
 

 

 

 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

 0200 – 0202السنة الجامعية 

 

ليسانس الثــانيــة السنــــــة   

التدريب الرياضي التنافسيتخصص:   

 السداســـــــــــــي الرابع
 

 

 

 
 

 



 

 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

  التدريب الرياضي قسم:

      لرياضيةعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و ا ميدان:
 

 ، 20، 22: فوج األفواج التدريب الرياضي التنافسي: التخصص    التدريب الرياضي: الفرع   ليسانس الثانية: السنة المستوى الدراسي

 
 /         األيـام

 التوقيـت
 سا11 -سا    10 سا10   – سا20 سا20   –سا   20

 

 سا21 -سا  21 22سا:21  -سا   21

 داألحــ

 أعمال موجهة

أ. / بن  B7قاعة  22فوج فسيولوجيا الجهد البدني  

 حمو صادق

 د. أحسنأ     اإلحصاء الوصفي
 

 أعمال موجهة

 د. أحسنأ     اإلحصاء الوصفي
أ. / بن   B7قاعة  20فوج فسيولوجيا الجهد البدني  

 حمو صادق

 محاضرة

 فسيولوجيا الجهد البدني 
 B4قاعة 

 الراويأ.د/ 

 أعمال تطبيقية

 جديد د.   22فوج   الكراتي دو

 د. بن برنو    20فوج     الكرة الطائرة

 سنوسي 21بيداغوجية التدريب الرياضي    فوج  

 أ.د/ زرف   20فوج       تعليمية األلعاب

 أعمال تطبيقية

 جديد  20فوج   الكراتي دو

 د. بن برنو     22 فوج    الكرة الطائرة

 سنوسي 20اغوجية التدريب الرياضي    فوج  بيد

 أ.د/ زرف   21فوج       تعليمية األلعاب

 االثنيــن

 سا21   -  12سا:20   12سا:20  -سا   21 سا11 -سا    10 سا10   – سا20 سا20   –سا   20

 أعمال موجهة

أ. / بن  B7قاعة  21فوج فسيولوجيا الجهد البدني  

 حمو صادق

 د. أحسنأ     اإلحصاء الوصفي
 

 أعمال موجهة

 د. أحسنأ        اإلحصاء الوصفي

بن /  أ. B7قاعة  20فوج فسيولوجيا الجهد البدني  

 حمو صادق

 

 أعمال تطبيقية
 د. عامر 20بيداغوجية التدريب الرياضي    فوج  

 ببوشة وهيب   22فوج       تعليمية األلعاب

 جديدد.   21فوج     الكراتي دو

 د. بن برنو   20فوج     الكرة الطائرة

 أعمال تطبيقية
 د. عامر 22بيداغوجية التدريب الرياضي    فوج  

 ببوشة وهيب   20فوج       تعليمية األلعاب

 جديدد.  20فوج   الكراتي دو

 د. بن برنو    21فوج     الكرة الطائرة

 الثـالثــاء

 سا21 -سا  21 22سا:21  -سا   21 سا11 -سا    10 سا10   – سا20 سا20   –سا   20

 محاضرة

 القياس والتقويم

  
 د. غزال

 محاضرة

 الرياضيعلم النفس  

  
 بن شهيدة

 محاضرة
 التخطيط والبرمجة في التدريب 

 B4قاعة 

 بن قوة أد/

 (2/21) محاضرة
       تعليمية األلعاب

 B4قاعة 

 ببوشة وهيب 

 (2/21) ةحاضرم

   الكراتي دو/      الكرة الطائرة

 B4قاعة 

 جديدد.د. بن برنو./ 

 األربعــاء

 سا21   -  12سا:20 22سا:20  -سا   21 سا11 -سا    10 سا10   – سا20 سا20   –سا   20

 محاضرة

 اإلحصاء الوصفي

  
 د. أحسن

 حاضرة

 أخالقيات المهنة والفساد

  
 أ بوقصارة

 محاضرة

 الطب الرياضي واإلسعافات 

  
 بودية وسيمأ.د/ 

 أعمال تطبيقية
 سنوسي 21بيداغوجية التدريب الرياضي    فوج  

 د. عامر 20بيداغوجية التدريب الرياضي    فوج  

 أعمال تطبيقية
 سنوسي 20بيداغوجية التدريب الرياضي    فوج  

 د. عامر 22ياضي    فوج  بيداغوجية التدريب الر

 الخميــس
 سا21   -  12سا:20 22سا:20  -سا   21 سا11 -سا    10 سا10   – سا20 سا20   –سا   20

     

 
 تدابير الوقاية الصحية يجب احترام -        المعلن عنه القاعات احترام برنامجيجب     -األعمال التطبيقية تنجز على مستوى المركب الرياضي للمعهد      :  مالحظة

 

 الرابع استعمـال الزمـن السداسـي 
 م0002 – م0202: السنة الجامعية


