استعمـــــــال الزمــــــن
السنة الجامعية 2019م – 2020م

السنــــــة األولى ماستر
تخصص :التحضير البدني الرياضي
السداســـــــــــــي األول

معهد التربية البدنية و الرياضية

استعمـال الزمـن السداسـي األول

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

المستوى الدراسي :السنة األولى ماستر

األيـام
التوقيـت

األحــد

08سا – 09سا30:
أعمال موجهة

أعمال موجهة

االختبارات و القياس ر .ف 03ق A8د.عبد الكريم

اإلحصاء التطبيقي  1ف  03قا  A7ا .بن سكران

اإلحصاء التطبيقي  1ف  04قاعة  . A7بن سكران

االختبارات و القياس ر .ف  04ق  A8د.عبد الكريم

 08سا –  10سا

10سا –  12سا

أعمال تطبيقية

أعمال تطبيقية
د.حجار

التخصص :التحضير البدني الرياضي

11سا 12 -سا30:

منهجية البحث العلمي ف 04قاعة  A8د .مسالتي

08سا – 09سا30:

محاضرة

محاضرة

محاضرة

اإلحصاء التطبيقي 1

اإلصابات و اإلسعافات األولية

فيزيولوجية الجهد البدني

د .أحسن

د .ستاوتي

ا.د .رياض الروي

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

محاضرة

محاضرة

محاضرة

قاعة A6

1نظريات و منهجية التدريب الرياضي

التخطيط و البرمجة في التدريب الرياضي 1

المراقبة الطبية الرياضية

ا,د ,بن لكحل منصور

ا.د .بن قوة علي

د .بلقادة

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

محاضرة

محاضرة

قاعة A6

أعمال موجهة

أعمال موجهة

فيزيولوجية الجهد البدني ف  03قاعة A7ا.د .رياض

09سا11 – 30:سا

قاعة A6

13سا 14 -سا30:

14سا16 - 30:سا

التخطيط و البرمجة ت.ر ف  02قاعة  B8د.غوال

بيداغوجية التطبيقية  1فوج  02د.حجار

قاعة B5

األربعــاء

اللغة االنجليزية 1
ا.صابر

 .مسالتي

قاعة A6

الخميــس

مالحظة:

08سا – 09سا30:

 -يجب احترام القاعات و فق البرنامج المعلن عنه

قاعة A6

09سا11 – 30:سا

16سا -
17سا30:

قاعة B5

نظريات و منهجية ت.ر ف  02قا  B7أ.د .بن لكحل
منهجية البحث العلمي ف  03ق  A8د .مسالتي

فيزيولوجية الجهد البدني ف  04قاعة  A7ا.د.رياض

13سا 14 -سا30:

محاضرة

اإلعالم آلي
قاعة A6

ا .بن محال

14سا16 - 30:سا
أعمال موجهة

أعمال موجهة

فيزيولوجية الجهد البدني ف  01قاعة  A7ا.د .رياض
منهجية البحث العلمي ف  02قاعة  A8د .مسالتي
نظريات و منهجية ت.ر ف  03ق  A3ا.د .بن لكحل
التخطيط و البرمجة ت.ر فوج  04قة  B1دعامر

منهجية البحث العلمي ف  01ق  A8د .مسالتي

فيزيولوجية الجهد البدني ف  02ق  A7ا.د .رياض
التخطيط و البرمجة ت.ر ف  03ق B1

دعامر

نظريات و منهجية ت.ر ف 04ق  A3ا.د .بن
لكحل

13سا 14 -سا30:

14سا16 - 30:سا

أعمال موجهة

أعمال موجهة

االختبارات و القياس ر .فوج  01قاعة  B7ا.عبد

اإلحصاء التطبيقي  2ف  01قا  B8ا.د .احسن

الكريم

االختبارات و القياس ر .ف  02قاعة  B7ا.عبد

اإلحصاء التطبيقي  2فوج  02قاعة  B8ا.د .احسن

الكريم

13سا 15 -سا

15سا – 17سا

أعمال تطبيقية

أعمال تطبيقية

بيداغوجية التطبيقية  1فوج 03

منهجية البحث العلمي

األفواج :فوج 04 ،03 ،02 ،01

نظريات و منهجية ت.ر ف 01قاعة  B7ا.د .بن لكحل التخطيط و البرمجة ت.ر ف  01قاعة  B8د.غوال

11سا 12 -سا30:

قاعة B5

الثـالثــاء

الفرع :التدريب الرياضي
09سا11 – 30:سا

بيداغوجية التطبيقية  1فوج 01

االثنيــن

السنة الجامعية2019 :م – 2020م

أ.د /رمعون

13سا 15 -سا

بيداغوجية التطبيقية  1فوج 04

أ.د /رمعون

15سا17 -سا

محاضرة

االختبارات و القياس
الرياضي1
قاعة A6

أعمال تطبيقية

أعمال تطبيقية
بيداغوجية التطبيقية  1فوج 02

د.حجار

بيداغوجية التطبيقية  1فوج 04

أ.د /رمعون

بيداغوجية التطبيقية  1فوج  01د.حجار
بيداغوجية التطبيقية  1فوج 03

د.حجار

11سا 12 -سا30:

13سا 14 -سا30:

14سا16 - 30:سا

أ.د /رمعون

استعمـــــــال الزمــــــن
السنة الجامعية 2019م – 2020م

السنــــــة األولى ماستر
تخصص :التحضير النفسي الرياضي
السداســـــــــــــي األول

معهد التربية البدنية و الرياضية

استعمـال الزمـن السداسـي األول

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

السنة الجامعية2018 :م – 2019م

المستوى الدراسي :السنة األولى ماستر
األيـام

/

األحــد

االثنيــن

التوقيـت

األربعــاء

التخصص :التحضير النفسي الرياضي

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

13سا 14 -سا30:

14سا16 - 30:سا

16سا 17 -سا30:

محاضرة

محاضرة

محاضرة

أعمال الموجهة

أعمال الموجهة

محاضرة

اإلحصاء التطبيقي فوج 01

اإلحصاء التطبيقي فوج 02

قاعة B2

قاعة B2
د.احسن

ا .بن محال

14سا16 - 30:سا

16سا 17 -سا30:

المحددات النفسية لألداء الرياضي

علم االجتماع التنظيمي الرياضي

تقنيات االسترخاء و االسترجاع

ا.د .بومسجد

د .حمزاوي

د .مقدس

د.احسن

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

13سا 14 -سا30:

محاضرة

محاضرة

أعمال الموجهة

أعمال الموجهة

قاعة B3

قاعة B3

قاعة B3

تقنيات االسترخاء و االسترجاع فوج

اإلحصاء التطبيقي 1

اإلصابات و اإلسعافات األولية

د .أحسن

د .ستاوتي

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

أعمال الموجهة

أعمال الموجهة

أعمال الموجهة

قاعة B5

الثـالثــاء

الفرع :التدريب الرياضي

األفواج :فوج 02 ،01

التحليل النفسي الرياضي فوج 01

قاعة B5

 01قاعة B4

د .مقدس

اإلرشاد النفسي الرياضي فوج 02
قاعة  B1ا.د .بن قالوز

االختبارات و القياس الرياضي1

منهجية البحث العلمي

فوج  01قاعة  B4د .حجار

فوج  01قاعة  B2د……… .

االختبارات و القياس الرياضي 1

منهجية البحث العلمي

التحليل النفسي الرياضي فوج 02

فوج  02قاعة  B4د .حجار

فوج  02قاعة B2

قاعة B2

د .كحلي

د………. .

قاعة  B1د .كحلي

اإلرشاد النفسي الرياضي فوج 01
ا.د .بن قالوز

قاعة A1

المحددات النفسية لألداء الرياضي فوج
 02قاعة B4

ا.د .بومسجد

13سا 14 -سا30:

محاضرة

محاضرة

محاضرة

محاضرة

قاعة A6
08سا – 09سا30:

ا.صابر

قاعة A6

د .مسالتي

د.حجار

ا.د .بن قالوز

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

13سا 14 -سا30:

مالحظة :يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه

تقنيات االسترخاء و االسترجاع فوج 02
قاعة B5

د .مقدس
14سا16 - 30:سا

16سا 17 -سا30:

14سا16 - 30:سا

16سا 17 -سا30:

اإلرشاد النفسي الرياضي
قاعة A6

الخميــس

قاعة A1

ا.د .بومسجد

د .كحلي

08سا – 09سا30:

قاعة A6

المحددات النفسية لألداء الرياضي فوج 01

قاعة B4

09سا11 – 30:سا

اللغة االنجليزية 1

أ عمال الموجهة

التحليل النفسي الرياضي 1

11سا 12 -سا30:

منهجية البحث العلمي

قاعة A6

محاضرة

13سا 14 -سا30:

االختبارات و القياس الرياضي 1

اإلعالم آلي

14سا16 - 30:سا

16سا 17 -سا30:

