
 

 

  السداسـي  األول

  م2022

    النشاط البدني الریاضي  المدرسي: التخصص

  سا15:30   -  سا 14:30  سا 14:00  -سا   13

 
  اإلشرافملتقى 

 عاللي/د

اكتساب المھارات 
  الحركیة

 صبان.د
 

 

  

السداسـي  األول إلمتحانات استعمـال الزمـن                                                    
2022 – م2021: السنة الجامعیة                                                       

          

التخصص     النشاط البدني الریاضي التربوي   : الفرع  السنة الثانیة ماستر 
     

  سا  11:00 –سا10:00  سا09:30 –سا 08:30

  

13:00

  
المشروع التمھیدي 

  للمذكرة
 حرشاوي.دا 

  تعلیمیة االنشطة البدنیة
  والریاضیة

 كروم/د
 

اكتساب المھارات 

  

  التوافق الحركي
 د/حرباش

                              الریاضیةمعھد التربیة البدنیة و

                                                         التربیة البدنیة و الریاضیة :قسم
  

 

السنة الثانیة ماستر : المستوى الدراسي

30:التوقیـت /    األیـام    

 األحــد
  2022فیفري  06

  االثنین
  2022فیفري  07

تعلیمیة االنشطة البدنیة

  الثالثاء
  2022فیفري  08

 
 
  
  



 

 

النشاط البدني الریاضي  : التخصص  النشاط البدني الریاضي التربوي   

  سا15:30   -  سا 14:30  سا 14:00  -سا   13

 
  ملتقى اإلشراف

 عاللي /د

  أنشطة الترویح الخلوي
 شرارة/د

 
 

  

      السداسـي  األول
            علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیة

النشاط البدني الریاضي التربوي   : الفرع    السنة الثانیة ماستر 

  سا  11:00 –سا10:00  سا09:30 –سا 08:30

  

13:00

  
المشروع التمھیدي 

  للمذكرة
  جغدم/د

برامج الترویح في 
  مختلف األوساط

 بلعیدوني/د
 

أنشطة الترویح الخلوي

  

  القیادة في مجال الترویح
 د/بوعزیز

السداسـي  األول إلمتحانات استعمـال الزمـن
  م2022 – م2021: السنة الجامعیة

  
  

  معھد التربیة البدنیة و الریاضیة
  التربیة البدنیة و الریاضیة :قسم

علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیة :میدان
 

السنة الثانیة ماستر : المستوى الدراسي
     الترویحي

   
  

 

  

 
 
 
 
 

30:التوقیـت /    األیـام    

 األحــد
  2022فیفري  06

  االثنین
  2022فیفري  07

برامج الترویح في 

  الثالثاء
  2022فیفري  08



 

 

 التربیة و علم الحركة: التخصص

  

  سا15:30   -  سا 14:30  سا 14:00  -سا   13:00

 
  علم الحركة

 حرباش/د

  مشروع مذكرة التخرج
 بن سي قدور/ د.أ

 

  تخصص ریاضة جماعیة
  *كــــــــــرة القــــــــــدم*

  *الكــــرة الطـــــــائرة*
 *الیـــــــــــــدكــــــــرة *

 

 

 

 

  األول السداسـي
  م2022

    
            علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیة

التخصص                       لیسانسالثالثة السنة : المستوى الدراسي

  سا12:30-سا11:30  سا11:00-سا10:00  

  

مناھج التربیة والتدریب 
  الریاضي المقارن

  جغدم/د

  

االنتقاء الریاضي 
  

  

النشاط تكنولوجیة التعلیم و
  الریاضي

  طاھر/د.أ

  تخصص ریاضة فردیة
  *ألعـــــاب القوى *
  *السـبـــــــــاحــــــة* 
 *الجـــــــیــــــــدو*

السداسـي إلمتحانات استعمـال الزمـن
2022 – م2021: السنة الجامعیة

 
 
 

  معھد التربیة البدنیة و الریاضیة
  الریاضیةالتربیة البدنیة و  :قسم

علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیة :میدان
 

المستوى الدراسي

سا09:30 –سا 08:30  التوقیـت /  األیـام  

 األحــد
  2022فیفري  06

 
  

  االثنین
  2022فیفري  07

االنتقاء الریاضي التوجیھ و
 التربوي

  بن خالد/د

  الثالثاء
  2022فیفري  08

  


