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  استعمـــــــال الزمــــــن 

م2020 –م 2019السنة الجامعية   

 

السنــــــة الثالثة ليسانس   

التدريب الرياضي التنافسي: تخصص  

 السداســـــــــــــي الخامس
 

 
 



 

  حسب برنامج المعلن عنه يجب احترام القاعات:  مالحظة
 

معهد التربية البدنية و الرياضية 
 علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية  :ميدان
  التدريب الرياضي    :قسم

 02، 01فوج : األفواجالتدريب الرياضي التنافسي   : التخصصالتدريب الرياضي    : الفرعالسنة الثالثة ليسانس   : المستوى الدراسي

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

 

سا 16  -   30:سا14 30:سا14-  سا   13

األحــد 

محاضرة 
 التوجيه و االنتقاء الرياضي 

 A5 قاعة 

 فغلول. د

محاضرة 
رياضة التخصص 

 A5قاعة 

 فغلول. د

محاضرة 
 مناهج التربية و التدريب الرياضي المقارن

 A5قاعة 

جغدم . د

أعمال موجهة 
 فغلول. د B3 قاعة 01التوجيه و االنتقاء الرياض  فوج 

 عاللي. د B1   قاعة 02مشروع مذكرة التخرج فوج 

أعمال موجهة 
 عاللي. د   B1 قاعة 01علم الحركة   فوج 

 فغلول. د     B3قاعة  02التوجيه و االنتقاء الرياض  فوج 

االثنيــن 

 سا 17-    سا  15سا 15-  سا   13 00: سا12    –   00:سا 08

أعمال تطبيقية 
 جماعية/ تخصص رياضة فردية 

 
 2019تربص تطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية   ابتداء من شهر نوفمبر 

الثـالثــاء 

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

مشروع مذكرة التخرج 
المدرج 

 ربن سي قدود .ا

محاضرة 
 علم  الحركة
المدرج 

حرباش  . د

أعمال موجهة 
 غزال. ا A2 قاعة 01بطاريات االختبارات الرياضية فوج 

 عامر.د  A8 قاعة 02علم الحركة   فوج 

أعمال موجهة 
 غزال. ا A2 قاعة 02بطاريات االختبارات الرياضية فوج 

 عامر.د A8  قاعة 01علم الحركة   فوج 

محاضرة 
بطاريات االختبارات الرياضية 

 A4قاعة 
 غزال. ا

األربعــاء 

00: سا12    –   00:سا 08  سا 17-    سا  15سا 15-  سا   13 
أعمال تطبيقية 
فردية / تخصص رياضة جماعية 

 

 2019تربص تطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية   ابتداء من شهر نوفمبر 

الخميــس 

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

 2019تربص تطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية   ابتداء من شهر نوفمبر  2019تربص تطبيقي على مستوى المؤسسات التعليمية   ابتداء من شهر نوفمبر 

 

استعمـال الزمـن السداسـي الخامس 
 م2020 – م2019: السنة الجامعية

 


