
 السداسي الثاني/ ماستر السنة االولى  التوقيت

 التتحضير البدني التدريب الريلضي النخبوي
 النشاط البدني الرياضي المدرسي

 2الفوج 1الفوج 

حد
اال

 

0088  -    00.8          
 2المدرج/ بوكبوس. د/المعاصرة النظريات البيداغوجية 1المدرج/ لزرق. أ/ القانون والتشريع الرياضي   11019    -  00.9

 AD3/بوكبوس. أ/طرائق واساليب التدريس 4المدرج/ حداد. أ/ االختبارات والقياس الرياضي       1.088  -  110.8
 S4/دربال0 أ/االحصاء التطبيقي  S3/ لزرق0 أ/طرائق التدريس S2/ حداد0 أ/حمددات الصفات البدنية S1/ مالوحية0 د/االختبارات والقياس الرياضي   1.0.9  -  1.019
  S4/ لزرق0 أ/طرائق التدريس S3/دربال0 أ/االحصاء التطبيقي S2/ مالوحية0 د/االختبارات والقياس الرياضي S1/ مرداسي0 أ/ لغة اجنلزية 130.8  -  19088

نني
االث

 

0088  -    00.8         
 4المدرج/ بن شيخ. د/ التطبيقياالحصاء    11019    -  00.9

 4المدرج/ بوعيشة. د/ ادوات مالحظة التدريس AD3/ سعايد. د/ التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي       1.088  -  110.8
   S4  COUR/ TD/ مرداسي0 أ/ لغة اجنلزية S3/ بوعيشة0د/ادوات مالحظة التدريس S2/ وهلي0 أ/نظرية ومنهجية التدريب S1/ دربال0 أ/االحصاء التطبيقي   1.0.9  -  1.019
 S4/ بوعيشة0 د/ ادوات مالحظة التدريس   S3   COUR/ TD/ مرداسي0 أ/ لغة اجنلزية S2/ دربال0 أ/االحصاء التطبيقي S1/ وهلي0 أ/نظرية ومنهجية التدريب 130.8  -  19088

لثاء
الث

 

 امللعب/ بن حركات0 أ/ بيداغوجيا تطبيقية امللعب/ وهلي0 أ/ بيداغوجيا تطبيقية 4المدرج/ زاوي. د/ الرياضيةالتغذية         00.8    -  0088
 امللعب/ بنحركات0 أ/ بيداغوجيا تطبيقية امللعب/ وهلي0 أ/ بيداغوجيا تطبيقية 4المدرج/ بورجيبة. د/ علم النفس الرياضي   11019    -  00.9

 AD3/ حجاج. د/ تصميم وبناء ادوات البحث العلمي 4المدرج /مفتي. أ/تصميم وبناء ادوات البحث العلمي       1.088  -  110.8
 AD3/ بومعزة. أ/االصابات الرياضية واالسعافات االولية S2/مفيت0أ/تصميم وبناء ادوات البحث العلمي S1/ سعايد0 د/التخطيط والربجمة   1.0.9  -  1.019
  S2/ سعايد0 د/التخطيط والربجمة S1/مفيت0أ/العلمي وبناء ادوات البحثتصميم  130.8  -  19088

عاء
الرب

ا
 

   S2  COUR/ TD/ يعقويب0 أ/اعالم ايل S1/لطرش0 أ/تصميم وبناء ادوات البحث العلمي         00.8    -  0088
 S2/لطرش0 أ/تصميم وبناء ادوات البحث العلمي   S1 COUR/ TD/ يعقويب0 أ/اعالم ايل   S4 COUR/ TD/ مرداسي0 أ/ لغة اجنلزية S3/ عزيون. د/فزيولوجيا الجهد البدني   11019    -  00.9

 AD3/ بوخروبة.د/التيارات الفلسفية والمقاربات العلمية 4المدرج/ بوعسلة. أ/الرياضينظريات ومنهجية التدريب        1.088  -  110.8
  2املدرج/ حداد0 أ/حمددات الصفات البدنية 1املدرج/ عزيون0 د/فزيولوجيا اجلهد البدين   1.0.9  -  1.019
19088  -  130.8   

يس
اخل

 

 AD3/ بليلة. د/المقاربة المعرفية وااليكولوجية للتعلم الحركي ملعب املركب/ بن حركات0 أ/بيداغوجيا تطبيقية ملعب املركب/ xxxx/بيداغوجيا تطبيقية        00.8    -  0088
  AD3/ بليلة0 د/املقاربة املعرفية وااليكولوجية للتعلم احلركي ملعب املركب/ بن حركات0 أ/بيداغوجيا تطبيقية ملعب املركب/ xxxx/بيداغوجيا تطبيقية   11019    -  00.9

 AD3/بليلة0د/املعرفية وااليكولوجية للتعلم احلركياملقاربة           1.088  -  110.8
1.019  -  1.0.9    
19088  -  130.8     

 



 

 التوقيت
 السداسي الثاني /ولى ليسانسالسنة اال

 3الفوج  2الفوج  1الفوج 

حد
اال

 

 امللعب/ حمل العني/ كرة القدم S3/ زروال/ علم وضائف االعضاء S1/ لطرش0 د/ تقنيات وطرق البحث العلمي        00.8    -  0088
 S1/  زروال/ علم  وظائف االعضاء  S3/ لطرش0 د/ تقنيات وطرق البحث العلمي امللعب/ حمل العني/ كرة القدم   11019    -  00.9

 1المدرج/ لزرق. أ/ مدخل لالدارة والتسيير الرياضي       1.088  -  110.8
 1المدرج/ بورجيبة. د/ مدخل لعلم النفس الرياضي   1.0.9  -  1.019
19088  -  130.8    

نني
االث

 

 S1/ لطرش0 د/ تقنيات وطرق البحث العلمي امللعب/ بولعبايز0 أ/ كرة القدم xxxxx/ بليلة0 د/ سباحة         00.8    -  0088
 xxxxx/ بليلة0 د /سباحة  قاعة املركب/ جامعي0 أ/ اجلمباز    11019    -  00.9

 1المدرج/ لطرش .د/ تقنيات وطرق البحث العلمي       1.088  -  110.8
 1المدرج/ جامعي. أ/ الجمباز   1.0.9  -  1.019
19088  -  130.8    

لثاء
الث

 

 قاعة املركب/ جامعي0 أ/ اجلمباز xxxxx/ بليلة0 د/ سباحة          00.8    -  0088
   قاعة املركب/ جامعي0 أ/ اجلمباز   11019    -  00.9

 1المدرج/ حجاج. د/ مدخل للنشاط البدني الرياضي المكيف       1.088  -  110.8
 1المدرج/ ولهي . أ/ كرة القدم   1.0.9  -  1.019
19088  -  130.8  

عاء
الرب

ا
 

 1المدرج/ خديجة  بوخالفة .د/ مدخل لالعالم واالتصال الرياضي        00.8    -  0088
 1المدرج/ كريبع . د/ السباحة    11019    -  00.9

 1المدرج/ مرابط. أ/ العاب قوى       1.088  -  110.8
   S1  COUR/ TD/  يعقويب/ اعالم ايل امللعب/ مرابط0 أ/ العاب قوى   S4 COUR/ TD/ مرداسي / اجنلزية   1.0.9  -  1.019
   S1 COUR/ TD/ مرداسي / اجنلزية    S4 COUR/ TD/  يعقويب/ اعالم ايل 130.8  -  19088

يس
اخل

 

 1المدرج/ زروال .د/ علم وظائف االعضاء        00.8    -  0088
 امللعب/ مرابط0 أ/ العاب قوى   S4  COUR/ TD/  يعقويب/ اعالم ايل S3/ عيالن / علم وضائف االعضاء   11019    -  00.9

    S4  COUR/ TD/ مرداسي / اجنلزية امللعب/ مرابط0 أ/ العاب قوى       1.088  -  110.8



 
 

 التوقيت
 السداسي الرابع السنة الثانية ليسانس

 النشاط البدني التربويشعبة  التدريب الرياضي شعبة 

حد
اال

 

0088  -    00.8          
 ملعب المركب/ مفتي. أ /بيداغوجيا تطبيقية المركب ملعب /سوسي/ بيداغوجيا تطبيقية   11019    -  00.9

 2المدرج/ بورجيبة. د/ علم النفس الرياضي       1.088  -  110.8
 2المدرج/ بوخروبة . د/ اخالقيات المهنة والفساد   1.0.9  -  1.019
  1املدرج/ حداد0 أ/ التخطيط والربجمة يف التدريب الرياضي 130.8  -  19088

نني
االث

 

 2املدرج/ حديد  0أ/ كرايت        00.8    -  0088
 2المدرج /دربال. أ/ االحصاء االستداللي   11019    -  00.9

 2المدرج/ مفتي. أ/ تعليمية االلعاب       1.088  -  110.8
 املركب/ حديد0 أ/ كرايت  ملعب المركب/ مفتي. أ/ تعليمية االلعاب   1.0.9  -  1.019
 ملعب المركب/ مفتي. أ/ تعليمية االلعاب املركب/ حديد0 أ/ كرايت  130.8  -  19088

لثاء
الث

 

 ملعب المركب/ مفتي. أ/ بيداغوجيا تطبيقية ماي 11القاعة / خنوس. أ/ الكرة الطائرة        00.8    -  0088
 ماي 11القاعة / خنوس. أ/ الكرة الطائرة المركب/ سوسي/ بيداغوجيا تطبيقية   11019    -  00.9

 2المدرج/ خنوس. أ/ الكرة الطائرة       1.088  -  110.8
 2املدرج/ بن حركات/ الطب الرياضي واالسعافات االولية   1.0.9  -  1.019
 2املدرج/ بومعزة0 أ/ نظرية ومنهجية النشاط البدين الرياضي  130.8  -  19088

عاء
الرب

ا
 

0088  -    00.8          
 2املدرج/ بوعسلة0 أ/ فسيولوجيا اجلهد البدين   11019    -  00.9

 2المدرج/ كريبع/ القياس والتقويم الرياضي       1.088  -  110.8
 S4/ بوعسلة0 أ/ فسيولوجيا اجلهد البدين S2/ دربال0 أ/ االحصاء االستداليل   1.0.9  -  1.019
 S2/ دربال0 أ/ االحصاء االستداليل S4/ بوعسلة0 أ/ فسيولوجيا اجلهد البدين 130.8  -  19088



 
 
 

 التوقيت
 السداسي السادس السنة الثالثة ليسانس

 التخصص التربية وعلم الحركة التنافسيالتخصص التدريب الرياضي 

حد
اال

 

0088  -    00.8          
  AD3/بورجيبة0 د/ اعمال موجهة كرة قدم/رياضة مجاعية    11019    -  00.9

 S2/ مالوحية/ اعمال موجهة سباحة/ رياضة فردية        1.088  -  110.8
 AD3 /بوكبوس0 د/ الرتبص امليداين   1.0.9  -  1.019
19088  -  130.8   

نني
االث

 

 مالوحية0 أ/ سباحة 000000 حمل العني0 أ/ العاب قوى0000اعمال تطبيقية/ رياضة فردية        00.8    -  0088
 مالوحية0 أ/ سباحة 000000 حمل العني0 أ/ العاب قوى0000اعمال تطبيقية/ رياضة فردية   11019    -  00.9

 S1/ وهلي 0 أ/ اعمال موجهة كرة اليد / رياضة مجاعية       1.088  -  110.8
1.019  -  1.0.9     
19088  -  130.8   

لثاء
الث

 

 AD3 /حمل العني .أ/ اعمال موجهة العاب قوى /رياضة فردية        00.8    -  0088
 بومعزة0 أ/ كرة اليد 000000 عبد الصمد عبايزلبو  0أ /كرة القدم0000اعمال تطبيقية/ مجاعيةرياضة    11019    -  00.9

 بومعزة0 أ/ كرة اليد 000000 عبد الصمدبولعبايز 0 أ/ كرة القدم0000اعمال تطبيقية/ مجاعيةرياضة        1.088  -  110.8
1.019  -  1.0.9     

 


