
 
 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 2019/2020السنة الجامعية:                                        0السداســـي       القاعدي المشتركالتعليم  برنامـج السنــة األولى                                  قسم الجذع المشترك

 

TP     أعمال تطبيقية :         TD   أعمال موجهة :              C        ح: حجرة              ق :قاعة           ف:فوج            : درس محاضرة            

 
                        رئيس القسم  ع/

  

  03:51   00:11   

 
00:11   03:51 00:51        05:11 01:11          00:51 13:51          01:11 

                                     
 التوقيت

 األيام

 األحد 01صولة   ق Cمدخل لعلم النفس الرياضي  دغنوش  مسبح فسديس C سباحة   حزحازي  دغنوش  + 10+ ف 0ف tpسباحة  01قشادة    Cعلم وظائف االعضاء  01قلباد Cمدخل لإلدارة والتسيير الرياضي 

 حميدة  TD  10التطبيقي فاالعالم االلي 
 01بوذراع  ق10ف انجليزية 

 

 حميدة  TD  0االعالم االلي التطبيقي ف
 01بوذراع  ق 0فانجليزية 

 ملعب كرة القدم 10شادة  ف.أ TPالعاب القوى 

 ق.الجمباز  أ.بوشارب  10ف  TP جمباز   
 ملعب كرة القدم 10شادة   ف.أ TPالعاب القوى 

 االثنين 01أ.بوشارب  ق  C  جمباز    ق.الجمباز    أ.بوشارب 0ف TP جمباز   

       01قنقاز   Cتقنيات وطرق البحث العلمي
 01قعلوي  .أ  C العاب القوى 

 

 01ق   محمدي 10تقنيات وطرق البحث العلمي ف

 00ق  يونس  TD 10علم وظائف األعضاء ف
 

 01ق   محمدي 10تقنيات وطرق البحث العلمي ف

 00ق يونس  TD 10علم وظائف األعضاء ف
 

 الثالثاء 01نقاز ق Cمدخل النشاط البدني الرياضي المكيف 

 01أ.جوادي  قCمدخل لالعالم واتصال الرياضي  01. شريط   قCكرة القدم    
 

 ا.بن بوزة  TP    10 كرة القدم ف  TP سباحة اناث
 

 ا.بن بوزة  TP 10كرة القدم ف 
 

 األربعاء

  
 الخميس   



 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة 
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية    

 السنـة الثانيــة ماستـــر شعبة تدريــب رياضـــيرابع برنامـج السداســي ال               التدريب الرياضي قسم
 2019/2020السنة الجامعية:                                                                          تخصص: التدريــب الرياضـــي النخبوي                                              

 
 TP     أعمال تطبيقية :         TD   أعمال موجهة :              C        ح: حجرة         ف:فوج             ق :قاعة               : درس محاضرة            

رئيس القسم                       

03:51    00:11 00:11      03:51 00:51     05:11 01:11          00:51 13:51          01:11 
 التوقيت

 األيام

 األحد     

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

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

 األربعاء التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج 

 الخميس     



 
 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة 

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية    
               التدريب الرياضي قسم

                              

   2019/2020الجامعية:   السنة                          )السداســـي الثاني(   ماستر تدريب رياضي نخبوي برنامـج السنــة األولى   

TP     أعمال تطبيقية :         TD   أعمال موجهة :              C        ح: حجرة         ف:فوج             ق :قاعة               : درس محاضرة            

 رئيس القسم                                                                                                                                                                                          

03:51   00:11 00:11     03:51 00:51       05:11 01:11          00:51 13:51          01:11 

                                        
 التوقيت

 األيام

  TD الرياضي التدريب ومنهجية نظريات
 1قبلعيد 3ف

  1ف TDالعلمي البحث أدوات بناء و تصميم
 0ق ميمون 

 3ق بوزناق 0ف TD التطبيقي اإلحصاء

 0ف  TD الرياضي التدريب ومنهجية نظريات
 1قبلعيد 

  3ف TDالعلمي البحث أدوات بناء و تصميم
 0ق ميمون 

 3ق بوزناق 1ف TD التطبيقي اإلحصاء

بلعيد 1ف  TD الرياضي التدريب ومنهجية نظريات

 1ق
 ميمون   0ف TDالعلمي البحث أدوات بناء و تصميم

 0ق
  3ق بوزناق 4ف TD التطبيقي اإلحصاء

 األحد 4مخبرقاسمي  C  العلمي البحث أدوات وبناء تصميم 1ق بوزناق  Cالتطبيقي اإلحصاء

 شادة امين 1 ف TP تطبيقية بيداغوجية
 عمربن 4ف TP تطبيقية بيداغوجية

 

 شادة امين 1 ف TP تطبيقية بيداغوجية

 بن عمر 4ف TP تطبيقية بيداغوجية

 
 االثنين 1هدوش مخبر  Cالتغذية الرياضية  0مخبر  لباد C الرياضي والتشريع القانون 10ق بوذراع C انجليزية

 بن بوزة 0ف TP تطبيقية بيداغوجية

 هدوش  3ف TP تطبيقية بيداغوجية
 

 بن بوزة 0ف TP تطبيقية بيداغوجية

 هدوش  3ف TP تطبيقية بيداغوجية
 

  3ف TD الرياضي التدريب في والبرمجة التخطيط

   6ق قارة
 5ق الحفيظ عبد قادري 1ف TD والقياس االختبار

    7ق موهوبي 2ف TD البدني الجهد فيزيولوجيا

 TD الرياضي التدريب في والبرمجة التخطيط
   6ق قارة 0ف

 عبد قادري3ف  TD والقياس االختبار
 5ق الحفيظ

 موهوبي1ف TD البدني الجهد فيزيولوجيا

    7ق

 1ف TD الرياضي التدريب في والبرمجة التخطيط
  5ق قارة

   6ق الحفيظ عبد قادري 0ف TD والقياس االختبار
 7ق موهوبي 3ف TD البدني الجهد فيزيولوجيا

 الثالثاء

   الحفيظ عبد قادري C  والقياس االختبار
 3مخبر

 حساني   C الرياضي التدريب ومنهجية نظريات

 0ق
 

  قارة C الرياضي التدريب في والبرمجة التخطيط
 4مخبر

 األربعاء 6ق  موهوبي  C البدني الجهد فيزيولوجيا 3مخبر C   صولة الرياضي النفس علم

 الخميس     



 0جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة 

 2019/2020السنة الجامعية:                                    معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية                                                                                  
                                                 التدريب الرياضي قسم   

 شعبــة التــدريب الرياضــي  رابعبرنامــج السنــة الثانيــة السداســـي ال                                                    
 تخصــــص تدريـــــب رياضــــي تنافســـــي      

TP     أعمال تطبيقية :         TD   أعمال موجهة :              C        ح: حجرة         ف:فوج             ق :قاعة               : درس محاضرة            

 رئيس القسم 

 

03:51                    00:11 00:11                      03:51 00.51                           05.11 01:11                       00:51 13:51                       01:11 
 التوقيت  

 األيام

 00ق رويني  C القياس و التقويم الرياضي 
 Cالطب الرياضي و اإلسعافات األولية 

 00دغنوش   ق
   2+ف0ف عبدلي TPكراتي    2+ف0ف  يونس  TPكرة الطائرة 

 C التخطيط و البرمجة في التدريب 
 00ق  مجاهد

 األحد

 00عبدلي  ق Cكراتي محاضرة  00عبيدة   ق Cفيزيولوجيا الجهد البدني 

 
 11لباد ق  Cاخالقيات المهنة و الفساد 

 TDفيزيولوجيا الجهد  
 00عبيدة ق  2+ف0ف

   TDإحصاء استداللي 
 00بوزناق ق   2+ف0ف

 
 االثنين

 00بوزناق  ق Cإحصاء استداللي  
  2+ف0ف   TPتعليمية األلعاب  

 قسميبن  
 الثالثاء 02هدوش ق Cكرة الطائرة   

  00ق صولة C علم النفس الرياضي  00جوادي  ق Cتعليمية األلعاب 
   TPبيداغوجيا تطبيقية 

 مجاهد 2+ف0ف
 TPبيداغوجيا تطبيقية 

 مجاهد  2+ف0ف
 األربعاء

 

 

 الخميس   



  0بـــاتنــــة مصطفى بن بولعيد  جامعـــــة الشهيد

 والرياضيةمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 يقســــــــم التدريب الرياض

 2019/2020السنة الجامعية:            تنافسي تــدريب رياضيتخصص         شعبة تــدريب رياضي سادسبرنامــج السنـــة الثالثة السداسي ال                                      

 التوفيت
 17:22     15.32 15.32           14:22 13.22                       11.32 11:32                12:22  12:22                  23:32 االيام

   سحساحي 1ف  TPثقافة بدنية  سحساحي 1ف  TPثقافة بدنية  9سحساحي ح   Cثقافة بدنية  - االحــد

 
 
 

 االثنين

 3مخبرحساني   Cكرة اليد  -

   10سايح ق  Cكرة الطائرة -

 5مخبر  قاسمي   C كرة القدم -

 6قارة ح  C كرة السلة -

 ملعب كرة القدم قاسميكرة القدم -

 حساني قاعة كرة اليد TPكرة اليد  -

 قاعة كرة الطائرة سايح +مهداوي TPكرة الطائرة -

  قارة  قاعة كرة السلة TPكرة السلة -

  ملعب كرة القدم قاسمي كرة القدم -

 قاعة كرة اليدحساني TPكرة اليد ف  -

 قاعة كرة الطائرة سايح +مهداوي TPكرة الطائرة -

 قارة  قاعة كرة السلة TPكرة السلة -

 20مخبر رويني  Cالتربص الميداني 

 

 الثالثاء

 13ح     حزحازي   Cسباحة -    

 14علوي ح  Cألعاب القوى -

 حزحازي    TPسباحة -

 علوي TPألعاب القوى -

 

 حزحازي TPسباحة -

 علوي    TPألعاب القوى -

 
 

 

      اءعاالرب

      الخميس

TP     أعمال تطبيقية :         TD   أعمال موجهة :              C        ح: حجرة        ف:فوج             ق :قاعة               : درس محاضرة 

      رئيس القسم:

 

 

 



 -20-بـــاتنــــةجامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد 
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

 النشاط البدني الرياضي التربوي  ( شعبة رابعالسداســـي ال)برنامـج السنــة الثانية 
 2019/2020السنة الجامعية:                                                                                                                                   

  

TP     أعمال تطبيقية :         TD   أعمال موجهة :              C        ح: حجرة         ف:فوج             ق :قاعة               : درس محاضرة            
                                                                                                                                                                                                                                   

 رئيس القسم                                                                                                                                                                        
 
 

15:32           17:22 14:22     15:32 11:32          13:22   11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 
 التوقيت     

 األيام

نظريات ومنهجية النشاط البدني 
"قادري الحاج"    C والرياضي 

 05ق

 02"يونس" ق    C كرة الطائرة 
    2+ف0ف    TP كراتي 

 "عبدلي" 
   2+ف0ف TPكرة الطائرة 

 حزحازي + يونس
 األحد 

 C كراتي 
 05"عبدلي" ق

"لباد"  C اخالقيات المهنة والفساد 
 05ق

 Cاإلحصاء االستداللي 
 05"بوزناق" ق

   2+ف0ف TD االحصاء االستداللي
 05"بوزناق" ق

 TD فيزيولوجيا الجهد البدني ت
   2+ف0ف

 05"عبيدة" ق

 االثنين

 C فيزيولوجيا الجهد البدني 
  02"جوبر" ق   C القياس والتقويم  05"عبيدة" ق

 "جوبر" TP بيداغوجية تطبيقية 
 الثالثاء   2+ف0ف "جوبر" TP بيداغوجيا تطبيقية    2+ف0ف 

"صولة"   C علم النفس الرياضي 
 05ق

 C تعليمية األلعاب 
 05"بن بوزة" ق

"بوشارب"   TP تعليمية االلعاب   05عبيدة  ق Cالطب الرياضي 
   2+ف0ف

 األربعاء

 
 

 الخميس   



 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة
 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 النشاط البدني والرياضي التربويقسم 
 النشاط البدني الرياضي التربوي  ( شعبة سادسالسداســـي ال)برنامـج السنــة الثالثة 

 2019/2020السنة الجامعية:     تخصص التربية وعلم الحركة                                                                                               

  

TP     أعمال تطبيقية :         TD   أعمال موجهة :              C        ح: حجرة         ف:فوج             ق :قاعة               : درس محاضرة            
 رئيس القسم   

15:32         17:22          14:22     15:32 11:32             13:22 11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 

     
 التوقيت

 األيام

 
 

 شريط  tp تخصص ر جماعية كرة القدم  
 

 شريط  tp تخصص ر جماعية كرة القدم    
 
 

 12" شريط مخبر C " تخصص ر جماعية كرة القدم  
 

 األحد

 

 

 سايح TPتخصص ر جماعية كرة الطائرة 
 قارة tpتخصص ر جماعية كرة السلة 
 حساني tp تخصص  رجماعية كرة اليد  

 سايح TPتخصص ر جماعية كرة الطائرة 
 قارة tpتخصص ر جماعية كرة السلة 
 حساني tp تخصص  ر جماعية كرة اليد  

 3مخبرحساني   Cكرة اليد  -

   10سايح ق  Cكرة الطائرة -

 6قارة ح  C كرة السلة -
 االثنين

 

 23بن قسمي مخبر    Cالتربص الميداني 
 معلم tpتخصص ر ف سباحة 

 علويtp تخصص ر فردية العاب القوى 
 سحساحي1ف  TPثقافة بدنية  -

 معلم tpتخصص ر ف سباحة 
 علوي tp تخصص ر فردية العاب القوى 

 سحساحي1ف  TPثقافة بدنية  -

  6" معلم ح C " تخصص ر فردية سباحة  
 سحساحي  9 ح  C تخصص ر فردية ثقافة بدنية 

 00" علوي ح C تخصص العاب القوى "
 

 الثالثاء

 األربعاء     

 
 الخميس    



 
 -20-جامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد بـــاتنــــة

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي
 النشاط البدني الرياضي المدرسي  ( شعبة ثانيالالسداســـي )برنامـج السنــة األولى ماستر 

 2019/2020السنة الجامعية:     تخصص نشاط بدني رياضي مدرسي                                                                                        
 التوقيت

          17.00.            . 15:32 15:32                     14:22    13.22                11.32 11:32                                  12:22 12:22                  23:32 االيام

 10/ بوزناق ق Cتقنيات المعالجة اإلحصائية  االحــد
 

/ قادري C المقاربة المعرفية وااليكولوجية للتعلم الحركي  10/ بوذراع  ق Cانجليزية 
 10ق الحاج 

 
 / Cاإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية 

 10رويني احمد ق            

التيارات الفلسفية والمقاربات العلمية / عبدلي 
 10ق

 االثنين

 TDالمقاربة المعرفية وااليكولوجية للتعلم الحركي
 10/نقاز ق 0ف 

 10/مرتات ق 0ف  TDطرائق وأساليب التدريس
/ ميمون  3ف تصميم وبناء أدوات البحث العلمي 

 10ق

/نقاز  0ف TDالمقاربة المعرفية وااليكولوجية للتعلم الحركي
 10ق

 10/ مرتات ق 3ف  TD طرائق وأساليب التدريس
/ ميمون  0ف  TDتصميم وبناء أدوات البحث العلمي 

 10ق

/ نقاز 3ف  TDالمقاربة المعرفية وااليكولوجية للتعلم الحركي
 10ق

 10ق / برقوق   0ف  طرائق وأساليب التدريس
 10ق ميمون/  0ف تصميم وبناء أدوات البحث العلمي 

 / جوبر 0بيداغوجية تطبيقية ف 
 /بن قسمي  0بيداغوجية تطبيقية ف 

 يونس 3بيداغوجية تطبيقية ف  

 / جوبر 0بيداغوجية تطبيقية ف 
 /بن قسمي  0بيداغوجية تطبيقية ف 
 يونس 3بيداغوجية تطبيقية ف 

 الثالثاء

 / حميدة  0اعالم الي ف
 10/ بوزناق ق0ف TDتقنيات المعالجة اإلحصائية
 قادري الحاج/3ف TDأدوات ومالحظة التدريس 

 13ق

 / حميدة0اعالم الي ف
 13/ بوزناق ق 3ف TDتقنيات المعالجة اإلحصائية
 10ق قادري الحاج /0فTDأدوات ومالحظة التدريس 

 / حميدة 3اعالم الي ف
 10/ بوزناق ق0ف  TDتقنيات المعالجة اإلحصائية
 13ق قادري الحاج /0فTDأدوات ومالحظة التدريس 

 10/ مرتات ق Cطرائق وأساليب التدريس 
/ بن قسمي  Cالنظريات البيداغوجية المعاصرة 

 10ق

  10/ جوادي ق Cتصميم وناء أدوات البحث العلمي   االربعاء

قادري عبد الحفيظ  Cمالحطة التدريسأدوات و 
 10ق

 

      الخميس
            ح: حجرة         ف:فوج             ق :قاعة               : درس محاضرة        C              : أعمال موجهة   TD         : أعمال تطبيقية     

 رئيس القسم   
 
 



 
 -20-بـــاتنــــةجامعـــــة الشهيد مصطفى بن بولعيد 

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي
 النشاط البدني الرياضي المدرسي  ( شعبة رابعالسداســـي ال)برنامـج السنــة الثانية ماستر 

 2019/2020السنة الجامعية:                                                                                                                                                 
 

 

  رئيس القسم:

15.32           17.22 14:22    15.32 11.32     13.22   11 :30          10 :00 10 :00               08 :30 
 التوقيت     

 األيام

 األحد     

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

التخرجالتربص الميداني + مذكرة  التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج   

 الثالثاء

 التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج التربص الميداني + مذكرة التخرج 
 األربعاء

 
 الخميس    


