
    

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  تدريب رياضيتخصص 
  األيـام  الـــتوقــــــيت

 01الفوج  02الفوج  03الفوج 

  – البحث العلمي أدواتتصميم وبناء 

BS31  اوباجي -أ 

  BS25 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 

BS01 اوباجي - أ 

   محددات تنمية الصفات البدنية

   BS01بوكراتم -أ

09:30 -11:00 

  محددات تنمية الصفات البدنية

BS31بوكراتم -أ  

      TDنظريات ومنهجية التدريب الرياضي

     BS25   زمام -أ
  اوباجي -أ  BS01- البحث العلمي أدواتتصميم وبناء 

11:00 -12:30 

  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 

ين
الثن

ا
  

 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 التدريب الرياضي ماسترجدول توقيت السنة أولى 

  لثانيالسداسي ا

  خميس مليانة - الجياللي بونعامة جامعة 

  البدنية و الرياضية نشاطاتمعهد علوم و تقنيات ال

 2017/2018:الموسم الجامعي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :ا�درا��ت

 10:00- 08:00  سا 2بيداغوجية تطبيقية م/ج أ/عطاب   سا 2العربي  بيداغوجية تطبيقية م/ج أ/ 

اء
الث

الث
  

 12:00- 10:00  سا2بيداغوجية تطبيقية م/ج أ/عطاب   سا 2 بوكراتم بيداغوجية تطبيقية م/ج أ/ 

 13:30- 11:30     سا2 .لعروبيبيداغوجية تطبيقية م/ج 

 14:00- 12:30     سا 2 .لعروبيبيداغوجية تطبيقية م/ج 

 BS01 14:00 -15:30  رقاد -االنجليزية أ

 15:30 - 17:00  

  التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي  BS02 حمالوي - أ التطبيقي اإلحصاء  BS31 بودبزة -أ الختبار والقياس الرياضيا

 TD   زمام - أ BS25 

08:00 -09:30 

اء
ربع

األ
  

  التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي ال  BS31 حمالوي - أ التطبيقي اإلحصاء

 TD   زمام - أ BS25  

 BS01 09:30 -11:00 بودبزة -أ االختبار والقياس الرياضي

  التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي

 TD   زمام - أ BS25 

 BS01   +  11:00 -12:30حمالوي - أ التطبيقي اإلحصاء BS01 بودبزة -أ االختبار والقياس الرياضي

   12:30 -14:00 

 BS01 14:00 -15:30ناصر -أ التغذية الرياضية

  BS01  15:30 - 17:00سالمي  - القانون والتشريع الرياضي أ


