
 

معهد التربية البدنية و الرياضية 
التربية البدنية و الرياضية  :قسم

  عموم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 04، 03، 02، 01: األفواجالنشاط البدني الرياضي التربوي  : التخصصالسنة الثانية ليسانس   : المستوى الدراسي
 سا12.30- سا    11.00 11.00   –سا 09.30. سا09 30.  –سا   08التوقيـت / األيـام 

 

 سا17- سا  15 سا15-  سا   13

األحــد 

   محاضرة
الكرة اليد       

  A5قاعة
 بيطار .د

محاضرة 
ميكانيك حيوية 

 A5قاعة 
 مدني.د

محاضرة 
طرائق التدريس 

 A5قاعة 
 بوراس. د.أ

أعمال تطبيقية 
 شرارة العالية. د 01الجيدو  فوج 

 ............ د  02بيداغوجية التطبيقية  فوج  
 بيطار. د  03كرة اليد  فوج 

 بن صابر. د   04ثقافة بدنية    فوج 

أعمال تطبيقية 
 ........... د  01بيداغوجية التطبيقية  فوج  

شرارة العالية . د  02الجيدو  فوج 
 بيطار. د  04كرة اليد  فوج 

 بن صابر. د   03ثقافة بدنية    فوج 

االثنيــن 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13  سا11.00   –سا 09.30. سا09 30.  –سا   08
أعمال موجهة 

 جديد. دA4 قاعة 01ميكانيك حيوية   فوج 
بوراس . د.أA5 قاعة 02طرائق التدريس فوج 

أعمال موجهة 
 بوراس.د.أA5 قاعة 01طرائق التدريس فوج 
د جديد  A4 قاعة 02ميكانيك حيوية  فوج 

 

أعمال موجهة 
 جديد. دA4 قاعة 03ميكانيك حيوية   فوج 
بوراس . د.أA5 قاعة 04طرائق التدريس فوج 

أعمال موجهة 
 بوراس.د.أA4 قاعة 03طرائق التدريس فوج 
د جديد A5 قاعة 04ميكانيك حيوية  فوج 

 سا17- سا  15 سا15-  سا   13  سا12.00 – سا 10.00 سا10– سا 08

أعمال تطبيقية 
 مناد. د  03بيداغوجية التطبيقية  فوج  

أعمال تطبيقية 
 مناد. د  04بيداغوجية التطبيقية  فوج  

أعمال تطبيقية 
 ............ د  01بيداغوجية التطبيقية  فوج  

أعمال تطبيقية 
 .......... د  01بيداغوجية التطبيقية  فوج  

الثـالثــاء 

 سا17- سا  15 سا15-  سا   13 سا12.30- سا    11.00 سا11.00   –سا 09.30. سا09 30.  –سا   08

  محاضرة
ثقافة بدنية   

  A4قاعة 
 بن صابر. د

  محاضرة
الجيدو 

  A4قاعة 
 شرارة.د

 

أعمال تطبيقية 
 شرارة العالية. د 03الجيدو  فوج 

 مناد. د  04بيداغوجية التطبيقية  فوج  
 بيطار. د  02كرة اليد  فوج 

 بن صابر. د   01ثقافة بدنية    فوج 

أعمال تطبيقية 
 مناد. د  03بيداغوجية التطبيقية  فوج  

شرارة العالية . د  04الجيدو  فوج 
 بيطار. د  01كرة اليد  فوج 

 بن صابر. د   02ثقافة بدنية    فوج 

األربعــاء 

 سا17- سا  15 سا15-  سا   13 سا12.30- سا    11.00 سا11.00   –سا 09.30. سا09 30.  –سا   08
محاضرة 

اإلحصاء الوصفي 
 المدرج

 أحسن.د

 محاضرة
عمم االجتماع الرياضي 

  A4قاعة 
 بمكبيش. د.أ

 المكتبة 

الخميــس 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 12.30- سا    11.00 سا11.00   –سا 09.30. سا09 30.  –سا   08
 محاضرة

نظريات تربوية   
 A4قاعة 

 بن قناب. د.  أ

 محاضرة
عمم النفس  النمو 

  A4قاعة 
 كحمي. د 

 محاضرة
نشاط بدني  رياضي والعولمة 

  A4قاعة 
 بمكبيش. د.أ

 المكتبة 
  بالتوفيق لجميع الطمبة//// يرجى احترام التوقيت والقاعات  //// 2022 سبتمبر 18بداية الدراسة الحضورية ابتداءا من : مالحظة

 استعمـال الزمـن السداسـي الثالث
 م2023–م2022: السنة الجامعية

 


