
  

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

 2023 – 2022السنة الجامعية 

 

السنــــــة الثانية ماستر 

 النشاط البدني  الرياضي المدرسي: تخصص

 السداســـــــــــــي الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
معهد التربية البدنية و الرياضية 

 التربية البدنية و الرياضة  :قسم
  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

 01فوج : األفواجالنشاط البدني الرياضي المدرسي  : التخصصالنشاط البدني الرياضي التربوي    : الفرعالسنة الثانية ماستر   : المستوى الدراسي
 

 03:سا21 – 00:سا11سا 11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08التوقيـت  /األيـام

 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13

 األحــد 

 محاضرة
اكتساب المهارات الحركية 

 A5قاعة  
 دحو بن يوسف. د

محاضرة 
 التوافق الحركي

 A5قاعة  
 حرباش. د

التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية 
 2022 اكتوبر 02بداية التربص الميداني ابتداءا من 

االثنيــن 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08
محاضرة  

تعليمية األنشطة البدنية والرياضية 
 A5قاعة  

 كروم. د

 أعمال موجهة
 A5قاعة     01ر  ف . تعليمية األنشطة ب 
 كروم. د 

 أعمال موجهة
 A5قاعة     01التوافق الحركي  فوج 

 حرباش. د

أعمال تطبيقية 
 كروم.د 01 الفوج 3بيداغوجية التطبيقية

.  
 

الثـالثــاء 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08
 محاضرة

 المشروع التمهيدي للمذكرة  
 A4قاعة  

 حرشاوي. د.ا

أعمال تطبيقية 
 A4قاعة   02المشروع التمهيدي للمذكرة الفوج 

 حرشاوي. د.ا

أعمال تطبيقية 
 A4قاعة   02ملتقى اإلشراف الفوج 

 عاللي.د

 أعمال موجهة
قاعة   01اكتساب المهارات الحركية ف

A4 
 دحو بن يوسف.د

 

األربعــاء 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08
محاضرة 

 ملتقى اإلشراف
 A5قاعة  

 عاللي. د.ا

أعمال تطبيقية 
 A5قاعة   02المشروع التمهيدي للمذكرة الفوج 

 حرشاوي. د.ا

أعمال تطبيقية 
 A5قاعة   02ملتقى اإلشراف الفوج 

 عاللي.د

أعمال تطبيقية 
 كروم.د 01 الفوج 3بيداغوجية التطبيقية

 

الخميــس 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08

التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية 
 المـــــــــــــــــكتبة 2022 اكتوبر 02بداية التربص الميداني ابتداءا من 

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

استعمـال الزمـن السداسـي الثالث 
 2023 – 2022: السنة الجامعية



  

 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

 2023 – 2022السنة الجامعية 

 

السنــــــة الثانية ماستر 

 النشاط البدني  الرياضي الترويحي: تخصص

 السداســـــــــــــي الثالث

 
 



  

 

معهد التربية البدنية و الرياضية 
 التربية البدنية و الرياضة  :قسم

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

 01فوج : األفواجالنشاط البدني الرياضي  الترويحي      : التخصصالنشاط البدني الرياضي التربوي    : الفرعالسنة الثانية ماستر   : المستوى الدراسي

 03:سا21 – 00:سا11سا 11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08التوقيـت  /األيـام

 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13

األحــد 
 محاضرة

 أنشطة الترويح الخلوي
 A8قاعة 

شرارة .د

 أعمال موجهة 
  01الفوج  أنشطة الترويح الخلوي

 A8قاعة 
  شرارة.د

محاضرة 
 ملتقى اإلشراف

 A8قاعة 

 عاللي.د

 محاضرة
 المشروع التمهيدي للمذكرة

 A8قاعة 

 جغدم. د

 

االثنيــن 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08

أعمال تطبيقية 
 عاللي . د A8  القاعة01الفوج ملتقى اإلشراف 

أعمال تطبيقية 
 جغدم. دA8  القاعة01المشروع التمهيدي للمذكرة  الفوج 

أعمال تطبيقية 
التدخل في الوسط المهني المفتوح  

 01الفوج 
 دحو بن يوسف. د

التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية 
 2022 اكتوبر 02بداية التربص الميداني ابتداءا من 

الثـالثــاء 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08

أعمال تطبيقية 
 عاللي. د A8  القاعة01الفوج ملتقى اإلشراف 

أعمال تطبيقية 
 جغدم. دA8  القاعة01المشروع التمهيدي للمذكرة  الفوج 

 تطبيقية أعمال
المفتوح المهني الوسط في التدخل  

01 الفوج   
 يوسف بن دحو. د

التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية 
 2022 اكتوبر 02بداية التربص الميداني ابتداءا من 

األربعــاء 

 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08
 محاضرة

 القيادة في مجال الترويح
 A8قاعة 

 بوعزيز.د

 أعمال موجهة
  القيادة في مجال الترويح

  A8 قاعة 01الفوج 
 بوعزيز.د

 محاضرة 
 برامج الترويح في مختلف األوساط

 A8قاعة 

 بلعيدوني. د

 أعمال موجهة
 01الفوج  برامج الترويح في مختلف األوساط

 A8 قاعة
 بلعيدوني.د

 

الخميــس 
 30:سا16- سا  15 00:سا15   -  30:سا13 03:سا21 – 00:سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09– سا 08

التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية 
 المــــــــــــــــــــــــــكتبة 2022 اكتوبر 02بداية التربص الميداني ابتداءا من 

 

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

استعمـال الزمـن السداسـي الثالث 
 2023 – 2022: السنة الجامعية


