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 األيام 10:00                                 08:30 11:30                                     10:00 13:00                               11:30 15:30                             14:00  17:00             15:30
 

 A5. لباد مدرج Cكرة القدم      

 

 ا

 

   A5امعلم درج  Cسباحة   

 

       

 بوخالفة مسبح دغنوش+ 3TPسباحة ف

 ا. بن بوزة هشام  ملعب كرة القدم TP 6كرة القدم ف 
 شريط  ملعب كرة القدم01TPفكرة القدم 

 مسبح دغنوش+بوخالفة 2TPسباحة ف
 ا. بن بوزة هشام  ملعب كرة القدم TP 05كرة القدم ف 

 شريط  ملعب كرة القدم 03TPفكرة القدم 

 مسبح  دغنوش+بوخالفة 1TPسباحة ف
 ا.بن بوزة هشام  ملعب كرة القدم TP 04كرة القدم ف 
 ملعب كرة القدم  شريط  02TPكرة القدم ف

 األحد

 

 
 Cمدخل لعلم النفس الرياضي 

 04صولة  مخبر

 

 

 بن عيسىCمدخل لإلدارة والتسيير الرياضي 

 01مخبر

 ا. جوبر  ق.الجمباز TP 04جمباز   ف 

 حميدة 01ف  TDاالعالم االلي التطبيقي 

 ملعب كرة القدم     فرطاس TP 05العاب القوى ف 

 ا. جوبر  ق.الجمباز TP 05جمباز   ف 

 ملعب كرة القدمفرطاس    TP 06العاب القوى ف 

 03مخبربن بيشة   04+ف03+ف02ف Cإنجليزية 

 

 ا. جوبر  ق.الجمباز TP 02جمباز   ف

 ملعب كرة القدم فرطاس  TP 04العاب القوى ف 
 03مخبربن بيشة  1+ف06ف+ 05ف  C إنجليزية

 

 االثنني

 Cالعاب القوى 

 أ. علوي منير

    A5مدرج  

 C علم وظائف األعضاء  

  بوشريط شهير .أ 
    A5مدرج 

 02محمدي ح 04ف  TDتقنيات  وطرق  البحث العلمي 

 6أ. بن عيسى ح 03ف  TDعلم وظائف االعضاء 
 وربن   2ف TDاالعالم االلي التطبيقي 
 04أ. قادري الحاج ح 05ف  TDعلم وظائف االعضاء 

 06ح محمدي 03ف  TDتقنيات  وطرق  البحث العلمي 
     4أ. بن عيسى ح 01ف  TDعلم وظائف االعضاء 

 وربن   06ف  TDاالعالم االلي التطبيقي 
 07أ. قادري الحاج ح 02ف  TDعلم وظائف االعضاء 

 04محمدي ح 01ف  TDتقنيات ا وطرق لبحث العلمي 
 5بن عيسى ح 06ف  TDعلم وظائف االعضاء 

 نورب  05ف TDاالعالم االلي التطبيقي  
 07ا مبارك ح 02ف TD تقنيات  وطرق  البحث 

 10أ. قادري الحاج ح 04ف  TDعلم وظائف االعضاء 

 الثالثاء

 02مج  Cلبحث العلميوطرق اتقنيات 

 05مخبر    ميمون  

مج  Cمدخل النشاط  البدني الرياضي المكيف
 01نقاز مخبر 01

 ميمون 01مج  Cالبحث العلميوطرق  تقنيات

 01مخبر

 02مج  Cالبدني الرياضي المكيف مدخل النشاط 

 05نقاز  مخبر

 

 حزحازي +بوخالفة 06ف  TPسباحة 
 شادة     ملعب كرة القدم.03tpالعاب القوى ف 

 أ.بوشارب ق.الجمباز 01TPجمباز   ف 

 

 
 حزحازي +بوخالفة    05ف  TPسباحة 

 شادة  ملعب كرة القدم.أTP 02العاب القوى ف 
 أ.بوشارب ق.الجمباز 06TPجمباز   ف 

 

 حزحازي +بوخالفة   04ف  TPسباحة 
 شادة   ملعب كرة القدم.أTP 01العاب القوى ف 

 أ.بوشارب ق.الجمباز 03TPجمباز   ف

 

 األربعاء

  

 Cمدخل لالعالم واتصال الرياضي 

 A5  درجأ.جوادي م           

 A5  |أ. بوشارب  06+03+ 01جمباز مج 
 وربن   04فTDاالعالم االلي التطبيقي  

 07نقاز  ح 05ف TD تقنيات  وطرق  البحث العلمي 
 

 A5 |أ. بوشارب  2+ف5+ ف04جمباز مج ف
 وربن   03فTDاالعالم االلي التطبيقي 

 06ح   نقاز 06ف TD تقنيات  وطرق  البحث العلمي 
 ناث  بوعلي  إ    TPسباحة 

 

 اخلميس



 جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة 

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
                                                        الرياضيالتدريب  قسم

 /الجامعية:   السنة                                   الثانيالسداســـي ماستر تدريب رياضي  نخبوي   برنامـج السنــة األولى                                                    

                                             -  T.P   اعمال تطبيقية :-  T.D   اعمال موجهة :-  C   ح =حجرة     -ف: فوج       -: درسA  موع     -=مدرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مج : 
 

 األيام 10:00              08:30 11:30                10:00 13:00                   11:30 15:30             14:00    17:00                 15:30

 5مخبر C التغذية الرياضية هدوش 
  Cنظرية ومنهجية التدريب الرياضي حساني 

 2مخبر
 3مخبرCحاجي   تصميم وبناء أدوات البحث العلمي

لباد   2ف TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي 
 1مخبر

 2بن بيشة  مخبر 3+1ف Cانجليزية
حاجي    4ف TDتصميم و بناء أدوات البحث العلمي

 3مخبر

لباد  1ف  TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي 
 1مخبر 

 2بن بيشة  مخبر 4+ف2فCانجليزية 
حاجي   3ف TDتصميم و بناء أدوات البحث العلمي

 3مخبر

 األحد

بن   1ف TPبيداغوجية تطبيقية 
 عائشة

 قنان 3ف TPبيداغوجية تطبيقية 
 
 

 بن عائشة 1 ف TPبيداغوجية تطبيقية 
 قنان 3ف TPبيداغوجية تطبيقية 

   2فTDتصميم و بناء أدوات البحث العلمي 
 2مخبرميمون 

 

 3مخبر بن حفيظ  Cعلم النفس الرياضي 
 1مخبر لباد  4ف  TDنظرية ومنهجية التدريب الرياضي 

 حميدة قاعة اإلعالم اآللي 3+1فCإعالم آلي 
 

 لباد  3ف  TDنظرية ومنهجية التدريب الرياضي 
 1مخبر

 حميدة قاعة اإلعالم آللي4+ف 2ف Cإعالم آلي
 

 االثنين

 3بوزناق  مخبر Cإحصاء التطبيقي
 

 TDالتخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 
 2قارة حجرة  1ف

 03حمجاهد  2ف TDاالختبار والقياس 

 3ف TDالتخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 
 3قارة حجرة 

 13حجرة  مجاهد 4ف TDاالختبار والقياس 

قارة   2ف TDالتخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 
 1حجرة 

 5بوزناق  مخبر 3+4ف TDاإلحصاء التطبيقي 
ميمون   1فTDتصميم و بناء أدوات البحث العلمي 

 2مخبر

 4ف TDالتخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 

 5قارة   مخبر
 1بوزناق حجرة  2+1ف TDاإلحصاء التطبيقي 

 الثالثاء

التخطيط والبرمجة في التدريب 
 1قارة  حجرة Cالرياضي 

 1مخبر قادري عبد الحفيظ  C االختبار والقياس  1موهوبي   حجرةCفيزيولوجيا الجهد البدني 
 2قادري عبد الحفيظ  مخبر 1ف TDاالختبار والقياس 

 3مخبر 2موهوبي ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 
 علوي  4ف TPبيداغوجية تطبيقية 

قادري عبد الحفيظ   3ف TDاالختبار والقياس 
 2مخبر

 3موهوبي   مخبر 1ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 
 علوي  4ف TPبيداغوجية تطبيقية 

 األربعاء

  
 Cالقانون والتشريع الرياضي 

 1مخبر فالح 

 يونس  2ف TPبيداغوجية تطبيقية 
 1موهوبي  مخبر4ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 

 يونس  2ف TPبيداغوجية تطبيقية 
 7الحفيظ ح

 1موهوبي  مخبر3ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 
 

الخمي
 س



 الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة جامعـــــة 

                                                                                                            /السنة الجامعية:                                       معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية                                                                               
                                                 التدريب الرياضي قسم   

 شعبــة التــدريب الرياضــي  الرابعبرنامــج السنــة الثانيــة السداســـي                                                     
 تدريـــــب رياضــــي تنافســـــيتخصــــص       

 

موعـــة           اضرة               Cف: فـــــوج        ح: حجـــــرة          مج:   :TD            أعمال موجهة :TPألعمال تطبيقية : 

  

 

15:30         17:00  14:00     15:30 11:30     13:00 10:00          11:30 08:30          10:00 
 التوقيت  

 األيام

 3رويني حC القياس و التقويم الرياضي 
 عبدليCكراتي محاضرة 

 01مخبر
 2جوبر ف TPكرة الطائرة 

 قنان 3ف  TPبيداغوجية تطبيقية 
 رويني 4فTPبيداغوجيا تطبيقية 

 

 قنان 3ف  TPبيداغوجية تطبيقية 
 رويني 4فTPبيداغوجيا تطبيقية 

 عبدلي 1ف TPكراتي 
 األحد

 الطب الرياضي و اإلسعافات
 عبيدة  Cاألولية 

 3مخبر 

 صولةCعلم النفس الرياضي 
 01ح

 عبدليTP 2كراتي ف
 صولة 1ف  TPبيداغوجية تطبيقية 
 بن قسمي  2فTPبيداغوجيا تطبيقية 

 عبدلي 4ف TPكراتي 

 صولة 1ف TPبيداغوجية تطبيقية 
 بن قسمي 2فTPبيداغوجيا تطبيقية 

 عبدلي 3ف TPكراتي 
 االثنين

 
 لطرش Cإحصاء استداللي 

 01مخبر

 شريط Cالتخطيط و البرمجة الرياضية
 01مخبر

 
 02بوشريط مخبر  2TDفيزيولوجيا الجهد ف

 01مخبر لطرش 4+1فTDإحصاء استداللي 
 03مخبر  شريط3ف TDالتخطيط و البرمجة الرياضية 

 01بوشريط مخبر TD 1فيزيولوجيا الجهد ف
 02مخبرلطرش  3+2فTDإحصاء استداللي 

 04مخبر  TDالتخطيط و البرمجة الرياضية 
 شريط 4ف

 الثالثاء

 جوادي 2ف TPتعليمية األلعاب  02يونس ح 4ف TPكرة الطائرة يونس Cكرة الطائرة 02جوادي ح Cتعليمية األلعاب 
 يونس1ف  TPكرة الطائرة

 جوادي 1ف TPتعليمية األلعاب 
 يونس 3ف  TPكرة الطائرة

 األربعاء

 03قاسمي  مخبر Cفيزيولوجيا الجهد البدني  03فالح مخبر Cاخالقيات المهنة و الفساد  

 جوادي4ف TPتعليمية األلعاب 
 3قاسمي ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 

 شادة02ح  2فTDالتخطيط و البرمجة التدريب 

 جوادي 3ف TPتعليمية األلعاب 
 4قاسمي ف TDفيزيولوجيا الجهد البدني 

 شادة02ح  1فTDالتخطيط و البرمجة التدريب 
 الخميس



  بـــاتنــــة مصطفى بن بولعيد  الشهيدجامعـــــة 
 البدنية والرياضيةمعهد العلوم وتقنيات النشاطات 

 قســــــــم التدريب الرياضي

 تنافسي تــدريب رياضيتخصص   شعبة تــدريب رياضيسادس برنامــج السنـــة الثالثة السداسي ال

 /السنة الجامعية:   

 التوفيت
 :     . .                        00. .                                           : :                :  :                  : االيام

حساني   Cكرة اليد  مذكرة التخرج   +    التربص الميداني هدوش مخبر  Cكرة الطائرة  مذكرة التخرج   +    التربص الميداني مذكرة التخرج   +    التربص الميداني االحــد
 مخبر 

 
 

 االثنين

 رويني ملعب كرة القدمف  TPكرة القدم-

 بن عائشة ملعب كرة القدم  ف    TPكرة القدم-

 حساني قاعة كرة اليد ف TPكرة اليد -

 حاجي قاعة كرة الطائرة TPكرة الطائرة -

 رويني ملعب كرة القدمف TPكرة القدم -

 بن عائشة ملعب كرة القدم  ف TPكرة القدم -

 حساني قاعة كرة اليد فTPكرة اليد  -

 حاجي قاعة كرة الطائرة TPكرة الطائرة -

 

 حساني قاعة كرة اليدTP كرة اليد ف -

 سحساحي قاعة الثقافة البدنية TPثقافة  

 حساني قاعة كرة اليد ف TPكرة اليد

 سحساحي الثقافة البدنية TPثقافة بدنية 
مذكرة التخرج   +    التربص 

يالميدان  

 الثالثاء

 مسبح فيسديس +دغنوش حزحازي+ معلم   TPسباحة -

 ملعب كرة القدمشادة أمين  TP ألعاب القوى ف -

 علوي ملعب كرة القدم TPألعاب القوى ف-

 لزهاري ملعب فسديسTP ألعاب القوى ف -

 عبيدة قاعة الجمباز TPجمباز -

 مسبح فسديس+ دغنوش حزحازي+ معلم  +  TPسباحة -

 ملعب كرة القدم شادة أمين TP ألعاب القوى ف --

 علوي ملعب كرة القدم TPألعاب القوى ف-

 لزهاري ملعب فسديسTP ألعاب القوى ف -

 عبيدة قاعة الجمباز TPجمباز 

 ق حزحازي   Cسباحة  -

 علوي ح Cألعاب القوى -

 مخبر  سحساحي  Cثقافة بدنية -

 عبيدة ح   Cجمباز -

 علوي  cميداني الالتربص 
 03مخبر

مذكرة التخرج   +    التربص 
 الميداني

 قاسمي ملعب كرة القدم TP كرة القدم ف  االربعاء
 قاسمي ملعب كرة القدمTP  كرة القدم ف 

 قارة ح Cكرة السلة -
مذكرة التخرج   +    التربص  قاسمي  02مخبرCكرة القدم  قارة  قاعة كرة السلة TPكرة السلة 

 الميداني

 مذكرة التخرج   +    التربص الميداني مذكرة التخرج   +    التربص الميداني مذكرة التخرج   +    التربص الميداني مذكرة التخرج   +    التربص الميداني الخميس
مذكرة التخرج   +    التربص 

 الميداني

 

                                                                                                                                                                                       (                                                                                                +ف( مج)ف+ف)ف( مج+ف)فح= حجرة       مج
 

 

 



  بـــاتنــــة مصطفى بن بولعيد  الشهيدجامعـــــة 
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قســــــــم التدريب الرياضي

 نظام قديم-  برنامــج السنـــة الثالثة السداسي السادس شعبة تــدريب رياضي

 /السنة الجامعية:   

 التوفيت
 :     . .                        . .                                           : :                :  :                  : االيام

 مذكرة التخرج   +    التربص الميداني مذكرة التخرج   +    التربص الميداني الميدانيمذكرة التخرج   +    التربص  االحــد
مذكرة التخرج   +    التربص 

  الميداني

 
 
 

 االثنين

 رويني ملعب كرة القدم       TPكرة القدم -

 
 

 

 مذكرة التخرج   +    التربص الميداني

مذكرة التخرج   +    التربص 

  الميداني

 الثالثاء

حزحازي+ معلم +دغنوش مسبح    TPسباحة -

 فيسديس

 علوي ملعب كرة القدم TPألعاب القوى ف-

 عبيدة قاعة الجمباز TPجمباز -

 

 حزحازي ق   Cسباحة  -

 علوي ح Cألعاب القوى -

 مخبر  سحساحي  Cثقافة بدنية -

 عبيدة ح   Cجمباز -

شريط  C   نظرية ومنهجية التدريب
 14ح

الطب الرياضي 
 Cواالسعافات األولية 

 7عبيدة ح 

  02مخبرقاسمي  Cكرة القدم  ح  فالح     Cالتشريع الرياضي    االربعاء

 مذكرة التخرج   +    التربص الميداني مذكرة التخرج   +    التربص الميداني مذكرة التخرج   +    التربص الميداني الخميس
مذكرة التخرج   +    التربص 

 الميداني
 

 

                                                                                                                                                                                       (                                                                                                +ف( مج)ف+ف)ف( مج+ف)فح= حجرة       مج
 

 



 
 --معـــــة مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــةجا

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 النشاط البدني والرياضي التربويقســــــــم 

 النشاط البدني الرياضي التربوي  السداســـي الرابع( شعبة )برنامـج السنــة الثانية 
 /السنة الجامعية:     تخصص التربية وعلم الحركة                                                                                                     

 

موعة   -=مدرج  Aح =حجرة     -ف: فوج       -: درس   C  -: اعمال موجهة   T.D  -: اعمال تطبيقية   T.P  -عدد االفواج :        مج : 
 

.            . .           . .          . 11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 

     
 التوقيت

 األيام

 مخبر جوبر c    الرياضي التقويم و القياس
4 
 

 فسديس ملعب قاعة    عبدليTP 1 ف كراتي 4مخبر  هدوش c الطائرة كرة
 

 عبدلي قاعة ملعب فسديس2فTP  كراتي 
 قاعة فسديس جوبر 1ف TP كرة الطائرة 

 

 األحد فسديس قاعة  جوبر TP   2ف الطائرة كرة

 الطب الرياضي و اإلسعافات
 3عبيدة مخبر  Cاألولية 

 3عبدلي  مخبر   c كاراتي 
 

 فيسديس ملعب  سايح 1فTP تطبيقية بيداغوجية
 فيسديس ملعب  هدوش 2فTP تطبيقية بيداغوجية

 

 فيسديسسايح  ملعب  1فTPبيداغوجية تطبيقية 
 فيسديس ملعب هدوش  2ف TPتطبيقية بيداغوجية

 

 C االستداللي اإلحصاء

 3بوزناق  مخبر
 االثنين

  c  الرياضي البدني النشاط منهجية و نظريات
 ميمون
 5مخبر 

 سحساحي   cتعليمية األلعاب  

 5 مخبر
 5صولة  مخبر  Cعلم النفس الرياضي  

 ميمون ملعب فسديس 2فTP تعليمية األلعاب 
 

ميمون ملعب  1ف  TPتعليمية األلعاب
 فسديس

 
 الثالثاء

 3مخبر موهوبي c  البدني الجهد فيزيولوجيا  

 
 2ح  بوزناق  2ف TD االستداللي االحصاء

 10ح بوشريط1فTDالبدني الجهد فيزيولوجيا
 
 

 1بوزناق ح  1ف TD االستداللي االحصاء

  بوشريط  2فTDالبدني الجهد فيزيولوجيا
 2ح

 األربعاء

 اخلميس  3فالح مخبر  C والفساد المهنة اخالقيات   



 --جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة
 النشاطات البدنية والرياضيةمعهد العلوم وتقنيات 

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي
 النشاط البدني الرياضي التربوي  السداســـي السادس( شعبة )برنامـج السنــة الثالثة 

 /السنة الجامعية:     تخصص التربية وعلم الحركة                                                                                               

 -  T.P   اعمال تطبيقية :-  T.D   اعمال موجهة :-  C   ح =حجرة     -ف: فوج       -: درسA  موع                                                                                                                      -= مدرج                                                                             مج : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        بفسديس باملنشاة الرياضية جلامعة باتنة مالحظة: كل حصص االعمال التطبيقية جترى 

 

.            . :              . .                       . 11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 

     
 التوقيت

 األيام

التربص  مذكرة التخرج   +   
 الميداني

 مذكرة التخرج   +    التربص الميداني
 

 األحد مذكرة التخرج   +    التربص الميداني  5هدوش مخبر c  كرة الطائرة 

مذكرة التخرج   +    التربص 
 الميداني

 حاجي  قاعة ك الطائرة  tpكرة الطائرة  حاجي قاعة ك الطائرة tpكرة الطائرة 
 

 التربص الميدانيC لزهاري مخبر 04
 

 06لزهاري ح  cالعاب القوى 
 

 االثنين

مذكرة التخرج   +    التربص 
 الميداني

 لزهاري ملعب فسديس 1ف tpالعاب القوى 

 12حزحازي ح   Cسباحة 
 4سحساحي مخبر  cثقافة بدنية 

 5عبيدة ح cجمباز 
 لزهاري ملعب فسديس 1ف tpالعاب القوى  

  tpتخصص ر ف سباحة 
 حزحازي + معلم + دغنوش  مسبح الجامعة 

سحساحي قاعة الثقافة  tpتخصص ر فردية ثقافة بدنية 
 البدنية

 عبيدة قاعة الجمباز 1ف tpتخصص ر فردية جمباز 

  2ف  +1ف tp تخصص ر فردية سباحة 
 دغنوش مسبح الجامعة+ حزحازي + معلم  

سحساحي قاعة الثقافة  tpتخصص ر فردية ثقافة بدنية 
 دنيةالب

 عبيدة قاعة الجمباز 1ف tpتخصص ر فردية جمباز 
 

 الثالثاء

مذكرة التخرج   +    التربص 
 الميداني

 قارة كرة السلةtp كرة السلة  

 بن عمر  كرة اليد tpكرة اليد 

 2قاسمي مخبر cكرة القدم 

 

 قارة قاعة كرة السلة  tpكرة السلة 

 بن عمر قاعة كرة اليد tpكرة اليد 

 قاسمي ملعب كرة القدم ف tpكرة القدم   
 شريط  ملعب كرة القدم ف tpكرة القدم   

 قاعة كرة السلة قارة  ح cكرة السلة 
 قاعة كرة اليد بن عمر ح cكرة اليد 

 شريط ملعب كرة القدم ف tpكرة القدم    
 قاسمي ملعب كرة القدم ف tpكرة القدم   

 األربعاء

التربص مذكرة التخرج   +    
الميداني التربص+       التخرج مذكرة الميداني الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   الخميس 



 
 --ى بن بولعيد بـــاتنــــةجامعـــــة مصطف

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 /السنة الجامعية:                                                                                                                                        لنشاط البدني والرياضي التربوي                              قســــــــم ا

  برنامــج السنـــة االولى ماستر )السداسي الثاني( شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي
 تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي

 
 التوقيت

        17.00.. : :       : .        . :     : :                  : االيام

 االحــد
 1ف TDة المعرفية وااليكولوجية للتعلم الحركي بالمقار 

 8ح بن حفيظ
 قاعة االعالم االليحميدة  2اعالم الي ف

 2ف TDالحركي  وااليكولوجية للتعلمة المعرفية بالمقار 
 8ح بن حفيظ

 قاعة االعالم االلي حميدة 1اعالم الي ف

 
 وااليكولوجية للتعلمة المعرفية بالمقار 

 5مخبر  بن حفيظCالحركي 
 

 5بن بيشة مخبر  C  إنجليزية 
 

 

 بن حفيظ 8ح TD 2ف تصميم وبناء ادوات البحث االثنين
 

 بن حفيظ 9ح TD 1ف تصميم وبناء ادوات البحث
 

 2مخبرC تصميم وبناء ادوات البحث
 يحياوي 

اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية 
 2مخبر   Cعبيدة  

 

 الثالثاء
 8مرتات ح 1ف TDطرائق وأساليب التدريس

قادري عبد  2ف  TDأدوات ومالحظة التدريس 
 9ح الحفيظ

 9مرتات ح 2ف  TDطرائق وأساليب التدريس 
 قادري عبد الحفيظ 1ف  TDأدوات ومالحظة التدريس 

 8ح

 2مرتات مخبرCطرائق التدريس 
 

قادري عبد  Cأدوات ومالحظة التدريس 
 2 مخبرالحفيظ 

 

 فسديس ملعب معلم 1ف TPبيداغوجية تطبيقية االربعاء
 فسديس ملعب شادة احمد 2فTPبيداغوجية تطبيقية 

 فسديس ملعب معلم 1ف TPبيداغوجية تطبيقية
 فسديس ملعب شادة احمد 2ف TPبيداغوجية تطبيقية

 2+ف 1ية فئتقنيات المعالجة اإلحصا
TD  4بوزناق       مخبر 

 
 

 -بوزناق Cتقنيات المعالجة اإلحصائية 
   2مخبر

    4مخلوف مخبر C التيارات الفلسفية والمقاربات العلمية 2مخلوف مخبر   Cالنظريات البيداغوجية المعاصرة الخميس

 =مدرج A: درس     ف:فوج     ح =حجرة   C: أعمال موجهة     TD: أعمال تطبيقية     TP     عدد األفواج: 

 

 



 --جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي
 

 النشاط البدني الرياضي المدرسي  ( شعبة الرابعالسداســـي )برنامـج السنــة ثانية ماستر 
 /السنة الجامعية:                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

17 :30   16 :00 :     : 14 :30          13 :00 11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 
 التوقيت     

 األيام

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   األحد 

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   االثنين 

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   الثالثاء 

 األربعاء     

 الخميس     



 --جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة
 والرياضيةمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي
 

  النخبويالتدريب الرياضي ( شعبة الرابعالسداســـي )برنامـج السنــة ثانية ماستر 
 /السنة الجامعية:                                                                                                                                   

 

 

 

 

  

17 :30   16 :00 :     : 14 :30          13 :00 11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 
 التوقيت     

 األيام

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   األحد 

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   االثنين 

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   الثالثاء 

 األربعاء     

 الخميس     



 جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة   

                                                                                                            /السنة الجامعية:                                       معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية                                                                               
                                                 التدريب الرياضي قسم   

 السداســـي الرابع شعبــة التــدريب الرياضــي  ماستر برنامــج السنــة الثانيــة                                                    
 نظام قديم –قاعدي تخصــــص تدريـــــب رياضــــي       

 
 

موعـــة           اضرة               Cف: فـــــوج        ح: حجـــــرة          مج:   :TD            أعمال موجهة :TPألعمال تطبيقية : 

 

15:30         17:00  14:00     15:30 11:30     13:00 10:00          11:30 08:30          10:00 
 التوقيت  

 األيام

 األحد     

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   االثنين 

اإلسعافات األولية      C عبيدة 
 ح

الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة  الميداني التربص+       التخرج مذكرة   الثالثاء 

 التربص+       التخرج مذكرة
الميداني التربص+       التخرج مذكرة الميداني الميداني التربص+       التخرج مذكرة فالح  قTPملتقى  فالح ح   Cالتشريعات الرياضية   األربعاء 

 الخميس     


