معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم النشاط البدني الرياضي التربوي
التوزيع الزمني للسداسي الزوجي للسنة الثالثة تخصص تربية وعلم الحركة للموسم الجامعي 2021/2020
الحصة األولى
8:00
09:00-

الحصة الثانية
10:10-9:10

الحصة الثالثة -10:20
11:20

األيام

فوج

الثالثاء

1

تخصص رياضي كرة القدم (زيناي )ملعب المديرية

2

تخصص رياضي كرة اليد (أ .عبابسة نجيب) قاعة رويسات

3

تخصص رياضي كرة الطائرة (أ .قيس فضل) قاعة الحي الجامعي

4

تخصص رياضي ألعاب القوى (د /كواش) ملعب رويسات

5

تخصص رياضي ثقافة بدنية (د /براهيمي )11:00-8:00

االلربعاء

6

الحصة الرابعة 13:30-12:30

الحصة الخامسة 14:40-13:40

محاضرة تخصص كرة القدم ا.
زيناي بالل ق 12

محاضرة تخصص كرة اليد :االستاد عبايسة نجيب
ق13

محاضرة التربص الميداني
د/قادري
مدرج C

محاضرة تخصص كرة الطائرةا.
قيس فضل ق11
محاضرة ألعاب القوى تخصص(كواش ) مدرجA

تخصص رياضي ثقافة بدنية (د /تقيق)
13:30-11:00

محاضرة ثقافة بدنية تخصص
(العيد قويدر بن براهيم ) ق 14

الحصة السادسة
15:50-14:50

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم النشاط البدني الرياضي التربوي
التوزيع الزمني للسداسي الزوجي للسنة األولى ماستر تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي– للموسم الجامعي 2021/2020

فوج

األيام

1

الحصة األولى
8:00
09:00-

الحصة الثانية
10:10-9:10

الحصة الثالثة
11:20-10:20

الحصة الرابعة 13:30-12:30

الحصة السادسة
15:50-14:50

الحصة الخامسة 14:40-13:40

المقاربة المعرفية و االيكولوجية للتعلم
الحركي

بيداغوجية تطبيقية ( ا .نصير ) ملعب المدرية

(أ .برقوق ) ق12

2

األحد

المقاربة المعرفية وااليكولوجية للتعلم الحركي بالمدرجC
(د .برقوق عبد القادر

3

بيداغوجية تطبيقية ( أ كنيوة) ملعب المدرية
المقاربة المعرفية و االيكولوجية للتعلم
الحركي (أ كنيوة ) ق 13

4

1
2

االثنين

3

محاضرة إعالم الي (أ .بكاي
)قاعة االعالم االلي

محاضرة /تقنيات المعالجة
اإلحصائية (د.دودو بلقاسم)
بالمدرج
D

محاضرة تصميم و بناء
ادوات البحث العلمي
(ا .عبد الواحد
بالمدرجC

تصميم و بناء ادوات البحث العلمي (أ .أ.
بوجرادة) ق12

تقنيات المعالجة اإلحصائية (أ.ناصر يوسف) ق 12

تقنيات المعالجة اإلحصائية (أ.دودو) ق 13

تصميم و بناء ادوات البحث العلمي (أ .أ.بوجرادة ) ق 13

طرائق و ا أساليب التدريس (أ.عبد الواحد) ).ق14

تقنيات المعالجة اإلحصائية (أ.ناصر يوسف )
ق 14

تصميم و بناء ادوات البحث العلمي (أ .جرمون علي ق14

أدوات مالحظة التدريس (أ.حكومي) ق 12

4

تصميم و بناء ادوات البحث العلمي (أ.
أ.جرمون) ق 13

1

طرائق و أساليب التدريس
ق12

2

الثالثاء

3

أدوات مالحظة التدريس (أ.حكومي ) ق 14

(ابركات حسين )

أدوات مالحظة التدريس (أ معزوزي ) ق 13
محاضرة/التيارات الفلسفية و المقاربات المعرفية
للتربية البدني و الرياضية
الدكتور معزوزي م C

م C cماضرة /طرائق و أساليب
التدريس
(ابركات حسين )

محاضرة النظريات Cج
التربوية المعاصرة د/
تقيق جمال

المقاربة المعرفية و االيكولوجية للتعلم
الحركي

( أ.قادري) ق 08

 Cمحاضرة  /اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية م
C
(د/كريبع )
طرائق و ا أساليب التدريس (أ .عبدي

) ق14

4

طرائق و ا أساليب التدريس (أ .عبدي
) ق14

الربعلء

بيداغوجية تطبيقية ( عايدي) ملعب المدير

محاضرة أدوات مالحظة التدريس
(د قطاب) C

3
4

تقنيات المعالجة اإلحصائية (د/كريبع ) ق 10
أدوات مالحظة التدريس
(أقطاب ) ق 13

1

2

محاضرة/اللغة االنجليزية
(أ عبابسة)
بالمدرج

بيداغوجية تطبيقية ( عياد )المديرية

المقاربة المعرفية و االيكولوجية للتعلم الحركي
(أ .عايدي ) ق12

هام جدا
انطلاقااالسداسيااالثانيااايومااالحداا 21مارسا 2021ا
ا
ا

