
 

  امـاألي يتــــــتوقـــال 01الفوج  02الفوج  03الفوج

 09:30-08:00  توشن /أ B01ألعاب القوى 

حد
األ

 

 11:00-09:30 �	�ري /أ B01ا���
�	ء ا���و�� 

 11:00-12:30 


د�ل ���در�ب ا�ر�	�� ا��د�ث B30      را�م /أ�14:00-12:30  �و 

 ���م ا���ر�B30 ق /أ	� � 15:30-14:00  �و

  17:00 -15:30 توشن /أ 26Bالجمباز 

 09:30-08:00 ��)�د �'�ل س/أ  �B25	ر�% و$�#"� ا���	ط ا��د�� وا�ر�	�� 

ين
ثن
اال

 

��وم ا��ر���  B25 ل س/أ�'� 11:00-09:30 ��)�د 

 
 ���م ا���ر�B25   

  �و�را�م/أ
 �

�) �� ا���ث ا��(B26 وي/أ*
�  

11:00-12:30 

 ���م ا���ر�B25   
  �و�را�م/أ

 �

�) �� ا���ث ا��( B25 وي/أ*
� 
 ���م ا���ر�B25   

  �و�را�م/أ

12:30-14:00 

  14:00-15:30 

 �

�) �� ا���ث ا��(B26 وي  /أ*
�    15:30- 17:00  

 �

�) �� ا���ث ا��( BS31 أ/ �
*#  08:00-09:30 

اء
الث

الث
 


د�ل ����	ط ا��د�� ا�ر�	�� BS31 ح /أ	11:00-09:30  �� 

  011:0-12:30 

��	�# BS31 را���/أ  
  

12:30-14:00 

�  /أ BS31 �رة ا�#�� ��-  14:00-15:30 

  ر-	د /أB30 ا/� ��ز�� 
  

15:30- 17:00  

�و�س/ا�#*م  أ/ ا� 
�	زم    زراو��/ ج أ/�رة ا�#�� م  08:00-09:30 

رب
األ اء
ع

 11:00-09:30  زراو��/ ج أ/�رة ا�#�� م  �و�س/ا�#*م  أ/ ا� 
�	زم   

  جدول توقيت السنة أولى ليسانس

 السداسي األول

  خميس مليانة - الجياللي بونعامة جامعة 

  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2016/2017:الموسم الجامعي



 

 

 


د�ر ا�درا#	ت         

 

 

 

 

 

 

 

 

�و�س/ا�#*م  أ/ ا� 
�	زم   
  ج/أ�)	ب ا�'وى م

  رزوق -أ
11:00-12:30 

  
  ج/أ�)	ب ا�'وى م

  رزوق -أ
  

12:30-14:00 

  ج/أ�)	ب ا�'وى م
  رزوق -أ

    ��وف/ ج أ/�رة ا�#�� م
14:00-15:30 

    15:30-17:00  

  
 ��	�#– ��
� ا4و��#
  ا�

 را���/ أ 

30:08-09:50  

س
مي

لخ
ا

 

  ��	�#– ��
� ا4و��#
  ا�
 را���/ أ 

 
09:50-11:10 

 ��	�#–  ��
� ا4و��#
  ا�
 ا��	دق/ أ

  
11:10-12:30 



  

  امـاألي يتــــــتوقـــال 1الفوج

��د ا��وز/أ �TD B26ظر�	ت و
�( �� ا��در�ب   08:00-09:30 

حد
األ

 

 11:00-09:30  السيد فاروق/أ B26 النظريات التربوية 

  11:00-12:30 

  12:30-14:00 

 15:30-14:00  ج/�و�را�م  م/أ 6Tp'	$� �د��� 

  17:00 -15:30  ا�#�د $	روق/أ B26  �دو 
�	�رة  

 08:00-10:00 

ين
ثن
اال

 

��م ا��"س ا��
و B31 رة      أ�	�
 11:00-09:30 �ن �)�ود/


�	�رة   ��م ا/ �
	ع ا�ر�	�� BS31  12:30-11:00  �ن �)�ود/أ 

��ل/    B01ا�و�"�  ا��9	ء	
 14:00-12:30 أو#


��	��ك ��و�� TD BS26 وي /أ*
� 14:00-15:30 

 15:30- 17:00  

  ج /م��دا;و �� ا��در�ب ا�ر�	�� 
 $ر�	��/أ

08:30-11:00 

اء
الث

الث
 

  ج /ما��در�ب ا�ر�	��        ��دا;و ��
  $ر�	��/أ

09:00-12:30 

  


�وك �
	ل/أ BS26 �ظر�� و
�( �� ا��در�ب ا�ر�	��  12:30-14:00 

  14:00-15:30 

 

 

 

15:30- 17:00  

ر  09:30-08:00  �ر�زي/أ  6BS27'	$� �د���   ب ع

  ليسانس الثانيةجدول توقيت السنة 

  تخصص التدريب الرياضي  الثالثالسداسي 



  

  

  

  

 

 

  

 

 

 


د�ر ا�درا#	ت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر�
	��/أ  B01�رة ا��د 
�	�رة  
09:30-11:00 

  11:00-12:30 

 14:30-12:30  #	 2ر�
	�� /أ TP�رة ا��د 

 14:00-15:30 


�	�رة   �
  17:00 -15:30 �	�ر /أ BS26ا���	ط ا��د�� ا�ر�	�� وا�)و�


	رة -ا�#*م   أ/م TP �دو �  08:00-09:30 

س
مي

لخ
ا

 

 11:00-09:30  الصادق/محاضرة     أ B01ميكانيك حيوية 

  11:00-12:30 

 12:30-14:30 

 08:00-09:30 

   



   

 

 

 

 

  األفـــــــــــواج 
  امـاألي  يتــــــتوقـــال

 01الفوج 02الفوج 

  
08:00-09:30 

حد
األ

 

  ا�)ر��/أ  B25طرا>ق ا��در�س 
09:30-11:00 

 
  #	 2ج /��دا;و �� �ط��'�� م

 �و� �	ق ك/أ

11:00-12:30 

  #	2ج  /��دا;و �� �ط��'�� م
 ا�)ر�� /أ

  #	  2ج /��دا;و �� �ط��'�� م
 �و� �	ق ك/أ

12:30-14:00 

  #	2ج  /��دا;و �� �ط��'�� م
 ا�)ر�� /أ

 
 14:00-15:30 

  17:00 -15:30 ا�#�د $	روق /أ    B25 �دو 
�	�رة  

  
    B26طرا>ق ا��در�س 

  �ن �)�ود ف ع/ أ 
08:00-09:30 

ين
ثن
اال

 

��م ا��"س ا��
و B31  ن �)�ود/أ�  

 

09:30-11:00 

��م ا/ �
	ع ا�ر�	�� B31  12:30-11:00  �ن �)�ود/أ 

��ل/أ  B31  ا/��	ء ا�و�"�	
 14:00-12:30  أو#

  ليسانس الثانيةجدول توقيت السنة 

  تخصص التربية وعلم الحركة/ الثالثالسداسي 



    B26طرا>ق ا��در�س 
  �ن �)�ود ف ع/ أ 

 14:00-15:30 

    15:30- 17:00  

  ج /ا�6'	$� ا��د��� م
 �ن #)�د/..أ


��	��ك ��و�� B26  


د/أ�

*وي �  

08:000-09:30  

اء
الث

الث
 

  
   ج/ما�6'	$� ا��د��� 

 �ن #)�د../أ

09:30-11:00 


��	��ك ��و�� B26  


د/أ�

*وي � 
  

11:00-12:30 

   12:30-14:00 

 14:00-15:30 

  15:30- 17:00  

 09:30-08:00  �ر�زي/أ  6BS31'	$� �د���  

اء
ربع

األ
 

 11:00-09:30 ر�
	��/أ     BS31�رة ا��د    


��	��ك ��و�� BS3112:30-11:00 �ر���/أ 

 12:30-14:00 

 15:30-14:00  واز�د�/أ أ�BS31ظر�	ت �ر�و��  

 �
  17:00 -15:30  �	�ر /أ أBS31ا���	ط ا��د�� ا�ر�	�� وا�)و�


�)ب ا� 	
)�/ �رة ا��د  
 ر�
	��  - أ

  ا�#*م / �دو م
  ا�#�د $	روق/أ

08:00-10:00 

س 
مي

لخ
ا

  

 ا�#*م/ ا�#�د $	روق -أ  �دو

�)ب ا� 	
)�/ �رة ا��د  
 ر�
	��  -  أ

10:00-12:00 

 


د�ر                                                                                                                                                                                                                  

 :�درا#	ت

 

 

 



. 

  

يتــــــتوقـــال تخصص التربية وعلم الحركة امـاألي   

04الفوج  03الفوج   02الفوج   01 الفوج     

 09:30- 08:00 عياش/أ BS31تكنولوجيا التعليم والنشاط البدني والرياضي 

حد
األ

 

 11:30- 09:30 عبد النوز/أ  BS31ألعاب قوى 

     11:00 -12:30 

     12:30 -14:00 

     14:00 -15:30: 

    15:30 - 17:00  

 B27مشروع مذكرة التخرج 

اوسماعيل/أ  

 االنتقاء والتوجيه الرياضي   

B31 حريزي/أ  

08:00 -09:30 

ين
ثن
اال

 

 B27مشروع مذكرة التخرج 

اوسماعيل/أ  

  B02علم الحركة 

  الصادق/أ 

  B02علم الحركة   

  الصادق/أ 

09:30 -11:30 

 والتوجيه الرياضياالنتقاء 

 B31 عطاب/ أ  

 االنتقاء والتوجيه الرياضي

B31 عطاب/ أ  

  B02علم الحركة 

  الصادق/أ 

  11:00 -12:30 

 االنتقاء والتوجيه الرياضي    

B31 حريزي/أ  

  12:30 -14:00 

    B27  علم الحركة 

  الصادق/أ  

        14:00 -15:30 

  17:00 -15:30  عطاب/أ B02االنتقاء والتوجيه الرياضي 

   تخصص تربوي – ليسانس الثالثةجدول توقيت السنة 

 الخامسالسداسي TD/الخاص بالمحاضرات واالعمال الموجهة 



 

 

 

 

 


د�ر ا�درا#	ت                                                                                                                     

 09:30- 08:00  .أ عياش      B26 مناهج التربية والتدريب الرياضي المقارن 

اء
ربع

األ
 

 11:00- 09:30  حريتي/أ   BS26علم الحركة 

   B27كرة الطائرة .  BS28زراولة    -أكرة السلة . /.B26 .حريزي رحماني كرة القدم    B02 /أ  رحماني -أ" كرة اليد"تخصص ألعاب جماعية + 

  تناح /أ

11:00 -12:30 

  12:30 -14:00 

 15:30- 14:00 رابحي/أ  B30سباحة  –رياضة فردية 

  17:00 - 15:30  العربي/أ   B27 مشروع مذكرة التخرج 

���و�و �	 ا��)��م وا���	ط ا��د�� 
 �ورزا
�/أ B27وا�ر�	��  

�روع 
ذ�رة ا���رج 
B26 

*وي/أ�  

�روع 
ذ�رة ا���رج  
BS25 
   �	;�/أ

08:00 -09:30 

س
مي

لخ
 ا

 

�روع 
ذ�رة ا���رج 
B26 

*وي/أ�  

���و�و �	 ا��)��م وا���	ط 
 B27ا��د�� وا�ر�	��  

 .�ورزا
�/أ

�روع 
ذ�رة ا���رج 
 BS25 
  �	;�/أ

09:30 -11:00 

 

تكنولوجيا التعليم والنشاط البدني والرياضي 

BS27/ �;	�  

�روع 
ذ�رة ا���رج 
 
B27 وي/أ*
�  

  11:00 -12:30 

  

�روع 
ذ�رة ا���رج 
 
B27 وي/أ*
�  

تكنولوجيا التعليم والنشاط البدني 

  �	;� / أB25والرياضي 

12:30 -14:00 

 

 

    
14:00 -15:30 



  

  

يتــــــتوقـــال تدريب رياضي امـاألي   

04الفوج    03الفوج   02الفوج   01 الفوج   

 08:00-09:30 

حد
األ

 

  عبد النوز/أ  BS31 ألعاب قوى 

  

09:30-11:30 

      11:00-12:30 

 
   

 

  12:30-14:00 

 :15:30-14:00  عبد النوز/أ BS31  التوجيه واالنتقاء الرياضي 

  BS31 - .............    15:30- 17:00   �ط	ر�� ا/���	رات ر�	��� 

       08:00-09:30 

ين
ثن
اال

 

  B02 ا��و �< وا/��'	ء  
  �و�را�م/أ

 B02ا��و �< وا/��'	ء 

 �و�را�م/أ  -  أ

  09:30-11:30 

  B29مشروع مذكرة تخرج    

  بلعيد عقيل س/أ

  11:00-12:30 

  B29مشروع مذكرة تخرج    

  بلعيد عقيل س/أ

  12:30-14:00 

  B25ا��و �< وا/��'	ء 
�و�را�م/أ  

  B29مشروع مذكرة تخرج 

  بلعيد عقيل س/أ

  B25ا��و �< وا/��'	ء   
  �و�را�م/أ

14:00-15:30: 

  
  

  B29مشروع مذكرة تخرج 

  بلعيد عقيل س/أ

  15:30- 17:00  

ا 09:30-08:00  عياش/أ     BS26 مناهج التربية والتدريب الرياضي المقارن   أل 

  تدريب رياضي  – ليسانس الثالثةجدول توقيت السنة 

 الخامسالسداسي TD/الموجهة  واألعمالالخاص بالمحاضرات 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


  د�ر ا�درا#	ت

 

 

 

 

 11:00-09:30  حريتي/أ BS26    علم الحركة 

��ة /B26 .��ة ا���م ��	�ي ر�����    B02 /أ  "��ة ا���"��� ر	��� ������ �� BS28زراو�� -��� ��ة ا�"!� أ/ � �ح  /أ   ��B31ة ا�
11:00-12:30 

  12:30-14:00 

 15:30-14:00 رابحي/أ BS31سباحة  –تخصص رياضة فردية 

  17:00 -15:30  العربي/أ B31 مشروع مذكرة التخرج  

    08:00-09:30 

س
مي

لخ
 ا

��م ا��ر�� BS31     BS01  بلحاج طاهر مشروع مذكرة تخرج 


رون/ أ� 

  BS02 بطارية االختبارات 

           تمطاوسين  /أ

09:30-11:00 

  BS26بطارية االختبارات    BS31   بلحاج طاهر مشروع مذكرة تخرج

          تمطاوسين  /أ

��م ا��ر��  

BS02رون/ أ
�  
11:00-12:30 

��م ا��ر��  BS31 


رون/ أ� 

  BS26بطارية االختبارات 

           تمطاوسين  /أ

  BS02 مشروع مذكرة تخرج  

  بلحاج طاهر  -  أ

12:30-14:00 

  BS31بطارية االختبارات 

          تمطاوسين  /أ

��م ا��ر�� BS26 


رون/ أ� 

  BS02 مشروع مذكرة تخرج 

 بلحاج طاهر -أ

14:00-15:30 

     

  

15:30- 17:00  



   

  

 


د�ر ا�درا#	ت    

  

  ةوعلم الحركتخصص التربية + تخصص التدريب الرياضي التنافسي 
 األيـام الـــتوقــــــيت

  العاب القوى تربوي  01 الفوج العاب القوى تربوي02الفوج   العاب القوى تربوي03الفوج  العاب القوى تدريب01الفوج  العاب القوى تدريب02الفوج 

  تخصص ألعاب قوى   

  عبد النوز /أ

 ج/تخصص ألعاب القوى م

  توشن/أ

   
11:00 -12:30 

حد
اال

 

  B02تخصص ألعاب قوى   

  عبد النوز/أ

  ج/تخصص ألعاب القوى م

  توشن/أ

 

 12:30 -14:00 

ج /تخصص ألعاب قوى م

   تمطاوسين/أ

  العاب القوىتخصص     

(TP) 10:00- 08:00   توشن -أ 

اء
الث

الث
 

ج /تخصص ألعاب قوى م

  تمطاوسين/أ

  العاب القوىتخصص     

(TP) توشن -أ  

 
10:00 -12:00 

     
 

  القوىالعاب تخصص 

(TP) 14:30- 12:30  توشن -أ 

  العاب القوىتخصص       

(TP) توشن -أ  
14:30 -16:30 

  خميس مليانة -الجياللي بونعامة جامعة 

  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي

الخامس الخاص لسداسي ل ليسانس الثالثةجدول توقيت السنة 

 رياضة فردية/تطبيقية ال باألعمال



  

 

 

 

 

 


	ا��را��ت ���    

 

  تخصص التربية وعلم الحرك  تخصص التدريب الرياضي التنافسي 

يتــــــتوقـــال  

امـاألي  

 

 

 

كرة  01فوج رقم 

 الطائرة  

كرة السلة فوج 

  01رقم 

كرة اليد فوج 

 01رقم

 02فوج رقم 

 كرة القدم

كرة  01فوج رقم 

 القدم 

 01فوج رقم 

 كرة الطائرة  

كرة السلة فوج 

 01رقم 

كرة اليد فوج 

  02رقم
كرة اليد فوج 

 01رقم

كرة  02فوج رقم 

 القدم

كرة  01فوج رقم 

 القدم 

���ص �رة  
  ج /ا�#�� م

 روا��/ أ 

  ا��د��ص 
 ;ر�"�/أج /م

���ص �رة    
  ج/ا�#�� م

 روا��/ أ 

  ا��د��ص 
 ;ر�"�/أج /م

  
 

11:00 -15:  

الح
ا

 د

���ص �رة -دم     
�ط	ب -ج أ/م 

       .08:00-11:00 

ين
ثن
اال

 

           

           11:00 -12:30 

           12:30 -14:00 

           14:00 -15:30 

           15:30 -17:00 

 

  

    

 

 

���ص �رة -دم   
 ��وف -ج أ/م

.08:00-12:00 

 

اء
الث

الث
 

            

���ص �رة 
  ج  /م ا�ط	>رة

 ��	ح/ أ 

  

 
���ص �رة -دم  

 ��وف -ج أ/م

���ص �رة 
  ج  /م ا�ط	>رة 

 ��	ح/ أ

 

  
  ا��د���ص 

��#�/ أج  /م 

���ص �رة -دم  
  ��وف -ج أ/م

12:30 -16:30 

الخامس الخاص لسداسي ل ليسانس الثالثةجدول توقيت السنة 

 رياضة جماعية/باألعمال التطبيقية 

  خميس مليانة - الجياللي بونعامة جامعة 

  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي



   

  

  

 

 

 


د�ر ا�درا#	ت  

 

 

 األيـام الـــتوقــــــيت  ���اج

  12:30- 30:08  رابحي/ ثالثة أالسنة / السباحة   نمرود/ السنة ثالثة أ/ السباحة   

ثاء
ال

الث
 

  )اناث(سباحة 

  سنة اولى+ سنة ثالثة 
  

  

  

 

12:00 -15:00 

عاء
ألرب

 ا

  
  09:50- 30:08  ولى ليسانسأسنة  01فوج رقم     

س
مي

خ
 ال

 11:10- 09:50    ولى ليسانسأسنة  02فوج رقم   

 12:30- 11:10      سنة أولى ليسانس03فوج رقم   

  خميس مليانة - الجياللي بونعامة جامعة 

  البدنية و الرياضية  نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي

  خاص بمقياس السباحةجدول توقيت 

  بالمسبح االولمبي


