
 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

  م2020 – م 2019السنة الجامعية 

 

السنــــــة األولى ماستر 

النشاط البدني  الرياضي المكيف و الصحة: تخصص  

 السداســـــــــــــي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

معهد التربية البدنية و الرياضية 
 النشاط الرياضي المكيف  :قسم

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

 4، 3، 02، 01فوج : األفواجالنشاط البدني الرياضي المكيف و الصحة  : التخصصالنشاط البدني الرياضي المكيف   : الفرعالسنة األولى ماستر   : المستوى الدراسي
 

 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08األيـام التوقيـت  

 

سا 17 – سا 16سا 16  -   30:سا14 30 :سا14-  سا   13
:30 

األحــد 

محاضرة 
  (TMTC)تقنيات و مناهج العمل و االتصال 

 A9قاعة     

 عدة عبد الديم. د

 محاضرة

 1التصنيف الرياضي للمعاقين 
 A9قاعة     

 حمودي. د    

محاضرة  
النظريات التربوية الحديثة 

 A9قاعة     

بوراس . د 

 أعمال موجهة
     ق 01ر المكيفة ف .ب.تعليم و تدريب األن

A3عثوتي.د  
  وليد. د   A1قاعة     02 فوج 1اإلحصاء التطبيقي 

. د A2     قاعة 03التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 
 حمودي

 ناصر. د.ا   A9 قاعة 04فوج  منهجية البحث العلمي  

 أعمال موجهة
 وليد. دA1  قاعة     01 فوج 1اإلحصاء التطبيقي 

   A3  ق02ر المكيفة ف .ب.تعليم و تدريب األن
  عثوتي.د

 ناصر. د.اA9  قاعة 03فوج  منهجية البحث العلمي  
. د  A2   قاعة04التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 

 حمودي

محاضرة 
أبستمولوجيا 

النشاطات البدنية و 
الرياضية المكيفة 

 A9قاعة 
 بن قالوز. د. ا 

االثنيــن 

 سا 17    –سا  15سا 15-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08
 أعمال موجهة

   B3   قاعة 01التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 
 حمودي .د

 ناصر. د.ا    B7  قاعة 02فوج  منهجية البحث العلمي  
  B1  ق 03ر المكيفة ف .ب.تعليم و تدريب األن

  عثوتي.د
 بن زيدان.د      B2  قاعة 04التكيف الوظيفي      فوج 

 أعمال موجهة
  ناصر. د.    ا B7  قاعة 01فوج  منهجية البحث العلمي  

. د    B3    قاعة 02التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 
 حمودي 

  B1  ق 04ر المكيفة ف .ب.تعليم و تدريب األن
  عثوتي.د

 بن زيدان.د     B2  قاعة 03التكيف الوظيفي     فوج 

محاضرة 
 تعليم و تدريب  األنشطة البدنية 

و الرياضية المكيفة 
 A9قاعة     

    عثوتي. د

أعمال تطبيقية 
 بلخير. د      03      فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

 عالتلي.د      01      فوج 1بيداغوجية التطبيقية 

أعمال تطبيقية 
 بلخير. د     04    فوج 1بيداغوجية التطبيقية   

 عالتلي.د    02      فوج 1بيداغوجية التطبيقية 
 

الثـالثــاء 

 سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

محاضرة 
منهجية البحث العلمي   

 A9قاعة     

 ناصر. د.ا

محاضرة 
التقويم في ميدان النشاط البدني و الرياضي المكيف 

 A9قاعة     

 زبشي نور الدين. د.ا

محاضرة 
التكيف الوظيفي 

 A9قاعة     

 بن زيدان. د

أعمال موجهة 
  بن زيدان. د     C2  قاعة 01التكيف الوظيفي فوج 

أعمال موجهة 
 بن زيدان. د    C2قاعة    02التكيف الوظيفي فوج 

سا 17    –سا  15سا 15-  سا   13 
أعمال تطبيقية 

 بلخير. د      04      فوج 1بيداغوجية التطبيقية  
أعمال تطبيقية 

 بلخير. د      03      فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

األربعــاء 

 سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

محاضرة 
أسس التغذية 

 A9قاعة     

 بن عمر. ا

  

محاضرة 
اللغة انكليزية 

 A9قاعة     

 ا صابر

محاضرة 
 1االحصاء التطبيقي 

 A9قاعة     

 وليد.  د

أعمال موجهة 
 وليد.  د  C2 قاعة 04 فوج 1اإلحصاء التطبيقي 

أعمال موجهة 
 وليد.  د  C2 قاعة 03 فوج 1اإلحصاء التطبيقي 

سا 17    –سا  15سا 15-  سا   13 
أعمال تطبيقية 

 عالتلي.د.        01     فوج 1بيداغوجية التطبيقية 
أعمال تطبيقية 

 عالتلي.د    02    فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

الخميــس 
 سا 16  -   30:سا14 00:سا14-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

      

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

استعمـال الزمـن السداسـي  األول 
 م2020 – م2019: السنة الجامعية



 

معهد التربية البدنية و الرياضية 
 النشاط الرياضي المكيف  :قسم

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

 02، 01فوج : األفواجالنشاط البدني الرياضي المكيف و الصحة  : التخصصالنشاط البدني الرياضي المكيف   : الفرعالسنة األولى ماستر   : المستوى الدراسي
 

 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08األيـام التوقيـت  

 

 سا 16  -   30:سا14 30 :سا14-  سا   13

األحــد 

محاضرة 
  (TMTC)تقنيات و مناهج العمل و االتصال 

 A4قاعة     

 عدة عبد الديم. د

 
 1التصنيف الرياضي للمعاقين 

 حمودي. د      C2قاعة  

محاضرة  
النظريات التربوية الحديثة 

بوراس . د     A6قاعة  

 أعمال موجهة
 حمودي. د     A8   قاعة 03التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 

ناصر . د.ا  A9 قاعة 04فوج  منهجية البحث العلمي  
 بلخير. د     01      فوج 1بيداغوجية التطبيقية 

 أعمال موجهة
   A9  قاعة 03فوج  منهجية البحث العلمي  

 ناصر. د.ا
       A8   قاعة 04التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 

حمودي . د
 بلخير. د      02      فوج 1بيداغوجية التطبيقية 

محاضرة 
أبستمولوجيا 

النشاطات البدنية 
و الرياضية 
المكيفة 

. ا     A5قاعة 
 بن قالوز. د

االثنيــن 

 سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

 أعمال موجهة
. د   B3   قاعة 01التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 

 حمودي 
 ناصر. د.ا    A5  قاعة 02فوج  منهجية البحث العلمي  

وليد . ا  A9 قاعة 04 فوج 1اإلحصاء التطبيقي 
 بن زيدان.د     B2  قاعة 03التكيف الوظيفي     فوج 

 أعمال موجهة
  ناصر. د.    ا A5  قاعة 01فوج  منهجية البحث العلمي  

. د  B3    قاعة 02التصنيف الرياضي للمعاقين فوج 
 حمودي 

وليد . ا  A9 قاعة 03 فوج 1اإلحصاء التطبيقي 
 بن زيدان.د      B2  قاعة 04 التكيف الوظيفي      فوج 

محاضرة 
 تعليم و تدريب  األنشطة البدنية 

و الرياضية المكيفة 
    عثوتي. د     A6قاعة 

 تعليم و تدريب  األنشطة البدنية و الرياضية المكيفة 
  عثوتي. د                B1     قاعة 01فوج 

 

 تعليم و تدريب  األنشطة البدنية و الرياضية المكيفة
 عثوتي.  د         B1  قاعة 02 فوج 

 

محاضرة 
اللغة انكليزية 

ا    B7قاعة 
 صابر

 سا 17    –سا  15سا 15-  سا   13
أعمال تطبيقية 

 بلخير. د      03      فوج 1بيداغوجية التطبيقية  
أعمال تطبيقية 

  بلخير. د     04    فوج 1بيداغوجية التطبيقية   

الثـالثــاء 

 سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08
محاضرة 

منهجية البحث العلمي   
 ناصر. د.ا     A6قاعة  

محاضرة 
التقويم في ميدان النشاط البدني و الرياضي المكيف 

 زبشي نور الدين. د.ا  A6قاعة 
     

األربعــاء 

 سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

محاضرة 
أسس التغذية 

    B5قاعة 

 بن عمر. ا

محاضرة 
 1االحصاء التطبيقي 

  وليد. ا         B5قاعة 

 

محاضرة 
التكيف الوظيفي 

 بن زيدان. د  B7قاعة 

أعمال موجهة 
بن زيدان . د    B4  قاعة 01التكيف الوظيفي فوج 

  وليد. د      A7قاعة     02 فوج 1اإلحصاء التطبيقي 

أعمال موجهة 
بن . د    B4قاعة    02التكيف الوظيفي فوج 

زيدان 
        A7قاعة     01 فوج 1 اإلحصاء التطبيقي 

 وليد. د

 

 سا 17    –سا  15سا 15-  سا   13
أعمال تطبيقية 

 بلخير. د        01     فوج 1بيداغوجية التطبيقية 
أعمال تطبيقية 

  بلخير. د    02    فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

الخميــس 
 سا 16  -   30:سا14 00:سا14-  سا   13 30:سا12- سا   11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

      

يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه - األعمال التطبيقية تنجز على مستوى المركب الرياضي للمعهد      :   مالحظة

استعمـال الزمـن السداسـي  األول 
 م2020 – م2019: السنة الجامعية


