
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم التدريب الرياضي

 (تدريس عن بعديوم  51/حضوري يوم تدريس 51) ماستر تخصص تدريب رياضي نخبويالتوزيع الزمني  الخاص بالسنة األولى 

 51.00-51.00 51.00-50.00 50.00-55.00 55.00-50.00 50.00-00.00 00.00-00.00 اليوم
51.00-51.00 

 

51.00-50.00 

 

50.00-50.00 

 األحد
 فيزيولوجيا الجهد

 0محاضرة ق

 حاجي/د

 التخطيط والبرمجة في ت ر

 6محاضرة ق
 زموري/ د.أ

 

 

 قيدوام/أ 1ق 5ف البحثمنهجية  حاجي  /د 1ق 1فيزيولوجيا الجهد ف

 حاجي  /د2ق 2فيزيولوجيا الجهد ف عونالي/أ 2ق 0احصاء تطبيقي ف

 عونالي/أ 3ق 1احصاء تطبيقي ف قيدوام/أ3 ق1ف التخطيط والبرمجة

 قرين/د6ق  1ف إحصاء تطبيقي 

 االثنين
 االختبارات والقياس

 6محاضرة ق
 دشري. د.أ

 إحصاء تطبيقي

 0محاضرة ق

 عونالي حمزة/أ

 

 

 

 

 شتيوي/أد1ق 5ف نظرية ومنهجية ت دشري/أد 1ق 5ف االختبارات والقياس
 قيدوام/أ 2ق 0ف.نظرية ومنهجية ت شتيوي/د  2ق 0ف التخطيط والبرمجة

 دشري/أد3ق 1ف االختبارات والقياس حاجي/د 3ق 3فيزيولوجيا الجهد ف

 حاجي/د6ق 1ف فيزيولوجيا الجهد باغقول/د6 ق 1ف التخطيط والبرمجة

 الثالثاء
 اإلصابات واإلسعافات األولية

 0محاضرة ق

 وبزيـــ/ د.أ

 منهجية البحث العلمي

 0محاضرة ق

  شتيوي/أد

  وبزيـــ/ د.أ  5ق 5ف التخطيط والبرمجة
 مفتاح/د  2ق 0ف االختبارات والقياس 

 وبزيـــ/ د.أ3ق 1ف البحث منهجية شتيوي/أد 2ق  1فت نظرية ومنهجية 

 شتيوي/أد 6ق1نظرية ومنهجية ت ف دشري/أد 3ق1ف االختبارات والقياس

 األربعاء

 علم االجتماع التنظيمي الرياضي 

 0محاضرة ق

 دين/أ

 نصبــــة/أ 5بيداغوجيا تطبيقية ف  لعوامر/أ 0ق  1ف إحصاء تطبيقي

 خليل/د 0تطبيقية ف بيداغوجيا دين/أ 0ق 0ف منهجية البحث

 دين/أ 1بيداغوجيا تطبيقية ف 

 شتيوي/ أد  1بيداغوجيا تطبيقية ف حجريوة/6ق 1ف البحثمنهجية 

 الخميس
 نظرية ومنهجية التدريب 

 0محاضرة ق

جمالي.د  

 اإلعالم األلي

 0قمحاضرة 

 شريط/أ

 

 اللغة االنجليزية

 0قمحاضرة 

 عونالي/أ

  

 التدريس الحضوري يكون خالل الفترات التالية: مالحظات تنظيمية             

 .2221فيقري  04إلى غايـــة  2221جانفي  24من : الفترة األولى  -
 .2221 مارس 20إلى غايـــــة  2221فيفري  21من : الفترة الثانيــة: الفترة الثانيــة -

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم التدريب الرياضي

 (تدريس عن بعديوم  51/حضوري يوم تدريس 51) ضي نخبويتخصص تدريب ريا  الثانية ماسترالتوزيع الزمني  الخاص بالسنة 

 00.00-00.00 0000-00.00 00.00-00.00 00.00-00.00 00.00-00.00 00.00-00.00 اليوم
00.00-00.00 

 
00.00-00.00 

 
00.00-00.00 

 األحد

 .ر .نظريات ومنهجية ت

 زموري/دأ

 5محاضرة ق

 

 الطب الرياضي

 حاجي/د 

 5محاضرة ق 

 

 

 

 

 زموري/دأ 4ق 2نظريات ومنهجية ت ف زموري/دأ 4ق 5ومنهجية ت فنظريات 

 5ق 2المشروع التمهيدي للمذكرة ف

 باغقول/ د

 5ق 5المشروع التمهيدي للمذكرة ف

 باغقول/ د

 االثنين
   زموري/د 2بيداغوجيا تطبيقية ف 

 لباغقو/ د ق 5ف ملتقى البحث   حاجي/د   5ق 5ف الطب الرياضي حاجي/د 5ق 2ف الطب الرياضي

 الثالثاء
 القيادة الرياضية

 شتيوي/ أد 

 5محاضرة ق

 بزيو/أد 5ق 2ملتقى البحث ف

 

  بزيو/أد 4ق 2القيادة الرياضية ف

دين/أ 5بيداغوجيا تطبيقية  ف دين/أ2ق 5لقيادة الرياضية فا  

      األربعاء

      الخميس

              

 

 ري يكون خالل الفترات التاليةالتدريس الحضو: مالحظات تنظيمية

 .0000فيقري  00إلى غايـــة  0000جانفي  00من : الفترة األولى  -

 .0000 مارس 00إلى غايـــــة  0000فيفري  00من : الفترة الثانيــة -

  

 

 
 


