استعمـــــــال الزمــــــن
السنة الجامعية 2019م – 2020م

السنــــــة الثانية ماستر
تخصص :التحضير البدني الرياضي
السداســـــــــــــي الثالث

معهد التربية البدنية و الرياضية

استعمـال الزمـن السداسـي الثالث

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

المستوى الدراسي :السنة الثانية ماستر

األيـام

/

التوقيـت

الفرع :التدريب الرياضي
09سا11 – 30:سا

08سا – 09سا30:

التخصص :التحضير البدني الرياضي

10سا 11 -سا30:

األفواج :فوج 04 ، 03 ،02 ،01
14سا16 - 30:سا

13سا 14 -سا30:

اإلصابات و إعادة التأهيل
الرياضي

قاعة A4

أعمال تطبيقية
بيداغوجية التطبيقية فوج 01

أ………..

بيداغوجية التطبيقية فوج 03

أ.ستاوتي

بيداغوجية التطبيقية فوج  02أ…………..

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

محاضرة

محاضرة

محاضرة

المشروع التمهيدي للمذكرة

ملتقى البحث

تدريب الصفات البدنية

ا.د .بن برنو

ا.د .بن برنو

د .غوال

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

قاعة A4

قاعة A4

تدريب الصفات البدنية ف 03ق  A7د .غوال تدريب الصفات البدنية ف 04ق  A7د.غوال

الثـالثــاء

األربعــاء

تحليل المنافسة ر ف 04ق سمعي ب ا .د.

تحليل المنافسة ر ف 03ق سمعي ب ا .د.

صبان

صبان

بيوميكا نيك الرياضي ف 01ق  A4د .جديد

بيوميكا نيك الرياضي ف  04ق  A4د .جديد

08سا 10 -سا

 10سا –  12سا

أعمال تطبيقية

أعمال تطبيقية

بيداغوجية التطبيقية فوج  02أ.د…………

بيداغوجية التطبيقية فوج  01أ…………..

08سا 10 -سا

بيداغوجية التطبيقية فوج 04

14سا16 - 30:سا

13سا 14 -سا30:

08سا – 09سا30:
الخميــس

مالحظة :يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه

تدريب الصفات البدنية ف  01ق  A4د .غوال
تحليل المنافسة ر فوج  02ق سمعي ب ا .د.
صبان
بيوميكا نيك الرياضي ف  03ق  A5د .جديد

أعمال موجهة
تدريب الصفات البدنية ف  02ق  A4د.غوال
تحليل المنافسة ر ف  01ق سمعي ب ا .د.
صبان

13سا 15 -سا

15سا 17 -سا

أعمال تطبيقية

أعمال تطبيقية

بيداغوجية التطبيقية فوج  04أ.ستاوتي

بيداغوجية التطبيقية فوج  03أ.ستاوتي

13سا 14 -سا30:

14سا16 - 30:سا

محاضرة
أعمال موجهة
بيوميكا نيك الرياضي فوج 02
قاعة B1

تحليل المنافسة الرياضية

قاعة A5
ا.د .صبان

د .جديد

10سا 12 -سا

09سا11 – 30:سا

أ.ستاوتي

د .بلقادة

11سا 12 -سا30:

قاعة A4

17سا30:

أعمال تطبيقية

أعمال موجهة

االثنيــن

16سا –

محاضرة

محاضرة
بيوميكانيك الرياضي
قاعة A5
د .زرف

األحــد

السنة الجامعية2019 :م – 2020م

11سا 12 -سا30:

13سا15 – 00:سا00:

13سا 14 -سا30:

15سا17 – 00:سا00:

14سا16 - 30:سا

16سا –
17سا30:

استعمـــــــال الزمــــــن
السنة الجامعية 2019م – 2020م

السنــــــة الثانية ماستر
تخصص :التحضير النفسي الرياضي
السداســـــــــــــي الثالث

معهد التربية البدنية و الرياضية

استعمـال الزمـن السداسـي الثالث

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

السنة الجامعية2019 :م – 2020م

المستوى الدراسي :السنة الثانية ماستر
األيـام

/

التوقيـت

08سا – 09سا30:

الفرع :التدريب الرياضي
09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

التخصص :التحضير النفسي الرياضي
13سا 14 -سا30:

األفواج :فوج 01
14سا16 - 30:سا

األحــد

االثنيــن

08سا – 09سا30:

09سا11 – 30:سا

محاضرة

محاضرة

المشروع التمهيدي للمذكرة

ملتقى البحث

ا.د .بن برنو

ا.د .بن برنو

قاعة A4

قاعة A4

08سا – 10سا00:
الثـالثــاء

أعمال تطبيقية
التدخل في الوسط المهني فوج 01

أعمال تطبيقية
التدخل في الوسط المهني فوج 01
ا.د .بومسجد

محاضرة
علم النفس االجتماعي الرياضي

قاعة A9

د .بلكبيش

11سا 12 -سا30:

13سا 14 -سا30:

محاضرة

محاضرة

تقنيات االتصال و التفاوض الرياضي

الصحة النفسية العقلية

د.مناد

ا.د .بومسجد

قاعة A4

ا.د .بومسجد
08سا – 09سا30:

11سا 12 -سا30:

14سا 15 -سا30:

09سا11 – 30:سا

15سا17 - 30:سا

14سا16 - 30:سا

قاعة A4

13سا 14 -سا30:

14سا16 - 30:سا

األربعــاء
08سا – 09سا30:
الخميــس

مالحظة :يجب احترام القاعات و فق استعمال الزمن المعلن عنه

09سا11 – 30:سا

11سا 12 -سا30:

13سا 14 -سا30:

14سا16 - 30:سا

16سا – 17سا30:

