
 

 الرابعستعمـال الزمـن السداسـي إ                                                  معهد التربية البدنية و الرياضية
  2222 – 2222: السنة الجامعية            التربية البدنية و الرياضة                                                                                   :قسم

     علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية :ميدان

 20، 22، 22، 20: األفواج               التربوي الرياضي البدني النشاط: التخصص     ليسانس الثانيةالسنة : المستوى الدراسي
 

/   األيـام   
 التوقيـت

 22:سا02 –سا 10 سا10 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20

 

 سا01 -سا  01 22:سا01  -سا   02

 األحــد
 أعمال موجهة

 غزال. د B1قاعة  20اإلحصاء االستداللي فوج 

 الراوي.د B2قاعة  22الجهد البدني فوج  فيزيولوجيا

 أعمال موجهة
 الراوي. د B1قاعة  20فيزيولوجيا الجهد البدني فوج 

 غزال. د B2قاعة  22اإلحصاء االستداللي فوج 

 محاضرة
 نظرية ومنهجية النشاط الرياضي

 B4قاعة 
 بوراس. د.أ

 أعمال تطبيقية
 بن خالد. د  20تعليمية االلعاب  فوج  

 مناد.د  22بيداغوجية التطبيقية  فوج   
 د حرباش  22كرة الطائرة الفوج 
 شرارة العالية. د  20الكراتي دو  فوج 

 أعمال تطبيقية
 مناد.د  20بيداغوجية التطبيقية  فوج  

 د بن خالد 22تعليمية االلعاب الفوج  
 شرارة العالية. د  22الكراتي دو  فوج 
 د حرباش 20كرة الطائرة الفوج 

 االثنيــن

 سا01 -سا  01 22:سا01  -سا   02 22:سا02 –سا 10 سا10 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20

 أعمال موجهة
 الراوي. د B1قاعة  22فيزيولوجيا الجهد البدني فوج 

 غزال. د B2قاعة  20اإلحصاء االستداللي فوج 

 أعمال موجهة
 غزال. د B1قاعة  22اإلحصاء االستداللي فوج 

 الراوي. د B2قاعة  20فيزيولوجيا الجهد البدني فوج 

  محاضرة
 الكراتي دو

  B4قاعة 
 شرارة.د

 أعمال تطبيقية
 مناد. د  20بيداغوجية التطبيقية  فوج  
 قوراري. د  22بيداغوجية التطبيقية  فوج  

 أعمال موجهة
 مناد. د  22بيداغوجية التطبيقية  فوج  

 قوراري. د  20بيداغوجية التطبيقية  فوج   

 الثـالثــاء

 سا01 -سا  01 22:سا01  -سا   02 22:سا02 –سا 10 سا10 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20

 محاضرة
 القياس والتقويم الرياضي

 B4قاعة 
 غزال.د

 محاضرة
 فيسيولوجيا الجهد البدني

 B4قاعة 
 الراوي. د

  محاضرة
 تعليمية االلعاب

  B4قاعة 
 بن خالد.د

 تطبيقية أعمال
 شرارة العالية. د 20الكراتي دو  فوج  

 حرباش. د 22الكرة الطائرة فوج 
 بن خالد. د  22تعليمية االلعاب  فوج   

 قوراري. د  20بيداغوجية التطبيقية  فوج  

 أعمال تطبيقية
 حرباش . د 20الكرة الطائرة  فوج 
 شرارة العالية. د 22الكراتي دو  فوج 

 قوراري. د  22التطبيقية  فوج   بيداغوجية 
 بن خالد. د  20تعليمية االلعاب  فوج  

 األربعــاء

 سا01   -  22:سا00 22:سا00  -سا   02 22:سا02 –سا 10 سا10 – 22:سا20 22:سا20 –سا 20

 محاضرة
 اإلحصاء االستداللي

 B4قاعة 
 أحسن.د

 محاضرة
 علم النفس  النمو

 B4قاعة 
 كحلي. د

   محاضرة

       الطائرةالكرة 
 B4قاعة 

 حرباش.د

  

 الخميــس

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

 

 محاضرة
 أخالقيات المهنة والفساد

 التدريس عن بعد

 مقراني. د.أ

 محاضرة
 الطب الرياضي واإلسعافات االولية

 التدريس عن بعد

 عيسى سعيد. د.أ

  

 مالحظة:  يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه.


