
 

 

 

 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

 2023 – 2022السنة الجامعية 

 

ليسانس  الثــانيــة السنــــــة   

التدريب الرياضي التنافسيتخصص:    

 السداســـــــــــــي الرابع 
 

 

 



 

 

 01  ،02 ،03 ،04 

 
األيـام    /       

 التوقيـت
 سا 17 -سا  15 00سا: 15   -سا    13  سا  12.30  -سا    11.00 سا  11.00    – سا 9.30 سا 9.30   –سا   08

ة  األحــد  محاضر
  
 فسيولوجيا الجهد البدنر

 b4قاعة 
 ادريس خوجة أ.د/ 

 أعمال موجهة 
   

قاعة   03فوج  فسيولوجيا الجهد البدنر
b7 ادريس خوجة 

 أد. أحسن04فوج       اإلحصاء االستدالل  
 

 أعمال موجهة 
   

قاعة   04فوج  فسيولوجيا الجهد البدنر
b7 ادريس خوجة 

 أد. أحسن30فوج       اإلحصاء االستدالل  
 

 أعمال تطبيقية 
  دو 

 سنوس  فغلولد.   03فوج   الكران 
 د. بن برنو    04فوج  الكرة الطائرة    

     فوج  
د.   01بيداغوجية التدريب الرياضر
 عامر

 شاشو سداوي     02فوجتعليمية األلعاب      

 أعمال تطبيقية 
  دو  

 سنوس  فغلول  04فوج الكران 
 د. بن برنو     03فوج  الكرة الطائرة    

  فوج   
 د. عامر  02بيداغوجية التدريب الرياضر

 شاشو سداوي   01فوج تعليمية األلعاب 

 سا 16    -  30سا: 14 30سا: 14   -سا    13 سا 11  -سا    10 سا 10   –سا  09 سا 09   –سا   08 االثنيــن 

ة    محاضر
  التدريب 

ر
مجة ف  التخطيط والبر

 b4قاعة 
 أد/بن قوة 

ة   محاضر
  علم النف

 س  الرياضر
 د.بن شهيدة

 أعمال تطبيقية 
   فوج   

 سنوس   03بيداغوجية التدريب الرياضر
  فوج   

 د. عامر  02بيداغوجية التدريب الرياضر

 أعمال تطبيقية 
     فوج  

 سنوس   04بيداغوجية التدريب الرياضر
     فوج  

 د. عامر  01بيداغوجية التدريب الرياضر

 سا 17 -سا  15 00سا: 15   -سا    13 سا 11  -سا    10 سا 10   –سا  09 سا 09   –سا   08 الثـالثــاء

ة   محاضر
 القياس والتقويم

 د. غزال

 أعمال موجهة 
   

قاعة 02فوج  فسيولوجيا الجهد البدنر
b7 ادريس خوجة 

 أد. أحسن10فوج       اإلحصاء االستدالل  

 أعمال موجهة 
   

قاعة   01فوج  فسيولوجيا الجهد البدنر
b7 ادريس خوجة 

 أد. أحسن02فوج       حصاء االستدالل  اإل 

 أعمال تطبيقية 
  فوج 

 سنوس   03بيداغوجية التدريب الرياضر
 زرف   04تعليمية األلعاب  فوج 

  دو فوج  
 سنوس     01الكران 

 د. بن برنو   02الكرة الطائرة  فوج 

 أعمال تطبيقية 
   فوج   

 سنوس   04بيداغوجية التدريب الرياضر
 زرف     03وج تعليمية األلعاب      ف

  دو  فوج 
 سنوس    02الكران 

 د. بن برنو    01الكرة الطائرة    فوج  

 سا 16    -  30سا: 14 00سا: 14   -سا    13 سا 11  -سا    10 سا 10   –سا  09 سا 09   –سا   08 األربعــاء

ة   محاضر
 اإلحصاء االستداللل  

 
 د. أحسن

ة  ( 15/ 1) محاضر
 تعليمية األلعاب 

 b4قاعة 
 زرف 

ة  ( 15/ 1) محاضر
  دو 

 الكرة الطائرة    /  الكران 
 b4قاعة 

 د. بن برنو./ د.سنوس  فغلول 

  

 سا 16    -  30سا: 14 00سا: 14   -سا    13 سا 11  -سا    10 سا 10   –سا  09 سا 09   –سا   08 الخميــس

ة    محاضر
 أخالقيات المهنة والفساد 

  جمال عن بعد أ. . 
 مقرانر

ة   محاضر
  واإلسعافات

 الطب الرياضر
  حبيب

 عن بعد  بن شنر

  

 
-      

20222023 


