جامع ـ ــة الشهيد مصطفى بن بولعيد ب ــاتنـ ــة-20-
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

برنامـج السنــة األولى التعليم القاعدي المشترك السداس ــي 0

قسم الجذع المشترك

السنة الجامعية0200/0202 :

الدفعة االثانية من  0200/20/20الي غاية 0200/20/02
08 :30

التوقيت

23.52

3.52

02.52

02.52

05.22

00.52

01:22

01.22

00:52

00:52

02:22

األيام
سباحة  Cمج 0حزحازي ق01
األحد

االثنين

سباحة tpف + 0ف 12دغنوش  +حزحازي

سباحة tpف + 1ف+4ف 5دغنوش  +حزحازي

العاب القوى  TPأ.شادة ف 12ملعب كرة

العاب القوى  TPأ.شادة ف11

العاب القوى  TPأ.شادة ف 10ملعب كرة القدم

القدم

ملعب كرة القدم

جمباز  TPف 2أ.بوشارب ق.الجمباز

جمباز  TPف 11أ.بوشارب ق.الجمباز

جمباز  TPف 0أ.بوشارب

كرة القدم ف  TP 11ا .رويني

كرة القدم ف  TP 10ا .رويني

ق.الجمباز

سباحة اناث
TPبوشارب

األربعاء

المواد

المدرسة
عن بعد

ق01

ق00

علم وظائف األعضاء ف TD 11ق 00يونس

تقنيات وطرق البحث العلمي ف 14نقاز ق02

تقنيات وطرق البحث العلمي ف 15نقاز ق02

علم وظائف األعضاء ف TD 15ق 01عبيدة

علم وظائف األعضاء ف TD 10ق 01عبيدة

تقنيات وطرق البحث العلمي ف  6محمدي ق01
علم وظائف األعضاء ف TD 10ق 00يونس
تقنيات وطرق البحث العلمي ف  11نقاز ق02

العاب القوى  TPأ.شادة ف 14ملعب كرة القدم
جمباز  TPف 15أ.بوشارب ق.الجمباز
كرة القدم ف  TP 10ا .بن بوزة

ق01

جمباز  Cمج 0أ.بوشارب ق01

جمباز  Cمج 2أ.بوشارب ق01

تقنيات وطرق البحث العلمي ف12محمدي

علم وظائف األعضاء ف TD 12يونس
الثالثاء

كرة القدم  Cمج .2شريط

كرة القدم .Cمج 0شريط ق01

- 00.11
02.11

كرة القدم ف  TP 12ا .رويني
تقنيات وطرق البحث العلمي ف10محمدي ق01

سباحة  Cمج2حزحازي ق01

علم وظائف األعضاء ف TD 14ق01عبيدة

العاب القوى  TPأ.شادة ف 15ملعب كرة
القدم

العاب القوى  TPأ.شادة ف 10ملعب كرة القدم

جمباز  TPف10أ.بوشارب ق.الجمباز

جمباز  TPف 14أ.بوشارب ق.الجمباز

كرة القدم ف  TP 14ا .بن بوزة

كرة القدم ف  TP 15ا .بن بوزة

العاب القوى  cمج 2علوي
ق01
تقنيات وطرق البحث العلميC
مج 0محمدي ق01
علم وظائف االعضاء  Cمج0
شادة ق01
مدخل لعلم النفس الرياضي C

العاب القوى  cمج 0علوي ق01
تقنيات وطرق البحث العلمي Cمج2
محمدي ق01

علم وظائف االعضاء  Cمج 2شادة ق01
مدخل لعلم النفس الرياضي  Cمج 0صولة
ق01

مج 2صولة ق01

مدخل لالعالم واتصال الرياضي Cأ.جوادي
مدخل لإلدارة والتسيير الرياضي Cلباد
االعالم االلي التطبيقي  Cحميدة
انجليزية بوذراع

مدخل النشاط البدني الرياضي المكيف  Cنقاز

 :TPأعمال تطبيقية

 :TDأعمال موجهة

 :Cدرس محاضرة

ف:فوج

ق :قاعة

ح :حجرة

ع /رئيس القسم

رئيس القسم:

