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 األولى ماسترالسنــــــة 

 الترويحيتخصص: النشاط البدني  الرياضي 

 السداســـــــــــــي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 معهد التربية البدنية و الرياضية

  التربية البدنية و الرياضة قسم:

      البدنية و الرياضية علوم و تقنيات األنشطة ميدان:

 

 02، 01: فوج األفواج  : النشاط البدني الرياضي  الترويحي التخصص : النشاط البدني الرياضي التربوي   الفرع  : السنة األولى ماستر المستوى الدراسي
 

األيـام    /  

 التوقيـت 
 00سا:11سا: 10 سا10 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

 

 سا15   -  00سا:14 00سا:14  -سا   13

 األحــد

 محاضرة

 فلسفة الترويح الرياضي

  A5قاعة 

 بلعيدونيد. 

 محاضرة

 البحث الوثائقي

  A5قاعة 

 د. عبد الديم

 محاضرة

 منهجية البحث العلمي

  A5قاعة 

 د. بولوفة

 محاضرة

  اإلحصاء التطبيقي

 A5قاعة  

 أ.د احسن

 محاضرة

 1لغة انكليزية 

 عن بعد

 ا.صابر

 االثنيــن

 سا15   -  00سا:14 00سا:14  -سا   13 00سا:11سا: 10 سا10 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

 أعمال موجهة

  A7 ق  01فوج  فلسفة الترويح الرياضي

 بلعيدونيد.

د.   A8قاعة  02فوج  منهجية البحث العلمي

 بولوفة

 أعمال موجهة

  A7القاعة   01منهجية البحث العلمي فوج 

 د. بولوفة

  A8قاعة   02فوج  لترويح الرياضيفلسفة ا

 .بلعيدونيد

 

 أعمال موجهة

 د. عبد الدايم A7ق  01البحث الوثائقي فوج 

 A8ق  02القوام و التوازن و التحليل الحركي فوج

 د. رقيق

 أعمال موجهة

 A7ق   01فوج القوام و التوازن والتحليل الحركي 

 د. رقيق

 د. عبد الديم A8قاعة    02فوج   البحث الوثائقي

 الثـالثــاء

 سا15   -  00سا:14 00سا:14  -سا   13 00سا:11سا: 10 سا10 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

 أعمال موجهة

أصول ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية 

  د.بوعزيز    A7قاعة     01فوج 

  أ.  A8قاعة     02فوج  اإلحصاء التطبيقي

 بن نعمة

 أعمال موجهة

د.    A8قاعة  02ضة للجميع فوج الريا

 دحون

 ا.   A8قاعة    01فوج  اإلحصاء التطبيقي 

 بن نعمة   أ.

 أعمال موجهة

 د. دحون  A7 ق 01الرياضة للجميع  فوج 

أصول ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية   

 د.بوعزيز   A7قاعة  02فوج 

 محاضرة

 أصول ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية

 A5قاعة 

 د.بوعزيز

 ةمحاضر

  الرياضة للجميع

  A5قاعة  

 د. دحون  

 األربعــاء
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 محاضرة

 القوام و التوازن و التحليل الحركي

     A5قاعة 

 د. رقيق  

 محاضرة 

 1اإلعالم اآللي 

 عن بعد

 بن محالا.   

 

 محاضرة

 االتصال في الوسط المهني

 عن بعد

 د.دحو بن يوسف

 محاضرة

  التشريع الرياضي الجزائري

 عن بعد

 ا.بطاهر

 الخميــس
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 .2021أكتوبر  17انطالق الدراسة يوم   -      :مالحظة

 .يجب احترام برنامج قاعة المعلن عنها  -

 

 األول استعمـال الزمـن السداسـي
 م2220 – م1022: السنة الجامعية


