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 معهد التربية البدنية و الرياضية

  التربية البدنية و الرياضة قسم:

      البدنية و الرياضية علوم و تقنيات األنشطة ميدان:
 

 02، 01: فوج األفواج  المدرسي : النشاط البدني الرياضيالتخصص التربوي   : النشاط البدني الرياضي الفرع  ماستر  الثانية: السنة المستوى الدراسي
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 األحــد

 أعمال تطبيقية

 A7القاعة  01ملتقى اإلشراف الفوج 

 عاللي د.

القاعة  02المشروع التمهيدي للمذكرة الفوج 

A8  

 ا.د. حرشاوي

 أعمال تطبيقية

 A7القاعة  02ملتقى اإلشراف الفوج 

 عالليد.

  A8القاعة  01المشروع التمهيدي للمذكرة  الفوج 

 ا.د. حرشاوي

 

 جهةأعمال مو

 A7ق  01اكتساب المهارات الحركية ف

 د.دحو بن يوسف

 أعمال موجهة

 A7ق  02اكتساب المهارات الحركية ف

 د.دحو بن يوسف

 االثنيــن
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 محاضرة

 ملتقى اإلشراف

 A5 قاعة 

 د. عالليا.

 محاضرة

 المشروع التمهيدي للمذكرة  

 A5 قاعة 

 .د. حرشاويأ

 محاضرة

تعليمية األنشطة البدنية 

 والرياضية

 A5  قاعة 

 د. كروم

 محاضرة

 اكتساب المهارات الحركية

 A5  قاعة 

 .د. صبانأ

 أعمال تطبيقية

  02الفوج  3بيداغوجية التطبيقية

 د.كروم

  أعمال تطبيقية

  01الفوج   3بيقيةبيداغوجية التط

 د.كروم

 الثـالثــاء
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 أعمال موجهة

 A5قاعة  01تعليمية األنشطة ب . ر  ف 

 د. كروم

 A7قاعة    02التوافق الحركي فوج 

 د. حرباش

 أعمال موجهة

 A5ق  02ة ب . رف تعليمية األنشط

 د. كروم

 A7قاعة    01التوافق الحركي  فوج 

 د. حرباش

 محاضرة

 التوافق الحركي

 A5قاعة  

 د. حرباش

 

 أعمال تطبيقية

  01الفوج  3بيداغوجية التطبيقية

 د.كروم

 أعمال تطبيقية

  02الفوج   3بيداغوجية التطبيقية

 د.كروم

 األربعــاء
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 الخميــس
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 . 2021أكتوبر  03انطالق الدراسة سوف يكون يوم  - :   مالحظة

 القاعات المعلن عنهيجب احترام  برنامج  -
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 م2202 – م1202: السنة الجامعية


