
 

  السداسـي  األول

  م20

النشاط البدني الریاضي  : التخصص     النشاط البدني الریاضي التربوي   

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

  منھجیة البحث العلمي
 عطا هللا/ 

 

 

التخطیط و البرمجة 
التربویة لألنشطة 

  البدنیة
 بن خالد/ د

لقوام و التوازن 

التحلیل الحركي 

 مداني/ 
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2022 – م2021: السنة الجامعیة                                                       

          

النشاط البدني الریاضي التربوي   : الفرع    ماستر  ولى
 المدرسي

  سا  11:30 –سا10:30  سا09:30:–سا 08

  

سا   13:00

  البحث الوثائقي
   عبد الدایم/ 

  
 

منھجیة البحث العلمي
/ د.أ

  
مولوجیة األنشطة ابست

  البدنیة و الریاضیة 
  بن قالوز/ د

تصمیم و بناء المنھاج 
  
  زیتوني/ د

 
القوام و التوازن 

 والتحلیل الحركي 

/ د

 

                              الریاضیةمعھد التربیة البدنیة و

                                                         التربیة البدنیة و الریاضیة :قسم
  

 

ولىالسنة األ: المستوى الدراسي

/    األیـام    
التوقیـت 

08:30

 االحد
  2022فیفري  13

البحث الوثائقي
/ د

  االثنین
  2022فیفري  14

  الثالثاء
  2022فیفري  15 

  

تصمیم و بناء المنھاج 
  التربوي

د

  
  
  
 
  
  



 

  السداسـي  األول

  م20

الریاضي  النشاط البدني : التخصصالنشاط البدني الریاضي التربوي        

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

  منھجیة البحث العلمي
 بولوفة/ 

 

 
  االحصاء التطبیقي

 أحسن/ د

القوام و التوازن و 

التحلیل الحركي 

مداني/ 
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النشاط البدني الریاضي التربوي        : الفرع    ماستر  ولى
 لترویحيا

  سا  11:30 –سا10:30  سا09:30:–سا 08

  

سا   13:00

  البحث الوثائقي
  عبد الدایم/ 

 
منھجیة البحث العلمي

/ د.أ

  
  الترویح الریاضي  فلسفة

 بلعیدوني/ د

أصول ممارسة األنشطة 
  البدنیة و الریاضیة 

  بوعزیز/ د

 

القوام و التوازن و 

 التحلیل الحركي 

/ د  

  
  الریاضة للجمیع

  دحون/ د

                              الریاضیةمعھد التربیة البدنیة و

                                                         التربیة البدنیة و الریاضیة :قسم
  

 

ولىالسنة األ: المستوى الدراسي

/    األیـام    
التوقیـت 

08:30

 االحد
  2022فیفري  13

البحث الوثائقي 
/ د

  االثنین
  2022فیفري  14

  الثالثاء
  2022فیفري  15 

  

أصول ممارسة األنشطة 
البدنیة و الریاضیة 

د

  األربعاء
  2022فیفري  16 

  

  
  



 

 التربیة و علم الحركة: التخصص

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

 
  میكانیك حیویة

 مداني/ د

  االحصاء الوصفي
 أحسن/ 

 

 
 الجیدو

 شرارة/ د

 

 

  األول السداسـي
  م20

    
            علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیة

التخصص                       لیسانس انیةالثالسنة : المستوى الدراسي

  سا  11:30 –سا10:30  سا09:30:–سا 08

  

سا   13:00

 
  التدریس طرائق

 بوراس/د

  كرة الیــد
بیطار ھشام

 
االحصاء الوصفي

/ د

  
 الثقافة البدنیة

بن صابر دمحم/ د  

السداسـي إلمتحانات استعمـال الزمـن
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  معھد التربیة البدنیة و الریاضیة

  الریاضیةالتربیة البدنیة و  :قسم
علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاضیة :میدان

 

المستوى الدراسي

/    األیـام    
التوقیـت 

08:30

 االحد
  2022فیفري  13

  االثنین
بیطار ھشام/د  2022فیفري  14  

  الثالثاء
  2022فیفري  15 

  


