
 

 

 

 الزمــــــن  استعمال

 ليسانساألولى السنــــــة 

 دل م  جذع مشترك

 الثانيـــي السداســ

 2023 – 2022السنة الجامعية 

 
 



 

 

 الرياضيةمعهد التربية البدنية و 
  الرياضيةالتربية البدنية و  قسم: 

      الرياضيةالبدنية و  وتقنيات األنشطةعلوم  ميدان: 

                                                                                                دولى جدع مشترك ل.م. األ السنة: الدراسيالمستوى 
 

 سا11   –  08سا: 80 08سا: 80   –سا   80 التوقيـت  /األيـام // 

 

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10

 األحــد
 مدخل لعلم النفس الرياضي محاضرة

 رجالمد
 يوسف . د. حرشاويأ 

 واالتصال الرياضيمدخل لإلعالم  حاضرةم
 المدرج
 عدة د. عبد الدايم

 القدم  محاضرة كرة
 المدرج

 عبد القادر بومسجد. دأ.

 محاضرة السباحة  
 المدرج

 بن علي  د. قوراريأ.  

 االثنيــن

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 بيقيةأعمال تط

  أ.د/ بومسجد          81كرة القدم              فوج 

              أ.د/ بن شهيدة           81فوج    السباحة 

               جغدم بن ذهيبةد.           80فوج    الجمباز 

 بن قناب الحاج .د.أ          04 فوج         القوى األلعاب 

 أعمال تطبيقية

           أ.د/ بن شهيدة           81فوج     السباحة 

  أ.د/ بومسجد            81كرة القدم            فوج 

  بن قناب الحاج .د.أ           80األلعاب القوى      فوج 

            جغدم بن ذهيبةد.            81فوج      الجمباز 
 تقنيات وطرق البحث العلمي  محاضرة

 المدرج
 يوسف .د. حرشاويأ 

 االعضاء    علم وظائف محاضرة
 المدرج

 سا11   –  08سا: 80 08سا: 80   –سا   80 بوجمعةد. بولوفة أ. 

 أعمال موجهة

 قاعة    05 تقنيات وطرق البحث العلمي    فوجA2   بن صابر .د 

 قاعة     06فوج         االعضاء        علم وظائفlabo   د. بولوفة 

 أعمال موجهة

 قاعة    81 وطرق البحث العلمي    فوج تقنياتA2    د. بن صابر 

 قاعة    80فوج       االعضاء          علم وظائفlabo    د. بولوفة 

 الثـالثــاء

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 أعمال تطبيقية
              جغدم بن ذهيبةد.             81فوج      الجمباز 

            سنوسي عبد الكريمد.             80فوج     كرة القدم 

              دحمانبن أ.د/             81فوج     السباحة  

      بن قناب الحاج .د.أ             81فوج     األلعاب القوى 

 عمال تطبيقيةأ
               جغدم بن ذهيبةد.              81فوج       الجمباز 

              سنوسي عبد الكريمد.              81فوج     كرة القدم 

             دحمانبن أ.د/              80فوج       السباحة 

      بن قناب الحاج .د.أ              81فوج      األلعاب القوى 
 مدخل النشاط البدني الرياضي المكيف محاضرة

 المدرج
 بلخير يبا قدور. د

 القوى  محاضرة العاب
 المدرج

 هشام د. بيطار
 سا11   –  08سا: 80 08سا: 80   –سا   80

 أعمال موجهة

  قاعة  80 فوج  تقنيات وطرق البحث العلميA2         .وليدد 

 قاعة    81فوج           االعضاء    علم وظائف labo    د. بولوفة 

 أعمال موجهة
 قاعة     03فوج          االعضاء      علم وظائفlabo   د. بولوفة 

 قاعة   81 فوج    العلمي البحث وطرق تقنيات A2        وليد. د 

 األربعــاء

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 أعمال تطبيقية
                 سداوي. د           80فوج    الجمباز 

  بن قاصد علي .أ.د           80فوج                كرة القدم  

              صبانأ.د/             81فوج      السباحة 

 عاللي. د            81 فوج            القوى األلعاب 

 أعمال تطبيقية
               سداوي. د                  81فوج   الجمباز 

  بن قاصد علي .أ.د                 81كرة القدم             فوج 

               صبانأ.د/                  80فوج  السباحة 

 عاللي. د                   80 فوج        القوى األلعاب 
 والتسيير الرياضيمدخل لإلدارة  محاضرة 

 المدرج
 د. مناد فضيلأ.  

  محاضرة الجمباز
 المدرج 

 سا11   – 08سا: 80 08سا: 80   –سا   80 بن ذهيبة جغدم. دأ.

 أعمال موجهة
  قاعة    81تقنيات وطرق البحث العلمي     فوجA2    صابر د. بن 

 قاعة    81 فوج              االعضاء وظائف علم  A1      شرشار. د 

 أعمال موجهة
 قاعة   81االعضاء             فوج  علم وظائف A1      .شرشارد 

 قاعة   81 فوج     العلمي حثالب وطرق تقنيات A2   صابر د. بن 

 الخميــس

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 (Tutoratتيتـــــورا )
 محاضرة اإلعالم اآللي التطبيقي

 عن بعد
 د. بلقاضي عادل

 محاضرة اللغة اإلنجليزية
 عن بعد

 د. صابر جمال 

 
 

 الثانياستعمـال الزمـن السداسـي 
 81.80.81.80.81.81: األفواج 1810 – 1811: السنة الجامعية



 

 

 لتربية البدنية والرياضيةمعهد ا
  التربية البدنية والرياضية قسم: 

      البدنية والرياضية وتقنيات األنشطةعلوم  ميدان: 

                                                                                      د     السنة األولى جدع مشترك ل.م. : الدراسيالمستوى 
 

 سا11   –  08سا: 80 08سا: 80   –سا   80 التوقيـت  /األيـام // 

 

 سا 11   -  08سا: 11 08سا: 11    -سا   10

 األحــد
 مدخل لعلم النفس الرياضي محاضرة

 المدرج
 يوسف . د. حرشاويأ 

 واالتصال الرياضيمدخل لإلعالم  محاضرة
 المدرج

 د. عبد الدايم عدة

 القدم  محاضرة كرة
 المدرج

 أ.د. بومسجد عبد القادر

 محاضرة السباحة  
 المدرج

 بن علي  أ.د. قوراري

 االثنيــن

 سا11-08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 أعمال تطبيقية

               بن قاصد علي .أ.د           80فوج كرة القدم 

              دحمانبن أ.د/            80فوج    السباحة 

         سداوي. د           80فوج          الجمباز 

   تواتي بن قالوز. د           18فوج       األلعاب القوى 

 أعمال تطبيقية

           دحمانبن أ.د/                  80فوج      السباحة 

             بن قاصد علي .أ.د                 80فوج  كرة القدم 

  بن قالوز تواتي. د                  80فوج       األلعاب القوى 

            سداوي. د                 18فوج      الجمباز 
 تقنيات وطرق البحث العلمي  محاضرة

 المدرج
 يوسف .د. حرشاويأ 

 االعضاء    علم وظائف محاضرة
 المدرج

 سا11   –  08سا: 80 08سا: 80   –سا   80 بوجمعة. بولوفة .د أ 

 وجهةأعمال م

 قاعة    11 تقنيات وطرق البحث العلمي    فوج A3   .مقرانيد 

 قاعة    11 فوج               االعضاء وظائف علم A1   شرشار. د 

 أعمال موجهة

     قاعة     12فوجتقنيات وطرق البحث العلميA3   .مقرانيد 

 قاعة     11 فوج              االعضاء وظائف علم A1   شرشار. د 

 الثـالثــاء

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 أعمال تطبيقية
              د. جديد            80فوج       الجمباز 

             د. رقيق مداني            11فوج    كرة القدم 

               صباند.             11فوج    السباحة 

 عاللي. د            80فوج     ب القوى     األلعا 

 عمال تطبيقيةأ
             د. جديد               80فوج          الجمباز 

             د. رقيق مداني               12فوج      كرة القدم 

             صباند.                11فوج        السباحة 

    عاللي. د               07فوج        األلعاب القوى 

مدخل النشاط البدني الرياضي  محاضرة
 المكيف
 المدرج

 بلخير قدور باي. د

 القوى  محاضرة العاب
 المدرج

 سا11   –  08سا: 80 08سا: 80   –سا   80 هشام د. بيطار

 أعمال موجهة
  قاعة   09 فوج  تقنيات وطرق البحث العلميA4     .مقرانيد 

 قاعة    10فوج    عضاء        اال  علم وظائف A1   د. بن شني 

 أعمال موجهة
 قاعة       09فوج    االعضاء            علم وظائفA1     د. بن شني  

 قاعة       04تقنيات وطرق البحث العلمي    فوجA4       .مقرانيد 

 األربعــاء

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 أعمال تطبيقية
                 د. جديد            11فوج    الجمباز 

                أ.د/ بومسجد            80 فوجكرة القدم 

              شهيدةبن أ.د/             10فوج     السباحة 

 بن قالوز تواتي. د            12 فوج          القوى األلعاب 

 يةأعمال تطبيق
              د. جديد                11فوج         الجمباز 

             أ.د/ بومسجد                18فوج      كرة القدم 

              شهيدةبن أ.د/                 80فوج       السباحة 

        بن قالوز تواتي. د                11فوج    األلعاب القوى 
 تسيير الرياضيوالمدخل لإلدارة  محاضرة 

 المدرج
 د. مناد فضيلأ.  

  محاضرة الجمباز
 المدرج 

 سا11   –  08سا: 80 08سا: 80   –سا   80 بن ذهيبة جغدم. أ.د

 أعمال موجهة
  قاعة    80تقنيات وطرق البحث العلمي     فوجA3   زبشيد. 

 80 فوج               االعضاء وظائف علم       labo       شني بن. د 

 مال موجهةأع
 قاعة    07فوج           االعضاء       علم وظائفA1     زبشي.د 

  08تقنيات وطرق البحث العلمي     فوج   labo        د. بن شني 

 الخميــس

 سا11 -   08سا: 11 08سا: 11   -سا   10 سا11 -سا  18 سا18   –سا   80

 (Tutoratتيتـــــورا )
 التطبيقيمحاضرة اإلعالم اآللي 

 عن بعد
 د. بلقاضي عادل

 محاضرة اللغة اإلنجليزية
 عن بعد

 د. صابر جمال 

 

 الثانياستعمـال الزمـن السداسـي 
 1810 – 1811: السنة الجامعية

 80.80.80.18.11.11: األفواج


