
 

 استعمال الزمــــــن 

م2202 –م 1220السنة الجامعية   

 

 السنــــــة األولى  ليسانس

 جذع مشترك  ل م د

 السداســـــــــــــي الثاني
 

 

 

 

 الرياضيةمعهد التربية البدنية و

 الثانياستعمـال الزمـن السداسـي 
 م2202 – م1202: السنة الجامعية



  الرياضيةالتربية البدنية و قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 

    06 ،05 ،04، 03، 02، 01: األولىالمجموعة     نشطة البدنية و الرياضية: علوم و تقنيات األالفرع السنة األولى جدع مشترك ل.م.د : لدراسيالمستوى ا

                 األيـام

 التوقيـت
 سا11 -  30سا:09 30:سا09   –سا   08

 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 األحــد

 قيةأعمال تطبي

 د. ادريس خوجةأ.   01الجمباز   فوج 

 مدني رقيقد.   03فوج  كرة القدم 

 قوراريد.أ.  02السباحة   فوج  

 عبد الوهاب عبد الرحمند.   04األلعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 رقيق مدنيد.   04فوج كرة القدم  

 د. ادريس خوجة أ.  02الجمباز   فوج 

 اريقورد.أ.   01السباحة   فوج 

 د.عبد الوهاب عبد الرحمن   03األلعاب القوى  فوج 

 محاضرة

 مدخل لعلم النفس الرياضي

 مدرج

 .د. حرشاويأ

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 علم وظائف االعضاء

 مدرج

 د. بولوفةأ.                    

 التدريس حضوريا
 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 أعمال موجهة

 صابر. بن د  A2قاعة  05 فوج وطرق البحث العلمي تقنيات 

 د. بولوفةأ.  laboقاعة   06فوج علم وظائف األعضاء 

 أعمال موجهة

 د. بن صابر  A2قاعة  06 فوج تقنيات وطرق البحث العلمي 

 د. بولوفةأ. laboقاعة   05فوج علم وظائف األعضاء 

 االثنيــن

 سا16 -   30سا:14 30سا:14   -سا   13 سا11   –  30سا:09 30سا:09   –سا   08

 محاضرة

 تقنيات وطرق البحث العلمي

 .د. حرشاويأ

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 مدخل النشاط البدني الرياضي المكيف

 د. بلخير

 التدريس عن بعد

 أعمال تطبيقية

 بن زيداند.  أ.  05الجمباز   فوج 

 د. فغلول 01  كرة القدم  فوج

 د.قوراريأ.  06 السباحة   فوج 

 د. جبوري    02األلعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 بن زيداند. أ. 06الجمباز   فوج  

 فغلولد.   02 كرة القدم  فوج

 د.قوراريأ.  05السباحة   فوج  

 د. جبوري    01األلعاب القوى  فوج 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 أعمال موجهة

 د. بن صابر  A2 ق 03ق البحث العلمي فوج ات وطرتقني

 د. بولوفة laboقاعة   04علم وظائف األعضاء فوج 

 أعمال موجهة

 د. بولوفةأ. laboقاعة   03علم وظائف األعضاء فوج 

 د. بن صابر  A2قاعة   04 تقنيات وطرق البحث العلمي فوج

 سا15 -   00سا:14 00ا:س14   -سا   13 سا12 -سا  10 سا10   –سا   08 الثـالثــاء

 أعمال تطبيقية

 د. رمعون أ.  03الجمباز   فوج 

 فغلول د. 05كرة القدم  فوج   

 حماندبن  د.أ. 04السباحة   فوج  

 جبوريد.  06األلعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 د. رمعونأ.  04الجمباز   فوج 

 فغلول د. 06كرة القدم  فوج   

 ن دحمانب د.أ.  03 السباحة   فوج

 جبوريد.  05األلعاب القوى  فوج 

 يوم( 1/15محاضرة )

 كرة القدم   / الجمباز 

 جديد د. / د. فغلول

 التدريس حضوريا

 يوم( 1/15محاضرة )

 السباحة   / العاب القوى    

 أ.د. قوراري / د. شرشار

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 التدريس حضوريا

 أعمال موجهة

 د. بن صابر  A4قاعة  01قنيات وطرق البحث العلمي فوج ت

 شرشارد.   A5قاعة   02علم وظائف األعضاء فوج 

 أعمال موجهة

 شرشارد.   A4قاعة   01علم وظائف األعضاء فوج 

 د. بن صابر  A5قاعة  02تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 األربعــاء

 سا16 -   30سا:14 30سا:14   -سا   13 سا11   –  30سا:09 30سا:09   –سا   08

 محاضرة

 االعالم االلي التطبيقي

 أ.بلمحال

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 اللغة االنجليزية

 د. صابر 

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 مدخل لإلدارة والتسيير الرياضي

 د. مناد فضيل

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 مدخل لألعالم واالتصال الرياضي

 د/ حرباش

 ريس عن بعدالتد

 الخميــس

   سا11   –  30سا:09 30سا:09   –سا   08

   (Tutoratتيتـــــورا )

 :  يجب احترام القاعات وفق استعمال الزمن المعلن عنهمالحظة

 معهد التربية البدنية و الرياضية

  التربية البدنية و الرياضية قسم:

      رياضيةعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و ال ميدان:

 

 12-11-10-09-08-07: لثةالثاالمجموعة    الرياضية نشطة البدنية وتقنيات األ: علوم والفرع السنة األولى جدع مشترك ل.م.د  : المستوى الدراسي
 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13  سا11 -  30سا:09 30سا:09   –سا   08 التوقيـت                األيـام

 الثانياستعمـال الزمـن السداسـي 
 م2202 – م1202: السنة الجامعية



 ــداألح

 أعمال تطبيقية

 د. جديد   07الجمباز   فوج 

 بن قاصد عليد.  09كرة القدم  فوج   

 د.بن شهيدة 08السباحة   فوج  

 زيتوني د.  10األلعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 ن قاصد عليب د.   10كرة القدم  فوج 

 جديد د.   08الجمباز   فوج 

 د.بن شهيدة  07السباحة   فوج 

 زيتونيد.    09لقوى فوج األلعاب ا

 محاضرة

 مدخل لعلم النفس الرياضي

 مدرج

 ا.د. حرشاوي

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 علم وظائف االعضاء

 مدرج

 د. بولوفة

 التدريس حضوريا
 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 أعمال موجهة

 بوراسأ.د.A1قاعة  11 فوج تقنيات وطرق البحث العلمي 

 شرشارد.  A3قاعة   12فوج ئف األعضاء علم وظا

 أعمال موجهة

 بوراسأ.د.  A1قاعة  12 فوج تقنيات وطرق البحث العلمي 

 شرشارد.  A3قاعة   11فوج علم وظائف األعضاء 

 االثنيــن

 سا16 -   30سا:14 30سا:14   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 ث العلميتقنيات وطرق البح

 .د. حرشاويأ

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 مدخل النشاط البدني الرياضي المكيف

 د. بلخير

 التدريس عن بعد

 أعمال تطبيقية

 د. جديد   11الجمباز   فوج 

    حرشاويأ.د.   07كرة القدم  فوج   

 د.بن دحمان 12السباحة  فوج 

 د. شرشار   08األلعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 د. جديد 12مباز   فوج  الج

    حرشاويأ.د.   08كرة القدم  فوج   

 د.بن دحمان 11السباحة   فوج  

 د. شرشار   07األلعاب القوى  فوج 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 أعمال موجهة

 أ.د.مقراني A4قاعة  09تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 د.بن شني  A5قاعة    10علم وظائف األعضاء فوج 

 أعمال موجهة

 د.بن شني حبيب A4قاعة   09علم وظائف األعضاء فوج 

 أ.د.مقراني A5قاعة  10تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 الثـالثــاء

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا11 -  30سا:09 30سا:09   –سا   08

 أعمال تطبيقية

 جغدمد.    09الجمباز   فوج 

 بن قاصد عليد.   11كرة القدم  فوج   

 زبشيد. 10السباحة   فوج  

 زيتونيد.   12األلعاب القوى فوج 

 أعمال تطبيقية

 جغدمد.    10الجمباز   فوج 

 بن قاصد عليد.   12كرة القدم فوج   

 زبشيد.  09السباحة   فوج  

 زيتونيد.    11األلعاب القوى فوج 

 يوم( 1/15محاضرة )

 كرة القدم   / الجمباز 

 جديدد.   / د. فغلول

 التدريس حضوريا

 يوم( 1/15محاضرة )

 السباحة   / العاب القوى    

 أ.د. قوراري / د. شرشار

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 التدريس حضوريا

 يأ.د. مقران  A2قاعة  07تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 د.بن شني حبيب  A1قاعة   08علم وظائف األعضاء فوج 

 د.بن شني حبيب  A1قاعة   07علم وظائف األعضاء فوج 

 أ.د. مقراني  A2قاعة  08تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 األربعــاء

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

 محاضرة

 م االلي التطبيقياالعال

 أ.بلمحال

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 اللغة االنجليزية

 د. صابر 

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 مدخل لإلدارة والتسيير الرياضي

 د. مناد فضيل

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 مدخل لألعالم واالتصال الرياضي

 د/ حرباش

 التدريس عن بعد

 الخميــس

   سا11   –  30سا:09 30سا:09   –سا   08

   (Tutoratتيتـــــورا )

 :  يجب احترام القاعات وفق استعمال الزمن المعلن عنهمالحظة

  التربية البدنية و الرياضية قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 

-14-13: لثةالثاالمجموعة    الرياضية نشطة البدنية وألتقنيات ا: علوم والفرع السنة األولى جدع مشترك ل.م.د  : المستوى الدراسي

15-16-17-18 
 

 سا11 -  30سا:09 30سا:09   –سا   08 التوقيـت                األيـام

 

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 األحــد

 أعمال تطبيقية

 رمعوند.أ.  13الجمباز   فوج 

 بومسجدد. أ. 15كرة القدم  فوج   

 صباند.أ. 14احة   فوج  السب

 سيفيد. أ.  16األلعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 بومسجدد. أ.   16كرة القدم  فوج 

 رمعوند. أ.   14الجمباز   فوج 

 صباند.أ. 13السباحة   فوج 

 سيفيد. أ.  15األلعاب القوى فوج 

 محاضرة

 مدخل لعلم النفس الرياضي

 مدرج

 .د. حرشاويأ

 التدريس حضوريا

 اضرةمح

 علم وظائف االعضاء

 مدرج

 د. بولوفةأ.

 التدريس حضوريا
 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 أعمال موجهة

 زبشيأ.د.A1قاعة  17 تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 بن شنيد.  A3قاعة   18علم وظائف األعضاء فوج 

 أعمال موجهة

 زبشيأ.د.  A1قاعة  18 تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 د. شرشار A3قاعة   17علم وظائف األعضاء فوج 

 الثانياستعمـال الزمـن السداسـي 
 م2022 – م2021: السنة الجامعية



 االثنيــن

 سا16 -   30سا:14 30سا:14   -سا   13 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08

 محاضرة

 تقنيات وطرق البحث العلمي

 .د. حرشاويأ

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 مدخل النشاط البدني الرياضي المكيف

 د. بلخير

 دريس عن بعدالت

 أعمال تطبيقية

 د. جغدم   17الجمباز   فوج 

  بومسجدأ.د.   13كرة القدم  فوج   

 شهيدةد.بن  18السباحة  فوج 

 سيفيد.    14األلعاب القوى  فوج 

 أعمال تطبيقية

 د. جغدم 18الجمباز   فوج  

   بومسجدأ.د.   14كرة القدم  فوج   

 شهيدةد.بن  17السباحة   فوج  

 سيفيد.    13اب القوى  فوج األلع

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13

 أعمال موجهة

 أ.د.مقراني A4 قاع 15تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

  مقدس د. A5قاعة    16علم وظائف األعضاء فوج 

 أعمال موجهة

 مقدسد. A4قاعة   15علم وظائف األعضاء فوج 

 أ.د.مقراني A5قاعة  16فوج  تقنيات وطرق البحث العلمي

 الثـالثــاء

 سا15 -   00سا:14 00سا:14   -سا   13 سا11 -  30سا:09 30سا:09   –سا   08

 أعمال تطبيقية

 بن زيداند.    15الجمباز   فوج 

 حرشاويد.   17كرة القدم  فوج   

 ببوشةد. 16السباحة   فوج  

 الرحمنعبد الوهاب عبد د.   18األلعاب القوى فوج 

 أعمال تطبيقية

 بن زيداند.    16الجمباز   فوج 

 د. زابشي  18كرة القدم فوج   

 ببوشة د.  15السباحة   فوج  

 د. عبد الوهاب عبد الرحمن   17األلعاب القوى فوج 

 يوم( 1/15محاضرة )

 كرة القدم   / الجمباز 

 جديدد.   / د. فغلول

 التدريس حضوريا

 يوم( 1/15محاضرة )

 لسباحة   / العاب القوى ا   

 أ.د. قوراري / د. شرشار

 سا10   –  00سا:09 00سا:09   –سا   08 التدريس حضوريا

 مقرانيأ.د.  A2قاعة  13تقنيات وطرق البحث العلمي فوج 

 د. مقدس  A1قاعة   14علم وظائف األعضاء فوج 

 د. مقدس  A1قاعة   13علم وظائف األعضاء فوج 

 أ.د. مقراني  A2قاعة  14البحث العلمي فوج تقنيات وطرق 

 األربعــاء

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

 محاضرة

 االعالم االلي التطبيقي

 أ.بلمحال

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 اللغة االنجليزية

 د. صابر 

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 التسيير الرياضيمدخل لإلدارة و

 د. مناد فضيل

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 مدخل لألعالم واالتصال الرياضي

 د/ حرباش

 التدريس عن بعد

 الخميــس

   سا11   –  30سا:09 30سا:09   –سا   08

   (Tutoratتيتـــــورا )

 :  يجب احترام القاعات وفق استعمال الزمن المعلن عنهمالحظة

 


