
 

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية 
  التدريب الرايضي   قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية  ميدان: 

 السنة أوىل ماسرت حتضري نفسي رايضي: املستوى الدراسي
 

األيـام       /       
 التوقيـت  

 سا 11:30  – سا 10:30 سا  09:30  –سا 08.30

 

 سا 15:30   - سا  14:30 سا 14:00  -سا   13.00

 األحــد

 2022  جوان12

أدوات البحث العلمي   وبناء تصميم   

 د. مسالتي

 

 التحليل النفسي الرياضي 
 بن شهيدة   د.

 اختبارات وقياسات 
 د/ حجار 

 

 االثنني
 2022  جوان 13

 اإلحصاء التطبيقي 
 أ.د/ أحسن 

علم النفس الفسيولوجي     

 

 د/ بن قالوز 

  

 الثالاثء 
 2022 جوان 14

 نظريات ومنهجية التدريب الرياضي  

 د/ببوشة 

 تقنيات االسترخاء واالسترجاع 

 د.مقدس
  

 األربعاء 
     2022  جوان 15

 

 

 . حضور األساتذة ضروري و أكيد الستالم البحوث  يف املواد أدانه يكون عن طريق تسليم البحوث الورقية على مستوى القسم يف احلصص املربجمة حسب استعمال الزمن أعاله،  التقييم  :  مالحظة 
 adel.belkadi@gmail.com              عادل د/بلقاضي                      االعالم االيل التطبيقي  -

                 djamel.sabeur@univ-mosta.dz د.صابر مجال                              جنليزيةاالغة الل  -

        musben33@gmail.com    بن سكران مصطفى  القانون و التشريع الرايضي              أ  -

                    alia201537@hotmail.com                  شرارة العالية                                       التغدية -

 

 ثاينالسداسـي  ال  المتحاانت استعمـال الزمـن
 م2022 – م2021: السنة اجلامعية

mailto:alia201537@hotmail.com


 

 معهد الرتبية البدنية و الرايضية 
  التدريب الرايضي   قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرايضية  ميدان: 
 السنة أوىل ماسرت حتضري بدين رايضي: املستوى الدراسي

 

األيـام       /       
 التوقيـت  

 سا 11:30  – سا 10:30 سا  09:30  –سا 08.30

 

 سا 15:30   - سا  14:30 سا 14:00  -سا   13.00

 األحــد

 2022  جوان12
 

 تصميم وبناء أدوات البحث  

 د. مسالتي
 اختبارات وقياسات  

 د/ حجار 
 

 االثنني
 2022  جوان 13

 اإلحصاء التطبيقي 

 أ.د/ أحسن 
 

 محددات تنمية الصفات البدنية 
 د/ فغلول 

 

 الثالاثء 
 2022جوان  14

ا لتخطيط والبرمجة في التدريب  
 الرياضي 

 بن قوة أ.د/
 

 
نظريات ومنهجية التدريب  

 الرياضي 
 بن لكحل أ.د/

 

 األربعاء 
 2022  جوان 15

 
 

 
 

  

 

 . حضور األساتذة ضروري و أكيد الستالم البحوث  يف املواد أدانه يكون عن طريق تسليم البحوث الورقية على مستوى القسم يف احلصص املربجمة حسب استعمال الزمن أعاله،  التقييم  :  مالحظة 
 adel.belkadi@gmail.com                عادل د/بلقاضي                      االعالم االيل التطبيقي  -

  mosta.dz-djamel.sabeur@univ                    د.صابر مجال                              جنليزيةاالغة الل  -

         musben33@gmail.com    بن سكران مصطفى  القانون و التشريع الرايضي              أ  -

                        alia201537@hotmail.com                  التغدية                                       شرارة العالية -

 

 ثاينالسداسـي  ال  إلمتحاانت استعمـال الزمـن
 2220 – م2021: السنة اجلامعية

mailto:djamel.sabeur@univ-mosta.dz
mailto:alia201537@hotmail.com

