
 

 المتحانـــــــاتل استعمـــــــال الزمــــــن

 م2021 –م 2020السنة الجامعية 

 ماستر ولىاألالسنــــــة 

 تخصص: النشاط البدني  الرياضي المدرسي

 ثانيالسداســـــــــــــي ال
 

 



 ثانيالسداسـي  ال إلمتحانات استعمـال الزمـن                                                    الرياضيةمعهد التربية البدنية و

 م2120 – م2020: السنة الجامعية                                                    التربية البدنية و الرياضية قسم:
 

البدني الرياضي  : النشاط التخصص     : النشاط البدني الرياضي التربوي   الفرع  ماستر  ولى: السنة األالمستوى الدراسي

 المدرسي

 سا 12:00 –سا11:00 سا09:30:–سا 08:30 التوقيـت األيـام   /  

 

 سا15:30   -سا   14:30 سا 14:00  -سا   13:00

 الثالثاء

 2021جوان  15

 تصميم و بناء أدوات البحث

 أ.د/ عطا هللا أحمد

 االمتحان غبر المنصة االرضية

  

 األحد

 2021جوان  27

 مالحظة التدريسأدوات 

 أ.د/ زيتوني عبد القادر

 المقاربة المعرفية

 واإليكولوجية للتعلم الحركي

 د/ دحو بن يوسف
  

 االثنين

 2021جوان  28

 طرائق و أساليب التدريس

 أ.د/ بن سي قدور

 البيداغوجية التطبيقية

 د/ مناد فوضيل

 أ.د/ كروم محمد أعراب
  

     

 بحوث في البريد االلكتروني الخاص بكل أستاذ :أدناه يكون عن طريق ارسال في المواد  التقييم : مالحظة
 أ.د/ ناصر عبد القادر                             االحصائيةتقنيات المعالجة  -

 د/ صابر جمال                                            لغة انجليزية  -
 بن محال عبد القادر /أ                                             اعالم آلي  -
 د/ بن قناب الحاجأ.                        النظريات البيداغوجيا المعاصرة -
 أ.د/ بلكبيش قادة               التيارات الفلسفية و المقاربات العلمية  -
 جمال بقادةأ.د/               االصابات الرياضية و االسعافات األولية -

 

 

 



 

 المتحانـــــــات استعمـــــــال الزمــــــن

 م2021 –م 2020السنة الجامعية 

 ماستر ولىاألالسنــــــة 

 الترويحيتخصص: النشاط البدني  الرياضي 

 ثانيالسداســـــــــــــي ال
 ثانيالسداسـي  ال إلمتحانات استعمـال الزمـن                                                    الرياضيةمعهد التربية البدنية و



 م2120 – م2020: السنة الجامعية                                                        التربية البدنية و الرياضية قسم:
 

: النشاط البدني الرياضي  التخصص: النشاط البدني الرياضي التربوي        الفرع  ماستر  ولى: السنة األالمستوى الدراسي

 لترويحيا
األيـام    /    

 التوقيـت
 سا 12:00 –سا11:00 سا09:30:–سا 08:30

 

 سا15:30   -سا   14:30 سا 14:00  -سا   13:00

 األحد

 2021جوان  27

 األلعاب الرياضية التقليدية

 د/ طاهر طاهرأ.

و التنشيط في الوسط التجمعات 

 المقترح

 محمد د/ بوعزيز
  

 االثنين

 2021جوان  28

أوقات الفراغ و الترويح في 

 مختلف األوساط

 د/ بلعيدوني مصطفى

 التدخل في الوسط المهني
 د/ بيطار هشام

  

     

 بكل أستاذ :بحوث في البريد االلكتروني الخاص أدناه يكون عن طريق ارسال :التقييم في المواد  مالحظة

 د/ دحون العومري              تقنيات برامج المعالجة االحصائية       -
 أ.د/ بولوفة بوجمعة                تصميم و بناء أدوات البحث          -

 أ.د/ بلكبيش قادة          علم النفس االجتماعي للجماعات الصغيرة -
 تواتي  بقالوزأ.د/               ابستمولوجيا األنشطة البدنية و الرياضية -
 د/ صابر جمال                    لغة انجليزية                         -
 بن محال عبد القادر /أ                    اعالم آلي                           -
 بقادة جمالد/             االصابات الرياضية و االسعافات األولية   -

 



 المتحانـــــــات استعمـــــــال الزمــــــن

 م2021 –م 2020السنة الجامعية 

 ة ليسانسنيالثاالسنــــــة 

 تربية و علم الحركةتخصص: 

 رابعالسداســـــــــــــي ال
 

 

 
 

 الرياضية معهد التربية البدنية و

 الرياضيةالتربية البدنية و  قسم:
 رابعال السداسـي إلمتحانات استعمـال الزمـن

 م2120 – م2020: السنة الجامعية



 علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 

 تربية و علم الحركة: التخصص                      ليسانس انيةالث: السنة المستوى الدراسي

األيـام    /    

 التوقيـت
 سا 12:00 –سا11:00 سا09:30:–سا 08:30

 

 سا15:30   -سا   14:30 سا 14:00  -سا   13:00

 األحد

 2021جوان  20

 زيولوجية الجهد البدنييف

 الراويرياض علي  د/أ.

 أ.د/ ادريس خوجة رضا

 تعليمية األلعاب

 د/ بن خالد حاج
 الكراتي دو

 ةشرارة العالي د/
 

 االثنين

 2021جوان  21

منهجية نظرية و

 النشاط البدني الرياضي

 بوراس فاطمةد/ أ.

 البيداغوجية التطبيقية

 د/ جغدم بن ذهيبة
 الكرة الطائرة

 حرباش ابراهيمد/ 
 

     

 :التقييم في المواد أدناه يكون عن طريق ارسال بحوث في البريد االلكتروني الخاص بكل أستاذ : مالحظة
 د/غزال محجوب                         القياس و التقويم الرياضي -
 د/كحلي كمال                                  علم النفس النمو -
 غزال محجوبد/                                  االحصاء الوصفي  -
 أ.د/مقراني جمال                       أخالقيات المهنة و الفساد -
 أ.د/سعيد عيسى            الطب الرياضي و االسعافات األولية -

 

 


