
  

 استعمـال الزمـن السداسـي الثاني                                                     معهد التربية البدنية و الرياضية
  2222 – 2222: السنة الجامعية التربية البدنية و الرياضة                                                                                                   :قسم

          علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية :ميدان

 20فوج : األفواج      المدرسي  النشاط البدني الرياضي : التخصص التربوي   النشاط البدني الرياضي  :الفرع  السنة األولى ماستر : المستوى الدراسي
 

 22:سا02 -سا   00 سا00 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20 التوقيـت                /األيـام

 

 سا01    –سا  01 سا01  -سا   02

 األحــد

 محاضرة
 تصميم و بناء أدوات البحث العلمي

 B8اعة قال
 عطا اهلل. د.ا

 أعمال موجهة
 20وج تصميم و بناء أدوات البحث ف

 B8اعة قال
 عطا اهلل.د.ا

 محاضرة
 المقاربة المعرفية و األيكولوجية للتعلم الحركي

 B8اعة قال
 دحو بن يوسف. د

 أعمال موجهة

 20المقاربة المعرفية و األيكولوجية فوج 
 B8اعة قال

 دحو بن يوسف. د

 

 االثنيــن

 سا01   -  22:سا01 22:سا01  -سا   02 22:سا02 -سا   00 سا00 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20

 محاضرة
 أدوات مالحظة التدريس

 B8اعة قال
 زيتوني. د.أ

 أعمال موجهة
   20فوج  أدوات المالحظة ت

 B8اعة قال
       زيتوني. د

 محاضرة
 طرائق وأساليب التدريس

 B8اعة قال
 بن سي قدور. د.ا  

 أعمال موجهة
  20فوج . طرائق التدريس

 B8اعة قال
 بن سي قدور. د

 

 الثـالثــاء

 سا01   -  22:سا01 22:سا01  -سا   02 22:سا02 -سا   00 سا00 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20

 محاضرة
 تقنيات المعالجة اإلحصائية

 B8اعة قال
 ناصر.د.ا

 أعمال موجهة
  20تقنيات المعالجة اإلحصائية  فوج 

 B8اعة قال
 ناصر.د.ا 

 محاضرة
 التيارات الفلسفية و المقاربات العلمية

 B8اعة قال
 بلكبيش. د.ا

 أعمال تطبيقية
 20فوج     02بيداغوجية التطبيقية 

 كروم. د

 

 سا01   -  22:سا01 22:سا01  -سا   02
 أعمال تطبيقية

 20 فوج     0بيداغوجية التطبيقية 

 كروم. د

 

 األربعــاء

 سا01   -  22:سا01 22:سا01  -سا   02 22:سا02 -سا   00 سا00 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20
 محاضرة

 0لغة انكليزية 
 صابر.د

 التدريس عن بعد

 محاضرة
 اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية

 B8اعة قال
 سعيد عيسى. د  

 محاضرة
 النظريات البيداغوجية المعاصرة

 B8اعة قال
 بن قناب. د

 محاضرة
 0اإلعالم اآللي 

 بلقاضي.د
 التدريس عن بعد

 

 الخميــس

 سا01   -  22:سا01 22:سا01  -سا   02 22:سا02 -سا   00 سا00 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20

   
 أ

 
 

 مالحظة:  بداية الدراسة 21 فيفري 2222         /          يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه.


