد

 محاضرة

 كيمياء حيوية

 عن بعد
 ا. بن شني

 الخميــس

   سا11   –  30سا:09 30سا:09   –سا   08

   (Tutoratتيتـــــورا )

 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

  التربية البدنية و الرياضية قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 

، 15، 14، 13: الثالثةالمجموعة     نشطة البدنية و الرياضيةنيات األ: علوم و تقالفرع  السنة األولى جدع مشترك ل.م.د : المستوى الدراسي

16،17،18      
 

 سا12 -  00:سا10 00:سا10   –سا   08 التوقيـت                 األيـام

 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 األحــد

 أعمال تطبيقية

 قوريند.   13الجمباز   فوج 

 سيفي د.  15كرة السلة فوج 

 صباند. 14السباحة   فوج  

 قزقوزد.   16ألعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 سيفيد.   16كرة السلة فوج 

 قوريند.    14الجمباز   فوج 

 صباند.  13السباحة   فوج 

 قزقوزد.  15ألعاب القوى  فوج 

 محاضرة

 علم  التشريح   

 مدرجال

 د. بولوفة

 محاضرة

 ي الرياضيتاريخ و فلسفة النشاط البدن

 مدرجال

 طاهر طاهرأ.د/ 

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 األولاستعمـال الزمـن السداسـي 
 2022 – 2021: السنة الجامعية



 أعمال موجهة

 زبشيد.   A2قاعة  17 منهجية البحث العلمي فوج 

 بن دلةد.  laboقاعة   18علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 زبشي د.   A2قاعة  18 منهجية البحث العلمي فوج 

 بن دلةد.  laboقاعة   17فوج   علم  التشريح

 االثنيــن

 سا17 -   30سا:15 00سا:15   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 منهجية البحث العلمي

 مدرجال

 ا.د. حرشاوي

 محاضرة

 مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي

 عن بعد
 مقراني.د. أ

 أعمال تطبيقية

 قوزقزد.    17الجمباز   فوج 

  سيفيد. 13كرة السلة فوج   

 زبشيد.  18السباحة   فوج 

 عالليد.     14ألعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 قزقوزد.  18الجمباز   فوج  

 سيفيد.   14كرة السلة فوج   

 زبشيد.  17السباحة   فوج  

 د. عاللي    13ألعاب القوى  فوج 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 أعمال موجهة

 خالد وليدد.   B7قاعة  15منهجية البحث العلمي فوج 

 بن دلةد.  B8 قاعة   16علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 د. بن دلة B7 قاعة   15علم  التشريح   فوج 

 خالد وليدد.  B8 قاعة  16  منهجية البحث العلمي فوج

 الثـالثــاء

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا12 -سا  10 سا10   –سا   08

 أعمال تطبيقية

  د.قورين 15الجمباز   فوج 

 سيفيد.  17كرة السلة فوج   

 د. ببوشة 16السباحة   فوج  

  د.بن قناب ع ر 18ألعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 د. قورين 16الجمباز   فوج 

 سيفيد.  18كرة السلة فوج   

 وشةد. بب 15السباحة   فوج  

  د.بن قناب ع ر  17ألعاب القوى  فوج 

 يوم( 1/15محاضرة )

 كرة السلة   / الجمباز 

 مدرجال

 ادريس خوجة أ.د.  / غزال. د

 يوم( 1/15محاضرة )

 السباحة   / العاب القوى    

 مدرجال

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 د. قوراري / د. شرشارأ.

 أعمال موجهة

 خالد وليدد.    B1قاعة  13لبحث العلمي فوج منهجية ا

 بن دلةد.   B2 قاعة   14علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 بن دلة د.    B1قاعة   14علم  التشريح   فوج 

 خالد وليدد.   B2 قاعة  13منهجية البحث العلمي فوج 

 األربعــاء

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 مدخل للتدريب الرياضي

 عن بعد
 د. حجار محمد

 محاضرة

 علم التربية

 عن بعد
 .د. بن قنابأ

 محاضرة

 ليزيةجلغة إن

 عن بعد
 . صابرد

 محاضرة

 كيمياء حيوية

 عن بعد
 ا. بن شني

 الخميــس

   سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

   (Tutoratتيتـــــورا )

 


