
 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي
 2018/2019: الدورة العادية االوللسداسي االستدراكية لمتحانات البرنامج ا

نشاط بدني رياضي مدرسي-أولى ماسترالسنة   
 

 التاريخ:                                                 

 رئيس القسم:                                                                       

00:13إلى  30:11 00:11إلى  03:9   التاريخ      التوقيت 
البدنية والرياضية األنشطة ابستومولوجيا 

 عبدليأ.
 تصميم وبناء المنهاج التربوي 

 أ.مخلوف
 الخميس

05/09/2019 

 القوام والتوازن والتحليل الحركي 
 أ.عبيدة

التخطيط والبرمجة التربوية لألنشطة البدنية 
 والرياضية أ.جوبر

 السبت 

07/09/2019 

 منهجية البحث العلمي
 أ.بن حفيظ

 االعالم االلي
 أ.حميدة

 الخميس

12/09/2019 

 البحث الوثائقي
 أ.سيود

 تقنيات االعالم واالتصال
 أ.جوادي

 السبت 

14/09/2019 

 انجليزية
 أ.بن بيشة

 التشريع المدرسي
 أ.بربريس

 الخميس

19/09/2019 

 
 

  

   

   

   

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 
 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

2018/2019: الدورة العادية الخامس لسداسياالستدراكية لمتحانات الابرنامج   

-نشاط بدني رياضي تربوي –الثالثة السنة  

 

                                     

                                   

         لتاريخ:ا

رئيس القسم:                                                                                         

  

00:13إلى  30:11 00:11إلى  30:9   التاريخ      التوقيت 

 الخميس تخصص رياضة فردية قادري الحاجأ.–علم الحركة 

05/09/2019 

 بن قسمي –مشروع مذكرة التخرج 
 التوجيه واالنتقاء الرياضي التربوي 

 قاسمي أ.
 السبت 

07/09/2019 

 الخميس جوبرأ.تكنولوجيا التعليم والنشاط الرياضي  تخصص رياضة جماعية

12/09/2019 

 
 مناهج التربية والتدريب الرياضي المقارن

 عبدليأ.
 السبت 

14/09/2019 

   

   

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 
2018/2019: الدورة العادية الثالث لسداسياالستدراكية لمتحانات الابرنامج    

-نشاط بدني رياضي مدرسي–ثانية ماستر السنة   
 

 

رئيس القسم:                                                                                       

00:13إلى  30:11 00:11إلى  30:9   التاريخ      التوقيت 

 الخميس التوافق الحركي أ.قادري الحاج 

05/09/2019 

 
يةالبدنية والرياض تعليمية األنشطة  

 أ. مرتات
 السبت 

07/09/2019 

 
اكتساب المهارات الحركية أ. قادري 

 الحاج
 الخميس 

12/09/2019 

   

   

   

   

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 النشاط البدني والرياضي التربوي قسم

 2018/2019الثالث الدورة العادية: االمتحانات االستدراكية للسداسي برنامج      

 -رياضي بدني تربوي نشاط–الثانية السنة 

 

 التاريخ:                                        

 رئيس القسم:                                            

 
 

00:11إلى  30:9 13:00إلى  11:30  التاريخ      التوقيت 

 الخميس اإلحصاء الوصفي أ.بوزناق كرة اليد أ.بن عيسى

05/09/2019 

 السبت  طرائق التدريس أ.برقوق ثقافة بدنية أ.سحساحي

07/09/2019 

 الخميس جيدو  أ.نقاز النظريات التربوية أ.بن قسمي

12/09/2019 

 السبت  الميكانيك الحيوية أ.سايح علم النفس النمو أ.صولة

14/09/2019 

النشاط البدني الرياضي والعولمة 
 الخميس علم االجتماع الرياضي أ.يونس أ.بربريس

19/09/2019 

   

   

   

   

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 السنة األولى جذع مشترك

 2018/2019األول لسداسي االستدراكية لمتحانات الابرنامج 

 :التاريخ                                            

 رئيس القسم:                                                                     

00:13إلى  30:11 00:11إلى  30:9   التاريخ      التوقيت 

 كرة السلة أ.بن بوزة
تاريخ وفلسفة النشاط البدني الرياضي 

 أمعلم+ اشادة
 الخميس

05/09/2019 

 علوم التربية ا نويوة 

 

 العلميمنهجية البحث 

 أ.نقاز  

 

 السبت 

07/09/2019 

 الجمبــــاز

 أ.بوشارب

   انجليزية  ا بوذراع 

 

 الخميس

12/09/2019 

 أ.حزحازي السباحة

 ألعاب القوى

 أ.علوي+ ا شادة  

 

 السبت 

14/09/2019 

وي مدخل النشاط البدني الرياضي الترب  

 أ بن عيسى

    الكيمياء الحيوية

 أ.عبيدة

 الخميس

19/09/2019 

   علم التشريح

أ.صولة   

 مدخل للتدريب الرياضي 

 أ.شريط

 السبت 

21/09/2019 

  

 

 
 

   

 
  

 
 

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 

 قسم التدريب الرياضي

  رياضي نخبوي ماستر: تدريبالسنة األولى 

 2018/2019 الدورة العادية: األوللسداسي االستدراكية لمتحانات الارنامج ب

                                                                                                                                                             

 التاريخ:

 رئيس القسم:                                                                                              

00:13إلى  30:11 00:11إلى  30:9   التاريخ      التوقيت 
 إحصاء تطبيقي

 "بوزناق
 الخميس فيزيولوجيا الجهد البدني "موهوبي"

05/09/2019 

 اإلصابات واالسعافات األولية 

" دغنوش"   

الرياضي ومنهجية التدريب  اتنظري

 "هدوش"
 

 السبت 

07/09/2019 

برمجة في التدريب الخطيط والت

 قارة"الرياضي " 
 اللغة الحية " حميدة" االليعمام اال

 
 الخميس

12/09/2019 

 نجليزية اال

 بوذراع
 الرياضي والقياس  اتاالختبار

 "قادري ع.الحفيظ"
 السبت 

14/09/2019 

الرياضيعلم االجتماع التنظيمي   

 الخميس منهجية البحث العلمي    " ميمون" يونس" " 

19/09/2019 

   

   

   

   

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 

  قسم التدريب الرياضي
 -تدريب رياضي تنافسي-السنة الثانية

                                    2018/2019الثالث الدورة العادية:  االمتحانات االستدراكية للسداسيبرنامج 

 

القسم:رئيس   

 

 

00:11إلى  30:9 13:00إلى  11:30  التاريخ      التوقيت 

 حساني كرة اليد 
 اإلحصاء الوصفي بوزناق

 
 الخميس

05/09/2019 

 السبت  التدريب شريطنظرية ومنهجية  ثقافة بدنية سحساحي

07/09/2019 

 الخميس جيدو نقاز النظريات التربوية بن قسمي

12/09/2019 

 السبت  الميكانيك الحيوية سايح علم النفس النمو صولة

14/09/2019 

 الخميس علم االجتماع الرياضي يونس نشاط بدني رياضي والعولمة بربريس

19/09/2019 

   

   

   

   

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 

  قسم التدريب الرياضي
 -تدريب رياضي تنافسي –الثالثة السنة

2018/2019الخامس الدورة العادية:  االمتحانات االستدراكية للسداسينامج بر   

 

 

                                                                                   

 التاريخ

رئيس القسم:    

 

00:13إلى  30:11 00:11إلى  30:9   التاريخ      التوقيت 
 علم الحركة
 قادري الحاج

 الخميس تخصص رياضة فردية

05/09/2019 

 مشروع مذكرة التخرج بوشريط
 

 التوجيه واالنتقاء الرياضي
 قاسمي

 السبت 

07/09/2019 

 تخصص رياضة جماعية
 بطاريات االختبارات الرياضية 

 قادري ع الحفيظ
 الخميس

12/09/2019 

 
ي المقارن مناهج التربية والتدريب الرياض

 عبدلي
 السبت 

14/09/2019 

   

   

   



 والبحــث العلميوزارة التعلـيم العــالي 
 -2باتنة –جـامعة

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمعهد 
   

 

 

  قسم التدريب الرياضي
 -نخبويتدريب رياضي  – نية ماسترالثا السنة

 2018/2019: الثالث الدورة العادية االمتحانات االستدراكية للسداسيبرنامج امتحانات 
 

 

 

 

 

 رئيس القسم:

00:13إلى  30:11 00:11إلى  03:9   التاريخ      التوقيت 

 الخميس الطب الرياضي عبيدة 

05/09/2019 

 السبت   القيادة الرياضية رويني

07/09/2019 

 الخميس نظريات ومنهجية التدريب الرياضي حساني 

12/09/2019 

   

   

   


