
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 قسم جذع مشترك علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 يوم تدريس 21)حسب البروتوكول الصحي  0202/0202التوزيع الزمني  الخاص بالسنة األولى جذع مشترك علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية للسداسي األول 

 (تدريس عن بعديوم  21/حضوري

 21.22-21.22 13.00-12.00 20.22-22.22 22.22-22.22 22.22-20.22 20.22-20.22 اليوم
21.22-21.22 

 

21.22-21.22 

 

21.22-20.22 

 األحد
. مدخل للتدريب ر

 6محاضرة ق
بقار/د  

. مدخل للتدريب ر
بقار/د 6محاضرة ق  

منهجية البحث 
 6محاضرة ق

رواب/أد  

منهجية البحث 
 6محاضرة ق

رواب/أد  
 

كرة السلة 
 6محاضرة ق

 مراد/أد

كرة السلة 
 6محاضرة ق

 مراد/أد

إنجليزية محاضرة 
عونالي/أ 6ق  

 

 االثنين
علم التشريح 

 6محاضرة ق
 دشري/أد

علم التشريح 
 6محاضرة ق

 دشري/أد

السباحة محاضرة 
 باغقول/د 6ق

السباحة محاضرة 
 6ق

 باغقول/د
 

علم التشريح 
 1ق 1ف
دشري/أد  

 1علم التشريح ف
دشري/أد 1ق  

 2علم التشريح ف
 دشري/أد 1ق

 2علم التشريح ف
 دشري/أد 1ق

 2السباحة ف
 باغقول/د 2ق

 2ق 2السباحة ف
 باغقول/د

 2ق 1السباحة ف
 باغقول/د

 2ق 1السباحة ف
 باغقول/د

 الثالثاء

تاريخ وفلسفة 
 .النشاط البدني ر

 6محاضرة ق
 فنوش/أد

 

تاريخ وفلسفة 
 . النشاط البدني ر

 6محاضرة ق
 فنوش/أد

 

 ألعاب القــــوى
 6محاضرة ق 

 فنوش/أد
 

ألعاب القــــوى 
 6محاضرة ق

 فنوش/أد
 

منهجية البحث  
 1ق 2ف
 فنوش/أد

منهجية البحث 
 فنوش/أد 1ق 2ف

منهجية البحث 
 فنوش/أد 1ق 1ف

منهجية البحث 
 فنوش/أد 1ق 1ف

ألعاب القوى 
 قيدوام/أ 1ف

 1ألعاب القوى ف
 قيدوام/أ

 2ألعاب القوى ف
 خليل/د

 2ألعاب القوى ف
 خليل/د

 األربعاء
علوم التربية 

 6محاضرة ق
 لزنك/د

علوم التربية 
 6محاضرة ق

 لزنك/د

الجمباز محاضرة 
قيدوام/أ 6ق  

الجمباز محاضرة 
قيدوام/أ 6ق  

 1الجمباز ف 
 قيدوام/أ

 1الجمباز ف
 قيدوام/أ

 2الجمباز ف
 قيدوام/أ

 2الجمباز ف
 قيدوام/أ

 2فكرة السلة 
 خليل/د

 2فكرة السلة 
 ليلخ/د

 1كرة السلة ف
 خليل/د

 1كرة السلة ف
 خليل/د

 الخميس
الكيمياء الحيوية 

 6محاضرة ق
 دخية/د

الكيمياء الحيوية 
 6محاضرة ق

 دخية/د

مدخل للنشاط البدني 
 6محاضرة ق. ر. ت

مزروع/أد  

مدخل للنشاط 
. ر. البدني ت

 6محاضرة ق
مزروع/أد  

    

 التالية التدريس الحضوري يكون خالل الفترات: مالحظات تنظيمية             

 .2221جانفي  21إلى غايـــة  2221جانفي  10من : الفترة األولى  -

 .2221فيقري  11إلى غايـــــة  2221فيفري  20من : الفترة الثانيــة -

 .2221ري فــفي 22بتاريخ  (الجمباز، ألعاب القوى، كرة السلة)حصص التطبيقية وحدة للمال متحاناتاال: الفترة الثالثــة -


