
 

 استعمال الزمــــــن 

م2020 –م 2019السنة الجامعية   

 

 السنــــــة األولى  ليسانس

 جذع مشترك  ل م د

 السداســـــــــــــي األول
 
 
 
 



معهد التربية البدنية و الرياضية 
 التربية البدنية و الرياضية  :قسم

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

      04،05،06، 03، 02، 01فوج : األفواج:  التخصصعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية  : الفرعد   .م.السنة األولى جدع مشترك ل : المستوى الدراسي
 

سا 12- سا  10سا 10   –سا   08 التوقيـت                     األيـام

 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13

األحــد 

أعمال تطبيقية 
 ادريس خوجة. د   01الجمباز   فوج 

 غزال. د 09 + 03كرة السلة فوج   

 بن شهيدة.د 02السباحة   فوج  
شرشار . د    04األلعاب القوى  فوج 

أعمال تطبيقية 
 غزال. د  10 + 04كرة السلة فوج 
 ادريس خوجة. د   02الجمباز   فوج 

 بن شهيدة.د  01السباحة   فوج 
شرشار . د   03األلعاب القوى  فوج 

محاضرة 
علم  التشريح    

مدرج 
 بولوفة. د

محاضرة 
مدخل للتدريب الرياضي 

مدرج 
سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08 حجار محمد. د

 أعمال موجهة

بن صابر . د  A2قاعة  05 منهجية البحث العلمي فوج 
 بولوفة. د labo  قاعة 06علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

بن صابر . د  A2قاعة  06 منهجية البحث العلمي فوج 
 بولوفة. د labo  قاعة 05علم  التشريح   فوج 

االثنيــن 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08

 محاضرة
علم التربية 

مدرج 
 بن قناب. د.ا

 محاضرة
مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي 

مدرج 
بن قناب . د.ا

أعمال تطبيقية 
 ادريس خوجة. د   05الجمباز   فوج 

 غزال. د 07 + 01كرة السلة فوج   

 قوراري.د 06السباحة   فوج  
جبوري . د    02األلعاب القوى  فوج 

أعمال تطبيقية 
 ادريس خوجة. د 06الجمباز   فوج  

 غزال. د  08 + 02كرة السلة فوج   

 قوراري.د 05السباحة   فوج  
 جبوري. د    01األلعاب القوى  فوج 

سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08
 أعمال موجهة

بن صابر . د  A2 قاعة 03منهجية البحث العلمي فوج 
 بولوفة. د labo  قاعة 04علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 بولوفة. د labo  قاعة 03علم  التشريح   فوج 
 بن صابر. د  A2قاعة   04 منهجية البحث العلمي فوج

الثـالثــاء 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 12- سا  10سا 10   –سا   08
أعمال تطبيقية 

 ادريس خوجة. د  09 + 03الجمباز   فوج 
 غزال. د 11 +05كرة السلة فوج   

 قوراري.د 04السباحة   فوج  
 شرشار. د 06األلعاب القوى  فوج 

أعمال تطبيقية 
 ادريس خوجة. د 10 + 04الجمباز   فوج 

 غزال. د 12 +06كرة السلة فوج   

 قوراري.د 03السباحة   فوج  
 شرشار. د 05األلعاب القوى  فوج 

 محاضرة
منهجية البحث العلمي 

مدرج 
 حرشاوي. د.ا

 محاضرة
كيمياء حيوية 

مدرج 
بن عمر . ا سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08

 أعمال موجهة

بن صابر . د  A2 قاعة 01منهجية البحث العلمي فوج 
 بن اعمر. د labo  قاعة 02علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 بن اعمر. د labo  قاعة 01علم  التشريح   فوج 
 بن صابر. د  A2 قاعة 02منهجية البحث العلمي فوج 

األربعــاء 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08
 محاضرة

تاريخ و فلسفة النشاط البدني الرياضي 
مدرج 

 طاهر/ د.أ

 محاضرة
لغة إنليزية 

مدرج 
 صابر. ا

 ( يوم1/15)محاضرة 
الجمباز  / كرة السلة   

مدرج 
 ادريس خوجة.اد/ غزال   . د

 ( يوم1/15)محاضرة 
العاب القوى  /    السباحة   

مدرج 
 شرشار. د/ قوراري . د

الخميــس 
سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08

 ( Tutorat)تيتـــــورا 

 

استعمـال الزمـن السداسـي األول 
 م2020 – م2019: السنة الجامعية



معهد التربية البدنية و الرياضية 
 التربية البدنية و الرياضية  :قسم

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

 10،11،12، 09، 08، 07فوج : األفواج:  التخصصعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية  : الفرعد   .م.السنة األولى جدع مشترك ل : المستوى الدراسي
 

التوقيـت 
سا 12- سا  10سا 10   –سا   08األيـام 

 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13

األحــد 

أعمال تطبيقية 
 جديد. د   07الجمباز   فوج 

 غزال. د 09كرة السلة فوج   

 قوراري.د 08السباحة   فوج  
جبوري . د    10األلعاب القوى  فوج 

أعمال تطبيقية 
 غزال. د  10كرة السلة فوج 
 جديد. د   08الجمباز   فوج 

 قوراري.د  07السباحة   فوج 
جبوري . د   09األلعاب القوى فوج 

محاضرة 
علم  التشريح    

مدرج 
 بولوفة. د

محاضرة 
مدخل للتدريب الرياضي 

مدرج 
 حجار محمد. د

سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08
أعمال موجهة 

زابشي . د  A2قاعة  11 منهجية البحث العلمي فوج 
 بن اعمر. د .…  قاعة 12علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

زابشي . د  A2قاعة  12 منهجية البحث العلمي فوج 
 بن اعمر. د ..…  قاعة 11علم  التشريح   فوج 

االثنيــن 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08

 محاضرة
علم التربية 

مدرج 
 بن قناب. د.ا

 محاضرة
مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي 

مدرج 
بن قناب . د.ا

أعمال تطبيقية 
 جديد. د   11الجمباز   فوج 

 غزال. د 07كرة السلة فوج   

 بن شهيدة.د 12السباحة   فوج  
شرشار . د    08األلعاب القوى  فوج 

أعمال تطبيقية 
 جديد.  د12الجمباز   فوج  

 غزال. د 08كرة السلة فوج   

 بن شهيدة.د 11السباحة   فوج  
 شرشار. د    07األلعاب القوى  فوج 

سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08
 أعمال موجهة

عاللي . د  A2 قاعة 09منهجية البحث العلمي فوج 
 ستاوتي.  د...  قاعة 10علم  التشريح   فوج 

 أعمال موجهة

 ستاوتي. د ..…  قاعة 09علم  التشريح   فوج 
 عاللي.د  A2قاعة  10منهجية البحث العلمي فوج 

الثـالثــاء 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 12- سا  10سا 10   –سا   08
أعمال تطبيقية 

 ادريس خوجة. د. د   09الجمباز   فوج 
 غزال.  د 11كرة السلة فوج   

 بن دحمان.د 10السباحة   فوج  
بيطار . د    12األلعاب القوى  فوج 

أعمال تطبيقية 
 ادريس خوجة. د. د   10الجمباز   فوج 

 غزال.  د 12كرة السلة فوج   

 بن دحمان.د  09السباحة   فوج  
 بيطار. د    11األلعاب القوى  فوج 

 محاضرة
منهجية البحث العلمي 

مدرج 
 حرشاوي. د.ا

 محاضرة
كيمياء حيوية 

مدرج 
بن عمر . ا سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08

مقراني . د  A2قاعة  07منهجية البحث العلمي فوج 
 ستاوتي. د.....   قاعة 08علم  التشريح   فوج 

 ستاوتي. د......   قاعة 07علم  التشريح   فوج 
 مقراني. د  A2قاعة  08منهجية البحث العلمي فوج 

األربعــاء 

سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08
 محاضرة

تاريخ و فلسفة النشاط البدني الرياضي 
مدرج 

 طاهر/ د.أ

 محاضرة
لغة إنليزية 

مدرج 
 صابر. ا

 ( يوم1/15)محاضرة 
الجمباز / كرة السلة   

مدرج 
 ادريس خوجة.اد/ غزال   . د

 ( يوم1/15)محاضرة 
العاب القوى  /    السباحة   

مدرج 
 شرشار. د/ قوراري . د

الخميــس 
سا 16   - 30:سا14 30:سا14-   سا   13سا 11   –  30:سا09 30:سا09   –سا   08

 ( Tutorat)تيتـــــورا 

 

استعمـال الزمـن السداسـي األول 
 م2020 – م2019: السنة الجامعية


