
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

 السنة  الثالثة  )تدرٌب(                                                                                  األفواج: 21 . 20 . 20 . 20. 20. 20   

10 ------ 10  10 ------ 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 ------- 11 التوقٌت الٌـوم/   

 مشزوع مذكزج    

21مد     أ.مفتي     
 مىاهج التزتيح والتدرية المقارن

21مد:     أ.تلميلود  

 االثنــــــٌن
20/11/0202  

 تطارياخ االختثاراخ الزياضيح    

21مد        د.ته هيثح تاج د  

 علم الحركة
 21مد      قصٌر

لثالثـــــاءا  
20/11/0202  

 األلعاب  الفزديح    

21مد       أ. .....     
و االوتقاء الزياضي التوجيه  

  21مد       ./عزوسي

ربــــــاءاأل  
20/11/0202  

 كرة السلة    

21أ.شاعو     مد   
 األلعاب الجماعيح

21مد   أ. .....      
 الخـمـٌـس

20/11/0202  

القدمكرة        
21مد      عروسًأ.  

 الســـــــبت
20/11/0202  

 األحــــــــد      
20/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

 السنة  الثالثة  )تربوي(                                                                                  األفواج: 21 . 20 . 20 . 20. 20. 20   

10 ------ 10  10 ------ 10  10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 ------- 11 التوقٌت الٌـوم/   

 مشزوع مذكزج    

20مد     أ.مفتي     
 مىاهج التزتيح والتدرية المقارن

20مد:     أ.تلميلود  

 االثنــــــٌن
20/11/0202  

التـلٌم والنشاط تٌكنولوجٌا      

20أ.زراري       مد   

 علم الحركة
 20مد      قصٌر

لثالثـــــاءا  
20/11/0202  

 األلعاب  الفزديح    

20مد     أ. ......    
 التوجيه و االوتقاء الزياضي

  20مد       ./عزوسي

ربــــــاءاأل  
20/11/0202  

 كرة السلة    

20أ.شاعو     مد   
 األلعاب الجماعيح

20مد     أ. .......   
 الخـمـٌـس

20/11/0202  

القدمكرة        
20مد      عروسًأ.  

 الســـــــبت
20/11/0202  

 األحــــــــد      
20/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

 ماستر1 تربوي                                                                                                       األفواج: 21 . 20 . 20   

10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 ------- 11  20 ------- 12  20 ------- 20 التوقٌت الٌـوم/   

التخطٌط والبرمجة التربوٌة   

01 مد        أ.زواغً  
 تصمٌم وبتاء المناهج

01 مد       أ.بن عمارة  
 االثنــــــٌن    

20/11/0202  
  النشاطات البدنٌة مولوجٌاٌإبست

01 مد      أ.الـلوي  

 القوام والتوازن والتحلٌل الحركً

 01 مد     أ.حساٌنً

لثالثـــــاءا      
20/11/0202  

 منهجٌة البحث الـلمً

01 مدأ.قدراوي         
 البحث الوثائقً

01 مد أ.بن عمارة       
ربــــــاءاأل      

20/11/0202  

 تقنٌات اإلعالم واالتصال
01 مد     أ.فٌجل  

 التشرٌع المدرسً

01 مدأ.ساغً        
 الخـمـٌـس    

20/11/0202  

 اللغة اإلنجلٌزٌة
01 مد  لطرشأ.   

 

 اإلعالم اآللً
01 مد     أ. شنً  

 الســـــــبت    
20/11/0202  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة 
01 مدد.فرطاس        

 األحــــــــد    
20/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

 ماستر1 تدرٌب                                                                                                     األفواج: 21 . 20 . 20   

10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 ------- 11  20 ------- 12  20 ------- 20 التوقٌت الٌـوم/   

التخطٌط والبرمجة   
02 مد        أقارة  

 علم االجتماع التنظٌمً
02 مدأ. بن عمارة         

 االثنــــــٌن    
20/11/0202  

 اإلصابات وإلسـافات األولٌة
 02 مدأ.قدراوي     

 االختبارات و القٌاس الرٌاضً
 02 مدأ.بن هٌبة     

لثالثـــــاءا      
20/11/0202  

 منهجٌة البحث الـلمً
02 مدأ.قدراوي       

 نظرٌات ومنهجٌة التدرٌب
02 مدأ.برباقً        

ربــــــاءاأل      
20/11/0202  

 فٌزٌولوجٌا الجهد 
02 مدأ.بوخرٌصة       

 إحصاء تطبٌقً 
02 مدأ.بجاوي        

 الخـمـٌـس    
20/11/0202  

 اللغة اإلنجلٌزٌة
02 مد  لطرشأ.   

 اإلعالم اآللً
02 مدأ. شنً       

 الســـــــبت    
20/11/0202  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة 
02 مدد.فرطاس        

 األحــــــــد    
20/11/0202  

 


