
  

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

م2220 –م 1220 :السنة الجامعية  

 

 األولى ماسترالسنــــــة 

 المدرسيتخصص: النشاط البدني  الرياضي 

 السداســـــــــــــي الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 استعمـال الزمـن السداسـي الثاني                                                     الرياضيةمعهد التربية البدنية و 
  م2202 – م1220: السنة الجامعية التربية البدنية و الرياضة                                                                                                   قسم:

          علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 02، 01: فوج األفواج      المدرسي  : النشاط البدني الرياضي التخصص التربوي   : النشاط البدني الرياضي الفرع  : السنة األولى ماستر المستوى الدراسي
 

 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08            التوقيـت     األيـام/

 

 سا17    –سا  15 سا15  -سا   13

 األحــد

 محاضرة

 أدوات مالحظة التدريس

    A5قاعة  

 د. زيتونيأ.

 التدريس حضوريا 

 محاضرة

 تصميم و بناء أدوات البحث العلمي

 ا.د. عطا هللا

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 طرائق وأساليب التدريس

 A5 قاعة

 سي قدورا.د. بن   

 التدريس حضوريا

 أعمال تطبيقية

 01فوج  2بيداغوجية التطبيقية 

 د. بلعيدوني

 أعمال تطبيقية

 02 فوج     2بيداغوجية التطبيقية 

 د. كروم

 االثنيــن

 سا17   -  00سا:15 00سا:15  -سا   13 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08

 أعمال موجهة

 ا.د. بن سي قدورB7 ق  01فوج . طرائق التدريس

ا.د.عطا    B8ق 02وج تصميم و بناء أدوات البحث ف

 هللا

 أعمال موجهة

 ا.د. عطا  B7ق  01تصميم و بناء أدوات البحث ف 

 هللا

.د. بن سي   B8قاعة    02طرائق التدريس فوج 

  قدور

 

 محاضرة

 المقاربة المعرفية و األيكولوجية للتعلم الحركي

 A5قاعة  

 د. دحو بن يوسف

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 التيارات الفلسفية و المقاربات العلمية

 ا.د. بلكبيش

 التدريس حضوريا

 الثـالثــاء

 سا16   -  30سا:14 30سا:14  -سا   13 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08

 محاضرة

 تقنيات المعالجة اإلحصائية

 ا.د.ناصر

 حضورياالتدريس 

 أعمال موجهة

  B3قاعة   02تقنيات المعالجة اإلحصائية  فوج 

 ا.د.ناصر

       د. زيتوني  A5قاعة   01فوج  أدوات المالحظة ت 

 أعمال موجهة

  B3قاعة   01تقنيات المعالجة اإلحصائية  فوج 

 ا.د.ناصر

       د. زيتوني  A5قاعة   02فوج  أدوات المالحظة ت 

 أعمال تطبيقية

 01فوج     02بيداغوجية التطبيقية 

 د. بلعيدوني

 أعمال تطبيقية

 02 فوج    02بيداغوجية التطبيقية 

 د. كروم

 سا16   -  30سا:14 00سا:14  -سا   13

 أعمال موجهة

  A5 ق 02المقاربة المعرفية و األيكولوجية فوج 

 د. دحو بن يوسف

 أعمال موجهة

   A5قاعة  01المقاربة المعرفية و األيكولوجية فوج 

 د. دحو بن يوسف

 األربعــاء

 سا16   -  30سا:14 30سا:14  -سا   13 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08

 محاضرة

 2لغة انكليزية 

 صابرد.

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية

 سعيد عيسىد.   

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 النظريات البيداغوجية المعاصرة

 د. بن قناب

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 2اإلعالم اآللي 

 ا.بن محال

 التدريس عن بعد

 

 الخميــس

 سا16   -  30سا:14 30سا:14  -سا   13 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08

   

 أ

 
 

 مالحظة:  بداية الدراسة حضوريا05 مارس 2022.         /          يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه.
 

 



  

 استعمـــــــال الزمــــــن

م2220 –م 1220 :السنة الجامعية  

 

 األولى ماسترالسنــــــة 

 الترويحيتخصص: النشاط البدني  الرياضي 

 السداســـــــــــــي الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 إستعمـال الزمـن السداسـي الثاني                                                     معهد التربية البدنية و الرياضية
  م2202 – م1220: السنة الجامعية                                                                                                   التربية البدنية و الرياضة قسم:

     علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 02، 01: فوج األفواج       الترويحي  : النشاط البدني الرياضي التخصص التربوي   : النشاط البدني الرياضي الفرع  : السنة األولى ماستر المستوى الدراسي
 

 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08 التوقيـت األيـام/

 

 00سا:17 -سا  15 00سا:15  -سا   13

 األحــد

 محاضرة

 أوقات الفراغ و الترويح في مختلف األوساط 

 A7قاعة 

 د. بلعيدوني

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 التجمعات و التنشيط في الوسط المقترح

 A7قاعة 

 د.بوعزيز

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 ابستمولوجيا األنشطة البدنية و الرياضية

 ا.د. بن قالوز

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 تصميم و بناء أدوات البحث

 د. بولوفة

 التدريس حضوريا

 

 االثنيــن

  00سا:15  -سا   13 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08

 أعمال موجهة

 د. بولوفة A8  قاعة 01ف تصميم وبناء أدوات البحث 

  A3قاعة   02ف  التجمعات و التنشيط في الوسط المقترح

 د.بوعزيز

 

 أعمال موجهة
  A3ق  01ف التجمعات و التنشيط في الوسط المقترح 

 د.بوعزيز

 د.بولوفة A8القاعة   02فتصميم و بناء أدوات البحث 

 أعمال موجهة
 A7ق  01فأوقات الفراغ و الترويح في مختلف األوساط 

 د.بلعيدوني

 أعمال موجهة
 02ف أوقات الفراغ و الترويح في مختلف األوساط

 د.بلعيدوني  A7ق
 

 الثـالثــاء

 سا17   -00سا:15 00سا:15  -سا   13 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08

 حاضرةم

 تقنيات برامج المعالجة االحصائية

 دحوند. 

 التدريس حضوريا

 محاضرة

 األلعاب الرياضية التقليدية

 A7قاعة 

 طاهرد. 

 التدريس حضوريا

 أعمال موجهة

. د. A8قاعة  01ف  تقنيات برامج المعالجة اإلحصائية

 دحون

 د. طاهر A7قاعة   02ف األلعاب الرياضية التقليدية 

 أعمال موجهة

   A7 قاعة 01ف األلعاب الرياضية التقليدية 

 طاهرد.

قاعة  02ف  اإلحصائية تقنيات برامج المعالجة

A8د. دحون . 

 

 األربعــاء

 30:سا16   -  00سا:15 00سا:15  -سا   13 سا13 – 00سا:11 سا11 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

 محاضرة

 علم النفس االجتماعي للجماعات الصغيرة

 .د. بلكبيشأ

 التدريس عن بعد

 أعمال تطبيقية

  01ف التدخل في الوسط المهني  

 بيطارد. 

 أعمال تطبيقية

   02ف التدخل في الوسط المهني 

 بيطارد. 

  

 الخميــس

 سا16   -  30سا:14 30سا:14  -سا   13 30سا:12 -سا   11 سا11 – 30سا:09 30سا:09 –سا 08

 محاضرة

 2لغة انكليزية 

 ا.صابر

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 2اإلعالم اآللي 

 .بن محالأ

 التدريس عن بعد

 محاضرة

 اإلصابات الرياضية و اإلسعافات األولية

 سعيد عيسىد. 

 التدريس عن بعد

  

 مالحظة:  بداية الدراسة حضوريا05 مارس 2022.      /           يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه.


