
   

  األيـام الـــتوقــــــيت 01الفوج  02الفوج  03الفوج 
 09:30- 08:00 أ.توشن (BS25 )      حاضرة)     ألعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  (م

حد
األ

 

 11:00- 09:30  توشنأ. (BS25 )   رة)       الجمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز  (محاض
  11:00 -12:30 
 12:30 -14:00 

 15:30- 14:00 بوعجناق  (BS25 )     البحـــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــي   (محاضرة)تقنيــــــــــــــــــات وطـــــــــــرق 
  17:00 - 15:30 سهاما. بلعيد ع  (BS25 )   مـــــــدخــــــــــــــــــل لـــــــــــــــعــــلــــــــــــم النــــفـــــــــس الرياضــــــــــــــــــي   (محاضرة)    

 10:00- 08:00 / السالم عبد النوز -ألعاب القوي أ / السالمعبد القويجمباز   عزيزي -أكرة القدم/ السالم 

نين
االث

 

 12:00- 10:00 / السالمعبد القويجمباز   عزيزي -أكرة القدم/ السالم  / السالم عبد النوز -ألعاب القوي أ
 14:00- 12:00  عزيزي -أكرة القدم/ السالم  / السالم عبد النوز -ألعاب القوي أ / السالمعبد القويجمباز 

 12:30 -14:00 
  14:00 -15:30 

  15:30 - 17:00  
 09:30- 08:00  عطاب -أ  (B25)ـــــــــدم  (محاضرة)   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة القــــــــــــــــــ

الثاء
الث

 

 11:00- 09:30  بلعيد عقيل ع ق (B25)(محاضرة) مدخــــــــــــــل لإلعـــــــــــــالم واالتصال الرياضــــــــــــــــــــي  

 12:30- 011:0  رقاد- أ.(BS25)ـــــــــــة  (محاضرة)       لـــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12:30 -14:00 

 15:30- 14:00  بوكراتمأ/ (BS25)    )        وظــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــف األعضاء   (محاضرةعــــــلــــــــــــم 
  17:00 - 15:30 رابحي -أ (BS25)       ــــة (محاضرة)     السباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جدول توقیت السنة أولى لیسانس

 نيثاالسداسي ال

  خميس مليانة -الجياللي بونعامة جامعة 
  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدیر مساعد مكلف بالدراسات  

 

  

 

  (Bs27)التطبيقي اإلعالم  
  ةبود بز  -أ

  (BS26)تقنيات وطرق البحث العلمي
  ملوك  - أ

     عــــــلــــــــــــم وظــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــف األعضاء
(BS25) عبد القوي  -أ  

08:00 -09:30 

عاء
ألرب

ا
 

  تقنيات وطرق البحث العلمي
(Bs27) ملوك - أ  

  (BS26)عــــــلــــــــــــم وظــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــف األعضاء
  عبد القوي -أ

  (BS25)التطبيقي اإلعالم
  بودبزة -أ

09:30 -11:00 

  عــــــلــــــــــــم وظــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــف األعضاء
(BS27)  ناصري -أ  

  (BS26)التطبيقي اإلعالم
  ةبود بز  -أ

تقنيات وطرق البحث 
   ملوك -أ (BS25)العلمي

11:00 -12:30 

      
 15:30- 14:00  مداني  -أ  (BS25)   مدخــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــإلدارة والتسييــــــــــــــــــــــــــــــر (محاضرة)   
  17:00 - 15:30  بودبزة -أ    (BS25 ) مدخل للنشاط البدني الرياضي المكيـــــــــف  (محاضرة)    

  المسبح األولمبي –سباحة   
 أ/ رابحي 

30:08 -09:50  

س
خمي

ال
 

  المسبح األولمبي –سباحة  
  أ/ رابحي 

09:50 -11:10 

  المسبح األولمبي  –سباحة 
 12:30- 11:10   أ/ الصادق



 

 

 

  األيـام  الـــتوقــــــيت  تخصص التربیة وعلم الحركة
    01الفوج 02الفوج 

  08:00-09:30 

حد
األ

 

 سا04بيداغوجية تطبيقية م/ج  
 أ/العربي 

  سا 2بيداغوجية تطبيقية م/ج 
 بوعجناق ك أ/

09:30-14:30 

 
  14:00-15:30 

 17:00-15:30  بوعجناق -)أBS26(    نظرية ومنهجية النشاط البدني الرياضي

 09:30-08:00  قالصاد -) أBS26(  الجهــــــــــــــــــــــد البدنــــــــــــــــــــــــيفيزيولوجيـــــــــــــــــــــــا 

نين
االث

 

 11:00-09:30   اوسماعيل -) أBS26االحصاء االستداللي(
 12:30-11:00  .حريزي  )BS26( الطـــــــب الرياضـــــــي واإلسعافـــــــات األوليـــــــة 

 12:30-14:00 
 BS26( 14:00-15:30(  بلعيد عقيل  -أ الكاراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
 

15:30- 17:00  

  لیسانس الثانیةجدول توقیت السنة 

  / تخصص التربیة وعلم الحركةلرابعاالسداسي 

  خميس مليانة -الجياللي بونعامة جامعة 
  البدنية و الرياضية نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیر الدراسات

 
  االحصاء االستداللي

 BS27  نجايمي   - أ
08:00-09:30 

الثاء
الث

 

  االستداللي ء اإلحصا
 BS26نجايمي 

  فيزيولوجية الجهد البدني
 BS27   ناصري -أ

09:30-11:00 

  فيزيولوجية الجهد البدني
 BS26   ناصري -أ

 11:00-12:30 

 
  ملعب الجامعة/  كرة الطائرة
  تناح -أ

12:00-14:00 

  ملعب الجامعة/  كرة الطائرة
   تناح -أ

14:00-16:00 

  15:00- 17:00  
 09:30-08:00 .حريزي أ  - )BS01 ( الرياضـــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــم النفـــــــــــــــــــــس

عاء
ألرب

ا
 

 11:00-09:30    تناح -أ  )BS01 ( الكــــــــــــــــــــــــــــــرة الطائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
 12:30-11:00 .حريزي أ  - )BS01 (تعليمية االلعاب 

 12:30-14:00 
 15:30-14:00  بودبزة -)أBS01 القيــــــــــــــــــــاس والتقويــــــــــــــــــم الرياضـــــــــــي(

  17:00 -15:30  مداني -أ )BS01 (المهنـــــــــــــــــة والفســــــــــــــــــــــــــــــاد أخالقيات

 عمرون / السالم -أ كراتي
 / السالمااللعابتعليمية 

  عزيزي  - أ
08:00-10:00 

س
خمي

ال
 

 / السالمتعليمية االلعاب
 عزيزي -أ

 عمرون / السالم -أ كراتي
10:00-12:00 

   12:00-14:00 



 

 

  

 

  األيـام  الـــتوقــــــيت  تخصص التربية وعلم الحركة

 01الفوج
 12:00- 08:00  الصادق - م/ج أ TP بيداغوجية التدريب الرياضي

حد
األ

 

 12:00 -14:00 
 15:30- 14:00  بن بعيود - أCR (BS 21) علم النفس الرياضي

  08:00 -09:30 

نين
االث

 

 11:00- 09:30  بن حاج طاهر (BS 25) - أ CRالقياس والتقويم الرياضي
 11:00 -12:30 

 12:30 -14:00 (BS 25) عقيل -أ CR كراتي
 14:00 -15:30  (BS 25) نجايمي -أ CR االحصاء االستداللي

 15:30 - 17:00  
 11:00- 09:30   تناح -أTP   (BS 01) كرة الطائرة

الثاء
الث

 

  
  
 

 BS 26 11:00 -12:30) ناصري - أ TDفيزيولوجية الجهد البدني 
 BS 26   12:30 -14:00)نجايمي  -أ TDاالحصاء االستداللي 

 15:30- 14:00  بوازيد - أ CR   (BS 26)أخالقيات المهنة والفساد 
  15:30 - 17:00   (BS 26)نمرود-أ CRفيزيولوجية الجهد البدني 

  ليسانس الثانيةجدول توقيت السنة 

  التدريب الرياضي/ رابعالالسداسي 

  خميس مليانة -الجياللي بونعامة جامعة 
  البدنية و الرياضية نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي

 



 09:30- 08:00   تناح -أ ) (CR BS 02كرة الطائرة

عاء
ألرب

ا
 

 11:00- 09:30  حريزي - أCR   (BS 02)الطب الرياضي واإلسعاف 
 12:30- 11:00 .حريزي أ  -) CR ) BS01 تعليمية األلعاب 

 12:30 -14:00 
 15:30- 14:00 ) العربي (CR  BS 02التخطيط والبرمجة الرياضية 

  17:00 - 15:30  مداني - أCR   (BS 02)أخالقيات المهنة والفساد 
  08:00 -09:30 

س
خمي

ال
 

 09:30 -11:00 
 TP 11:00 -12:30 عزيزي -م/ السالم أ تعليمية األلعاب

 TP  12:30 -14:00 عمرون ع م/ السالم -أ كراتي
 

 مدير الدراسات                                                                                 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیر الدراسات  

  

ةتخصص التدريب الرياضي التنافسي + تخصص التربية وعلم الحرك  
العاب القوى 02الفوج  األيـام الـــتوقــــــيت

 تدريب
العاب القوى 01الفوج 

 تدريب
العاب القوى 03الفوج 

 تربوي
العاب القوى 02الفوج 

 تربوي
العاب القوى  01 الفوج

 تربوي 
 تخصص ألعاب قوى  

 أ/عبد النوز 
 ألعاب القوى م/ج تخصص

توشنأ/  
  11:00-12:30  

حد
 اال

 B02تخصص ألعاب قوى  
 أ/عبد النوز

 تخصص ألعاب القوى م/ج
توشنأ/   

  
12:30-14:00  

 تخصص ألعاب قوى م/ج
حمادن -أ    

    08:00-10:00  

الثاء
 الث

 تخصص ألعاب قوى م/ج
حمادن -أ    

    10:00-12:00  

العاب القوىتخصص      
(TP) سالمي  -أ   

 تخصص ألعاب قوى م/ج
حمادن -أ    

12:30-14:30  

العاب القوىتخصص      
(TP) سالمي -أ   

 تخصص ألعاب قوى م/ج
حمادن -أ    

14:30-16:30  

  خميس مليانة -الجياللي بونعامة جامعة 
  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي

س الخاص داساللسداسي ل لیسانس الثالثةجدول توقیت السنة 
 تطبیقیة /ریاضة فردیةال باألعمال



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ر الدراساتیمد

یتــــــتوقـــال تخصص التدریب الریاضي امـاألی   
 08:00 -09:30 

حد
 11:30- 09:30  األ

 12:30 -14:00 
 BS27   14:00 -15:30عبد النوز -أ  ©تخصص ریاضة فردیة ألعاب القوى

 09:30 -11:00 

نین
االث

  11:00 -12:30 
  12:30 -14:00 

 BS27 14:00 -15:30 طاھربن حاج  -أ تربص میداني
 15:30 - 17:00  

 08:00 -09:30 

عاء
ألرب

 11:00- 09:30   ا
 12:30- 11:00 تناح  -/   كرة الطائر أBS01رحماني  

 BS25   12:30 -14:00 حريزي -(محاضرة)  أ  كرة السلة -   BS27رحماني- أ  (محاضرة) "كرة اليد"

 BS22  14:00 -15:30 رابحي  ©تخصص رياضة فردية سباحة/  BS21 زمام/   -تخصص كرة القدم (محاضرة) أ

   تخصص تربوي – لیسانس الثالثةجدول توقیت السنة 

 سادسالالسداسي /الخاص بالمحاضرات 

  خميس مليانة -الجياللي بونعامة جامعة 
  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي



  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

  

  

  مدیر الدراسات

 األیـام الـــتوقــــــیت تخصص التدریب الریاضي
 

حد
 األ

 BS26 14:00 -15:30عبد النوز -أ  ©تخصص رياضة فردية ألعاب القوى

 09:30 -11:00 

نین
االث

 BS 31  11:00 -12:30 بن حاج جياللي -أ التربص الميداني(محاضرة)  

 12:30 -14:00 

 14:00 -15:30 

 15:30 - 17:00 

 08:00 -09:30 

عاء
ألرب

 11:00- 09:30  ا

 BS01 11:00 -12:30 تناح  -/   كرة الطائر أ

 BS25   12:30 -14:00 حريزي -(محاضرة)  أ  كرة السلة -   BS27رحماني- أ  (محاضرة) "كرة اليد"

 BS22  14:00 -15:30 رابحي  ©تخصص رياضة فردية سباحة/  BS21 زمام/   -تخصص كرة القدم (محاضرة) أ

  تدریب ریاضي  – لیسانس الثالثةجدول توقیت السنة 

 سادسالالسداسي /الخاص بالمحاضرات 
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  تخصص النشاط البدني الریاضي التربوي تخصص
  األیـام  الـــتوقــــــیت

 01الفوج  02الفوج  03الفوج 
 حمالوي -أ  میم وبناء أدوات البحث العلميتص

BS02 
  بن بعیود  -طرائق وأسالیب التدریس  أ BS26 بلعید عقیل س -أ  أدوات مالحظة التدریس

BS27 
08:00-09:30 

حد
األ

 

  بلعید عقیل س -أدوات مالحظة التدریس  أ
BS02 

 تصمیم وبناء أدوات البحث العلمي   BS26 بن بعیود -أ طرائق وأسالیب التدریس
 BS27  .حمالوي  -أ 

09:30-11:00 

  بن بعبود   -طرائق وأسالیب التدریس  أ
BS02 

 حمالوي -أ  -تصمیم وبناء أدوات البحث العلمي  أ
BS26 

 بلعید عقیل  -أدوات مالحظة التدریس  أ
BS27  

11:00-12:30 

 12:30-14:00 
 BS02 14:00-15:30  سهامبلعید عقیل  –التیارات الفلسفیة والمقاربات العلمیة أ 
  BS02 15:30- 17:00 اوباجي  -أ  النظریات البیداغوجیة المعاصرة

 08:00-09:30 

ثنی
اال

ن
 

 BS02 09:30-11:00    رحمون -اآللي أ اإلعالم
 BS02 11:00-12:30    اوسماعیل -أ  تقنیات المعالجة اإلحصائیة

 12:30-14:00 
 BS02 14:00-15:30  نمرود -البحث العلمي أ أدواتتصمیم وبناء 

  BS02 15:30- 17:00   رقاد  -أ االنجلیزیة

 النشاط البدني الریاضي التربوي تخصص/ تخصص ماسترجدول توقیت السنة أولى 
 ثانيالسداسي ال
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  مدیر الدراسات                                                                                                                                            

 اوسماعیل -أ تقنیات المعالجة اإلحصائیة
BS01 

 المراقبة المعرفیة االیكولوجیة للتعلم الحركي
BS02  بوازید -أ 

 08:00-09:30 

ثاء
لثال

ا
 

 المراقبة المعرفیة االیكولوجیة للتعلم الحركي
BS01 بوازید -أ 

   اوسماعیل -أ تقنیات المعالجة اإلحصائیة
BS02    

09:30-11:00 

  اوسماعیل -أ تقنیات المعالجة اإلحصائیة  
BS02  

11:00-12:30 

 المراقبة المعرفیة االیكولوجیة للتعلم الحركي  
BS02بوازید -أ  

12:30-14:00 

  BS02 14:00-15:30   بورزامة-طرائق وأسالیب التدریس أ
  BS02 15:30- 17:00   حمادن  -أبة المعرفیة االیكولوجیة للتعلم الحركي قار الم

 12:00-08:00  صدوقي -أ سا4م/ج بیداغوجیة تطبیقیة  BS01  09:30-13:30العربي-أ تطبیقیة بیداغوجیة BS02ناصر -أ بیداغوجیة تطبیقیة

عاء
ألرب

 14:00-12:30   ا
  BS26  14:00- 15:30 ناصري -اإلصابات الریاضیة واإلسعافات األولیة أ  

  BS26  15:30- 17:00 ناصر -أدوات مالحظة التدریس أ



    

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  تدريب رياضيتخصص 
  األيـام  الـــتوقــــــيت

 01الفوج  02الفوج  03الفوج 

  – البحث العلمي أدواتتصميم وبناء 
BS31  اوباجي -أ 

   محددات تنمية الصفات البدنية
  بوكراتم -أ

      TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي
      BS01   زمام -أ 

08:00-09:30 

حد
األ

 

      TDظريات ومنهجية التدريب الرياضين
     BS31   زمام -أ 

 البحث العلمي أدواتتصميم وبناء 
 –BS21  اوباجي -أ 

   محددات تنمية الصفات البدنية
   BS01بوكراتم -أ

09:30-11:00 

  محددات تنمية الصفات البدنية
BS31بوكراتم - أ  

       TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي
      BS21   زمام -أ

 12:30-11:00  اوباجي - أ  BS01- البحث العلمي أدواتتصميم وبناء 

  12:30-14:00 
 BS01    14:00-15:30  اوباجي -أ  البحث العلمي أدواتتصميم وبناء  

  17:00 -15:30  بن بعيود -أ   BS01 علم النفس الرياضي

 09:30-08:00 بن حاج الطاهر -أ    BS01 اإلحصاء التطبيقي في األنشطة البدنية والرياضية 

نين
االث

  

 BS01  09:30-11:00الصادق  -أمحددات تنمية الصفات البدنية   
 BS01      11:00-12:30بن حاج طاهر  -الرياضي أالختبارات والقياس ا

  12:30-14:00 
 BS01    14:00-15:30 عطاب -أ  التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي
  BS01    15:30- 17:00عقيل  -أ نظريات ومنهجية التدريب الرياضي

  / تخصص التدریب الریاضي ماسترجدول توقیت السنة أولى 
  لثانيالسداسي ا
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 :مدیر الدراسات

 10:00-08:00  سا 2بیداغوجیة تطبیقیة م/ج أ/عطاب   سا 2العربي  بیداغوجیة تطبیقیة م/ج أ/ 

الثاء
الث

  

 12:00-10:00  سا2بیداغوجیة تطبیقیة م/ج أ/عطاب   سا 2 بوكراتم بیداغوجیة تطبیقیة م/ج أ/ 
 13:30-11:30     سا2 .لعروبيبیداغوجیة تطبیقیة م/ج 

 14:00-12:30     سا 2 .لعروبيبیداغوجیة تطبیقیة م/ج 
 BS01 14:00-15:30  رقاد -االنجليزية أ

 15:30- 17:00  

  التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي  BS21 حمالوي -أ التطبيقي اإلحصاء 
TD    زمام -أBS22  

08:00-09:30 

عاء
ألرب

ا
  

  الرياضيالتخطيط والبرمجة في التدريب    BS31حمالوي -أ التطبيقي اإلحصاء
TD    زمام -أBS21    

 BS22  09:30-11:00حمادن  -أ االختبار والقياس الرياضي

  التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي
TD    زمام -أBS25  

 BS22   11:00-12:30حمالوي -أ التطبيقي اإلحصاء  BS21 حمادن -أ االختبار والقياس الرياضي

 BS31     12:30-14:00ناصر -أ االختبار والقياس الرياضي
 BS31  14:00-15:30ناصر -أ التغذية الرياضية

  BS31   15:30- 17:00سالمي  -القانون والتشريع الرياضي أ



   

  

  

 

 

 

  مدیر الدراسات

 

 األيـام الـــتوقــــــيت  فواج
  أ/ رابحي ثالثةالسنة سباحة / ال  نمرودأ/  السنة ثالثةسباحة / ال  

  
30:08-12:30  

الثاء
 الث

  سباحة (اناث)
  سنة ثالثة + سنة اولى

  توشن -أ

    
  

 

12:00-15:00 

عاء
ألرب

 ا

  أ/ رابحي ولى ليسانسأسنة  01فوج رقم       
  

30:08-09:50  

س
خمي

  أ/ رابحي ولى ليسانسأسنة  02فوج رقم    ال
  

  09:50-11:10 

  ولى ليسانسأسنة 03فوج رقم   
  الصادقأ/  

  

  
  

11:10-12:30 

  خميس مليانة -الجياللي بونعامة جامعة 
  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال
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  خاص بمقیاس السباحةجدول توقیت 

  بالمسبح االولمبي



  

 

 

 

 

 

الدراسات مدير  

  تخصص التربیة وعلم الحرك  تخصص التدریب الریاضي التنافسي 

یتــــــتوقـــال  

 
 االیام

 
 

كرة   02فوج رقم 
 الطائرة  

 01فوج رقم 
  كرة الطائرة  

كرة السلة فوج رقم 
01  

كرة الید فوج 
 01رقم

كرة  02فوج رقم 
 القدم

 01فوج رقم 
 كرة القدم 

  02فوج رقم 
 كرة الطائرة  

 01فوج رقم 
 كرة الطائرة  

كرة السلة 
 01فوج رقم 

كرة الید فوج 
  02رقم

كرة الید فوج 
 01رقم

 02فوج رقم 
 كرة القدم

 01فوج رقم 
 كرة القدم 

السلة تخصص كرة    
  م/ج

 روابحأ/  
 

تخصص كرة     
  السلة م/ج

 روابحأ/  
 

  
 

11:00-15:  

الح
ا

 د

تخصص كرة قدم      
 عطاب -م/ج أ

        .08:00-11:00 

نین
االث

 

             

             11:00-12:30 

             12:30-14:00 

             14:00-15:30 
             15:30-17:00 

 
تخصص كرة 

  م/ج   الطائرة 
  صدوقيأ/ 

  
  

تخصص كرة 
  م/ج   الطائرة 

  صدوقيأ/ 
  

 
 

تخصص كرة قدم   
 خلوف -م/ج أ

.08:00-12:00 
 

ثاء
لثال

 ا

              
تخصص كرة 

  م/ج   الطائرة 
 صدوقيأ/ 

   
تخصص كرة قدم   

 خلوف -م/ج أ

تخصص كرة   
  م/ج   الطائرة 

 صدوقيأ/ 
 

  
 

تخصص كرة 
 - قدم  م/ج أ
 خلوف

 
12:30-16:30 

  الیدخصص     
  الیدخصص           رحمانيأ/م/ج 

 12:00-08:00.       رحمانيأ/م/ج 

عاء
الرب

                      ا

  الیدخصص                
  رحمانيأ/م/ج 

   14:00-18:00 

الخاص  سادساللسداسي ل لیسانس الثالثةجدول توقیت السنة 
 باألعمال التطبیقیة /ریاضة جماعیة
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