معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

التوزيع الزمني للسداسي الفردي للسنة الثالثة تخصص تربية وعلم الحركة للموسم الجامعي 2021/2020
االيام

الفوج

الحصة األولى
09:00-8:00

االحد

1

محاضرة مناهج التربية و
التدريب الرياضي
(حكومي )المدرج A

2

الحصة الثانية
11:10-9:10

محاضرة تكنولوجيا التعليم والنشاط
الرياضي(براهيمي )
المدرج A

3
األثنين

1
2

تخصص رياضي كرة القدم (د/زيناي )ملعب المديرية
تخصص رياضي كرة اليد (أ .عبابسة نجيب) المديرية

الحصة الثالثة 12:20-11:20

الحصة الرابعة 13:30-12:30

محاضرة التوجيه واالنتقاء

تكنولوجية التعليم و النشاط الرياضي

الرياضي التربوي

)أ .عياد مصطفى(
المدرج A

محاضرة تخصص كرة القدم
د .زيناي ق 6

محاضرة تخصص كرة اليد:
د /عبابسة ق7

د/حكومي ق 6

التوجيه واالنتقاء الرياضي التربوي
(أ .عياد) ق7

الحصة السادسة
15:50-14:50

الحصة الخامسة 14:40-13:40

التوجيه واالنتقاء الرياضي التربوي
(أ .عياد) ق6
تكنولوجية التعليم و النشاط
الرياضي د /حكومي ق 8

مشروع مذكرة التخرج (أد .براهيمي) ق8
مشروع مذكرة التخرج (أ.غندير) ق 6
مشروع مذكرة التخرج (د .كريبع ) ق7

علم الحركة (د .زيناي ) ق6

علم الحركة (د..قادري ) ق 7

3
تخصص رياضي كرة الطائرة (أ .قيس فضل) ملعب المعهد

الثالثاء

4

تخصص رياضي ألعاب القوى (أ.كواش) ملعب المديرية

محاضرة تخصص كرة
الطائرةا .د /قيس فضل ق8

محاضرة ألعاب القوى
(كواش) مدرجA

5

تخصص رياضي ثقافة بدنية (د تقيق)

6

تخصص رياضي ثقافة بدنية (د العيد بن قويدر)

علم الحركة ( أ .قادري) ق 8

محاضرة تقافة بدنية ( ,تقيق
جمال) ق14

محاضرة مشروع مذكرة التخرج
(د .جرمون ) المدرجA

تكنولوجية التعليم و النشاط
الرياضي (أ.غندير) ق 8

محاضرة علم الحركة
الحيوي

(د .بن عبد الواحد)
مدرجA

فوج
03

التوجيه و االنتقاء
( أ.

الرياضي التربوي

كواش ) ق8

التوزيع الزمني للسداسي الفردي للسنة األولى ماستر تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي – للموسم الجامعي 2021/2020

األيام

فوج

الحصة األولى
09:00-8:00

الحصة الثانية
11:10-9:10

الحصة الثالثة 12:20-11:20

الحصة الرابعة 13:30 -12:30

منهجية البحث العلمي (د /ناصر) ق 10

1
2

األحد

3

الحصة الخامسة 14:40 -13:40

محاضرة  /التشريع المدرسي
(عياد)
بالمدرجC

محاضرة/
القوام و التوازن و
التحليل الحركي
بالمدرجC
(أ.برقوق عبد القادر

محاضرة منهجية البحث
العلمي
د الناصر يوسف مدرج c

القوام و التوازن و التحليل احلركي ( أ.برقوق)
ق11
منهجية البحث العلمي (د/ناصر ) ق 12
منهجية البحث العلمي(د بوجرادة ) ق 13

4

الحصة السادسة
15:50-14:50

القوام و التوازن و التحليل احلركي (أ .برقوق )
ق10

منهجية البحث(د بوجرادة) ق 11

القوام و التوازن و التحليل احلركي (أ .برقوق
) ق12

التخطيط و برجمة الرتبوية

حماضرة  /التخطيط و

1

االثنين

2

محاضرة إعالم الي
(د بكاي اسماعيل ) بالمدرجC

3
4

برجمة الرتبوية لألنشطة

لألنشطة البدنية و الرايضية
(د/كنيوة مولود ) ق 10
التخطيط و برجمة الرتبوية لألنشطة البدنية و الرايضية
(د/كنيوة مولود ) ق 11

البدنية و الرايضية
(د/كنيوة مولود
مدرج )C

محاضرة/اللغة االنجليزية
(أ عبابسة نجيب)
بالمدرجC

محاضرة /ابستيمولوجيا األنشطة البدنية
والرياضية بكاي المدرجC

تصميم و بناء املنهاج الرتبوي (د.عبدي صالح ) ق
10
تصميم و بناء املنهاج الرتبوي (د جرمون ).ق
11البحث

1

الثالثاء

حماضرة تقنيات اإلعالم
2

3

واالتصالTIC
( أ .جرمون ) C

محاضرة /تصميم
و بناء املنهاج

الرتبوي
(أ.عبدي صالح)
بالمدرجC

محاضرة  /البحث
الوثائقي (ا .قطاب)
بالمدرجC

البحث الوثائقي د قطاب محمد ق13

4

االربعاء

1

بيداغوجية تطبيقية ( د معزوزي ) املديرية

2

بيداغوجية تطبيقية (د قادري )ملعب املعهد

3

بيداغوجية تطبيقية (د عبد الواحد) ملعب املدرية

4

بيداغوجية تطبيقية ( د /نصري ) ملعب املديرية

التخطيط و برجمة الرتبوية لألنشطة البدنية و الريضية(د
قيس) ق 12

البحث الوثائقي د معزوزي
ق 10
القوام و التوازن و التحليل احلركي (أ.
بن عبد الواحد ) ق11
تصميم و بناء املنهاج الرتبوي (د
حميدة نصير ) ق 13

البحث الوثائقي د قطاب ق 12

التخطيط و برجمة الرتبوية لألنشطة البدنية و الريضية
(عبدي صالح) ق 13

البحث الوثائقي د قطاب ق 11

تصميم و بناء املنهاج الرتبوي (د .عبدي ق12

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

التوزيع الزمني للسداسي الفردي للسنة الثانية ماستر تخصص
األيام

فوج

الحصة األولى
09:00-8:00

الحصة الثانية
11:10-9:10

بيداغوجية تطبيقية التدخل يف الوسط املهين (د بركات )
1

ملعب املديرية

النشاط البدني الرياضي المدرسي– للموسم الجامعي 2021/2020

الحصة الثالثة 12:20-11:20

اكتساب املهارات
احلركية
(د بركات)ق14

االثنين

2

3

بيداغوجية تطبيقية التدخل يف الوسط املهين (د /كريبع)

املدرج D

ملعب املديرية
بيداغوجية تطبيقية التدخل يف الوسط املهين (د زروال)
ملعب املعهد

التوافق احلركي د عايدي مراد )ق 14
اكتساب املهارات

الثالثاء

اكتساب املهارات احلركية
(عايدي مراد)
املدرجD

3

تعليمية األنشطة البدنية و الرايضية
(أ.قادري )

1

2

الحصة الرابعة 13:30 -12:30

الحصة الخامسة 14:40 -13:40

الحصة السادسة
15:50-14:50

احلركية
(د عايدي مراد
)ق13

تعليمية األنشطة البدنية
والريضية
(د دود ) م D
اكتساب املهارات احلركية
( د عايدي مراد ) م
C

تعليمية األنشطة البدنية والريضية
(د دودو) ق14
حماضرة
التوافق احلركي

التوافق احلركي (د العيد بن براهيم )م
D

(أ .العيد قويدر بن براهيم
)

املدرج D
تعليمية األنشطة البدنية والريضية(د
دودو) م C

التوافقاحلركي (د العيد بن
براهيم)مc

