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التار خ

الموضوع

اﻹثن ن 28

التكو ن ميدان علوم وتقنيات

أكتو ر 2019
اﻹثن ن 04

نوفم 2019
اﻹثن ن 11

نوفم 2019
اﻹثن ن 18

نوفم 2019
اﻹثن ن 25

نوفم 2019

مسؤول اليوم الدرا

اﻷ شطة البدنية والر اضية

البحث العل

ميدان علوم

وتقنيات اﻷ شطة البدنية
والر اضية

التدر ب الر اضيفي ميدان علوم
وتقنيات اﻷ شطة البدنية
والر اضية

ال شاط البد ي الر ا

ال بوي

ميدان علوم وتقنيات اﻷ شطة
البدنية والر اضية

اﻹدارة وال سي الر ا

ميدان

علوم وتقنيات اﻷ شطة البدنية
والر اضية

الطور

الدكتور شلغوم عبد

جميع

ال وف سور لعبان

جميع

ال وف سور قاس

جميع

ال وف سور بوخراز

جميع

الرحمان

كر م

أحسن

رضوان

الدكتور بوطال ي

اﻷطوار

اﻷطوار
اﻷطوار
اﻷطوار
جميع

اﻷطوار

ا اور

 -آفاق التكو ن ميدان STAPS

اﻷساتذة المتدخلون

 -ال وف سور /بن ع ي محند آك

 -العﻼقة البيداغوجية التكو ن

 -د /شلغوم عبد الرحمان

 -التكو ن ميدان  STAPSوعﻼقته

 -ال وف سور /بلغول فت

 -مشروع مذكرة التخرج

 -ال وف سور /مرازقة جمال

ا ام

بميدان الشغل

 -تصميم و ناء أدوات البحث العل

 -ال وف سور لعبان كر م

 -التخطيط وال مجة التدر ب الر ا

 -ال وف سور /مقرا ي فر دة

 -التوجيه واﻻنتقاء الر ا

 -ال وف سور /بن شرن ن عبد ا ميد

 -تفر غ البيانات اﻹحصائية

 القياس واﻻختبار التدر ب الر ا -طرائق التدر س

 النظر ات ال بو ة -ال شر ع المدر

 -سي الم شآت الر اضية والموارد

ال شر ة

 -تنظيم البطوﻻت الر اضية

 -التمو ل وال سي الما للم شأة

الر اضية

 د /أبوش ان محمد -ال وف سور/

يج مولود

 د /بوجمية مصطفى د /قاصدي حميدة -د /معيوف العيد

 -د /عمران عبد ا كيم

 ال وف سور /قصري نصر الدين -د /ناصري عبد القادر

الم ان
مدرج الر اضة

مدرج الر اضة
مدرج الر اضة
مدرج الر اضة

مدرج الر اضة

التار خ
اﻹثن ن 02

د سم 2019
اﻹثن ن 09

د سم 2019
اﻹثن ن 16

الموضوع

ال شاط البد ي الر ا

وزارة التعليم العا والبحث العل
جامعة ا زائر3
مع د ال بية البدنية والر اضية
برنامج اﻷيام الدراسية واﻷيام التكو ية لسدا اﻷول لسنة ا امعية 2020-2019
المكيف

ميدان علوم وتقنيات اﻷ شطة
البدنية والر اضية

التدر ب النوادي الر اضية
الممارسة الر اضية الوسط

د سم 2019

ال بوي

يؤجل ش ر

مسؤول اليوم الدرا

الطور

ال وف سور بن شرن ن

جميع

ال وف سور غضبان

جميع

عبد ا ميد

أحمد حمزة

ال وف سور نا رابح

اﻷطوار

اﻷطوار
جميع

اﻷطوار

جانفي 2020

المعا ة اﻹحصائية البحوث
العلمية

الدكتور ابوشو ان

جميع

يؤجل ش ر

التحض البد ي النوادي

ال وف سور حدادي

جميع

جانفي 2020

الر اضية

محمد
خالد

اﻷطوار
اﻷطوار

ا اور

اﻷساتذة المتدخلون

 -تص يفات اﻻعاقاتا ركيةوالعقلية

 -د /عبورة رابح

 -الر اضات اﻷولمبية لذوي اﻹحتياجات

 -د /عبورة رابح

 -اﻹصابات واﻹسعافات الر اضية

 -د /بوزكر اء تو امي

 -القيادة الر اضية

 -د /سكري مصطفى

 اﻻضطر ات ا سية ا ركيةا اصة

 -ف يولوجية ا

د البد ي

 -أ /لوناس شر ف ب ب

 -ال وف سور /طاوطاو ز رة

 -عليمية اﻷ شطة البدنية والر اضية

 -ال وف سور/بن عقيلة كمال

 -التعلم واك ساب الم ارة ا ركية

 -ال وف سور /حر حكيم

 -منا

ال بية والتعليم

 -تطبيقات اﻹحصاء الوصفي البحوث

 -ال وف سور/كرفس ن يل

 -د /الدكتور بومنجل جمال الدين

 -تطبيقات اﻹحصاء التطبيقي البحوث

 -د /ناصري عبد القادر

 -اللياقة البدنية عند الر ا

 -د /بوحال فيصل

 تطبيقات  SPSSالبحوث العلمية تخطيط حمولة التدر ب -مبادئ التدر ب الر ا

ا ديث

 -د /حفيظي من ب

 ال وف سور /خرو ي فيصل -د /سكري عبد المالك

الم ان
مدرج الر اضة

مدرج الر اضة
مدرج الر اضة
مدرج الر اضة
مدرج الر اضة

