
 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

2021 – 2020السنة الجامعية   

 

 ماستر الثانيةالسنــــــة 

 تخصص: النشاط البدني  الرياضي المكيف و الصحة

 الثالثالسداســـــــــــــي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

  المكيف الرياضيالنشاط  قسم:

      األنشطة البدنية و الرياضيةعلوم و تقنيات  ميدان:
 

، 01: فوج األفواج  : النشاط البدني الرياضي المكيف و الصحةالتخصص  apasA2éme M ماستر  الثانية: السنة المستوى الدراسي       : النشاط البدني الرياضي المكيفالفرع

02.  
 

      /التوقيـت          

 األيـام    
 سا11: 00   - 00: 10 سا00: 10 – 0009: سا0009: – 00: 08

 

  سا 16  00: - 14: 30 سا14: 30 -  13 : 00

  األحــد

Cours 

 التربية النفس حركية

Salle A3 

 د. كحلي كمال   

U.E.F 

Cours 

 المشروع التمهيدي للمذكرة

Salle A03 

  U.E.Mد.دويلي منصورية

T/D 

طرق تدريس األنشطة البدنية و الرياضية 

 المكيفة  

G :01- Salle A03   د/ بن زيدان حسينأ 

 التأهيل البدني    

G :02- Salle A02 ا.د. زبشي 

 

T/D 

  المكيفة طرق تدريس األنشطة البدنية و الرياضية

 G :02- Salle A02  د/ بن زيدان حسينأ 

 التأهيل البدني  

 G :01- Salle A03 ا.د. زبشي

 

 

 االثنيــن

  سا 00: 17 -   سا: 0015  سا: 0015 -  13 : 00 سا11 00:- 00: 10 سا00: 10 – 0009: سا0009: – 00: 08

Cours 

 التأهيل البدني
Salle A04 

  U.E.Fا.د. زبشي

 
 

Cours 

 01ملتقى البحث  فوج 

Salle A04 

 د:بن قناب الحاج

U.E.M 

Cours 

طرق تدريس األنشطة البدنية و 

 الرياضية المكيفة 

 Salle A4 

 د/ بن زيدان حسين

.E.FU 

T.P 

    ملتقى البحث

G :01- Salle A04  

 بن قناب الحاج/د

T.P 

 G :02- Salle A 04ملتقى البحث    

 :بن قناب الحاج/د

 

 الثـالثــاء

  سا 16  00: - 14: 30 سا14: 30 -  13 : 00 سا12:00–سا: 10 :00  سا  10 :00– سا08: 00:

  

 T/D 

 مشروع التمهيدي للمذكرة   

G :01- Salle A 04د/دويلي 

 التربية النفس حركية     

G :02- Salle A02     د. كحلي كمال 

 T/D 

 مشروع التمهيدي للمذكرة  

G :02- Salle A02        د/دويلي 

 التربية النفس حركية     

G :01- Salle A 04د. كحلي كمال 

 

 

 األربعــاء

    سا11: 00   - 00: 10 سا00: 10 – 0009: سا0009: – 00: 08

 

T.P 

التدخل في الوسط 

 المهني 

 G :01- Salle A03 

 د. عثوتي
U.E.F 

T.P 

التدخل في الوسط 

 المهني  

 G :02- Salle A03 

  د. عثوتي 

 

 
  

 
 

 . Modlleمع العلم أن الدروس الخاصة بالمواد موجودة عىل مستوى منصة  - :    مالحظة

ام التدابتر الخاصة بالوقاية من  - وس كورونا يرجى احتر  خالل:  وذلك منفتر

ام التباعد االجتماعي وتفادي التجمعات - ورة احتر  .ضر

-  . ي
ر

 إلزامية ارتداء القناع الواق

ام إشارات التوجيه المحدد للحركة داخل المعهد.  -  احتر

ام برنامج -  المحدد حسب  الدفعات .   اتقاعتوزي    ع ال احتر

 -S :03- الثالثالسداسـي استعمـال الزمـن 
 2022 – 2021: السنة الجامعية



 

 

 

 

 


