
  

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

م2020 –م 2019السنة الجامعية   

 

السنــــــة األولى ماستر 

 النشاط البدني  الرياضي المدرسي: تخصص

 السداســـــــــــــي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

معهد التربية البدنية و الرياضية 
 التربية البدنية و الرياضة  :قسم

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

 04، 03، 02، 01فوج : األفواج  النشاط البدني الرياضي  المدرسي   : التخصص          النشاط البدني الرياضي التربوي: الفرعالسنة األولى ماستر    : المستوى الدراسي

 30:سا12: سا11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08التوقيـت /األيـام 

 
 

سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13

األحــد 

محاضرة 
( TIC)تقنيات اإلعالم و االتصال 

   B5قاعة  
 عبد الديم. د

 محاضرة
تصميم و بناء المنهاج التربوي 

 A6  قاعة 
 زيتوني. د 

محاضرة 
منهجية البحث العلمي 

 A6 قاعة 

 عطا اهلل. د.ا

أعمال موجهة 
عطا اهلل . د.ا   B4   ق02منهجية البحث العلمي  فوج 
زيتوني . د  B5  ق 01 فوج تصميم وبناء المنهاج التربوي

أعمال موجهة 
عطا اهلل . د.ا  B4   قاعة 01منهجية البحث العلمي  فوج 
 زيتوني. د    B5  قاعة 02 فوج  تصميم و بناء المنهاج التربوي

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

 مقدس .د  03 فوج 1بيداغوجية التطبيقية  
أعمال تطبيقية 

 مقدس. د 04  فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

االثنيــن 

 30:سا17: - سا16سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12: سا11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08
 أعمال موجهة

 عبد الديم. د   A3قاعة     01البحث الوثائقي  فوج 
 مداني. د Labo    02ح  فوج .القوام و التوازن و ت

 أعمال موجهة
 عبد الديم. د   A3قاعة      02البحث الوثائقي  فوج 
 مداني.د Labo    01ح  فوج.القوام و التوازن و ت

محاضرة  
البحث الوثائقي 

 A6قاعة  
 عبد الديم. د

محاضرة 
 1لغة انكليزية 

 A6قاعة  
صابر .ا

محاضرة 
التشريع المدرسي 

   A6قاعة 
 بوقصارة. ا 

 سا 12 – سا 10 سا10   –سا 08
أعمال تطبيقية 

 مقدس. د  04 فوج 1بيداغوجية التطبيقية 
أعمال تطبيقية 

 مقدس. د  03 فوج 1بيداغوجية التطبيقية 

الثـالثــاء 

 30:سا17: - سا16سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12: سا11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08
 أعمال موجهة

  بن خالد. دB1   ق 03ف.ر.ب.التخطيط و البرمجة التربوية ن
  عبد الديم. د   B3قاعة     04البحث الوثائقي فوج 

 

 أعمال موجهة
  بن خالد. د B1  ق 04ف . ر.ب.التخطيط و البرمجة الت ن

 عبد الديم. د  B3قاعة    03البحث الوثائقي  فوج 

 

 أعمال موجهة
 بن خالد.دB1 ق 01ف .ر.ب.ن.التخطيط والبرمجة التر
 مداني.  دLab    04ح  فوج .القوام و التوازن و ت

 أعمال موجهة
.  دLabo  03ح فوج .القوام والتوازن و ت

 مداني
 ق 02ف . ر.ب.ن. التخطيط و البرمجة التر

B1  بن خالد. د 

محاضرة 
التخطيط و البرمجة التربوية 

لألنشطة البدنية والرياضية   
 A5قاعة  

 سا 12 – سا 10 سا10   –سا 08 بن خالد. د
أعمال تطبيقية 

 مناد. د       01    فوج 1بيداغوجية التطبيقية  
أعمال تطبيقية 

 مناد. د   02    فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

األربعــاء 

سا 17    –سا  15سا 15-  سا   13 30:سا12: سا11 سا11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

محاضرة 
و التحليل الحركي  القوام و التوازن 

 B5قاعة  
 مداني. د

محاضرة 
 1اإلعالم اآللي 

 B5قاعة  
 بن محال.ا   

محاضرة 
ابستمولوجيا األنشطة البدنية و الرياضية 

 B5قاعة  
 بن قالوز. د.ا

أعمال تطبيقية 
 مناد. د     02    فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

أعمال تطبيقية 
 مناد. د    01    فوج 1بيداغوجية التطبيقية  

سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13
أعمال موجهة 

 زيتوني. د .ا  A3قاعة 04 فوج تصميم و بناء المنهاج التربوي
 عطا اهلل. د.ا   A4  قاعة 03 منهجية البحث العلمي فوج 

أعمال موجهة 
 زيتوني. د .ا   A3   قاعة 03  فوج تصميم و بناء المنهاج التربوي

 عطا اهلل. د.ا    A4 قا 04منهجية البحث العلمي ف 

الخميــس 
 30:سا17: - سا16سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13 30:سا12: سا11سا 11 – 30:سا09 30:سا09 –سا 08

      

 

استعمـال الزمـن السداسـي  األول 
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  استعمـــــــال الزمــــــن 

م2020 – م 2019السنة الجامعية   

 

السنــــــة األولى ماستر 

 النشاط البدني  الرياضي الترويحي: تخصص

 السداســـــــــــــي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

معهد التربية البدنية و الرياضية 
 التربية البدنية و الرياضة  :قسم

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية     :ميدان

 

 02، 01فوج : األفواجالنشاط البدني الرياضي  الترويحي   : التخصصالنشاط البدني الرياضي التربوي    : الفرعالسنة األولى ماستر   : المستوى الدراسي
 

/      األيـام       
التوقيـت  

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

 

 سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13

 األحــد 

محاضرة 
 فلسفة الترويح الرياضي

 B2    قاعة 
 بلعيدوني. ا

محاضرة 
منهجية البحث العلمي 

 B2قاعة 
 بولوفة. د

 أعمال موجهة
 عبد الديم. د A4 ق 01البحث الوثائقي فوج 

. د   A6 ق 02القوام و التوازن و التحليل الحركي فوج
 رقيق

 أعمال موجهة
. د A5  ق 01القوام و التوازن والتحليل الحركي فوج 

 رقيق
 عبد الديم. د A4   قاعة 02البحث الوثائقي  فوج 

 

االثنيــن 

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

 أعمال موجهة
 بلعيدوني. د B4 ق 01فلسفة الترويح الرياضي فوج 
 بولوفة.  دA5 قاعة 02منهجية البحث العلمي فوج 

 أعمال موجهة
 بولوفة. د A5 ق01منهجية البحث العلمي فوج 
 بلعيدوني.د B4 ق 02فلسفة الترويح الرياضي فوج 

 

محاضرة 
البحث الوثائقي 

     A6قاعة 
 عبد الديم. د

محاضرة 
 1لغة انكليزية 

 A6قاعة 
 صابر.ا

 

الثـالثــاء 

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

محاضرة 
أصول ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية 

  بوعزيز.ا   B7قاعة 

محاضرة 
الرياضة للجميع  

 دحون. ا   B7   قاعة  

 أعمال موجهة
        B7ق    01الرياضة للجميع  فوج 

 دحون. د
  B8 قاعة   02 فوج اإلحصاء التطبيقي

 . ..............ا

 أعمال موجهة
    01أصول ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية   فوج 

  بوعزيز.ا    B1قاعة 
. د      A9قاعة     02 فوج 02الرياضة للجميع فوج 

 دحون

 أعمال موجهة
 . ...........ا  A9قاعة     01 فوج اإلحصاء التطبيقي

    02أصول ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية   فوج 
 بوعزيز.ا   B1قاعة 

 

األربعــاء 

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

محاضرة 
القوام و التوازن و التحليل الحركي 

 رقيق. د      B5قاعة 

محاضرة  
 1اإلعالم اآللي 

 بن محال.ا         B5قاعة 

محاضرة 
التشريع الرياضي الجزائري  

 بطاهر.ا  A3قاعة   

 محاضرة
   02 فوج اإلحصاء التطبيقي

 A5 قاعة 
 أحسن. د.ا

محاضرة 
االتصال في الوسط المهني 

  A4قاعة   

 بوقصارة. ا  

 

الخميــس 
 سا 16  -   30:سا14 30: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


