
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/12

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

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

 كرة القدم

21مد     أ. عروسً  
  السلة رةك

21مد:     أ. قارة  
 الخـمـٌـس    

10/11/0202  

 العاب القىي  

 10مذ     ترتاقي  . أ
 رة الطائرةك

 21مد      أ. العلوي
 الســـــــبت  

10/11/0202  

 10مذ بوخرٌصة   جٌدوأ.   

12مذ   كاراتيو. أ حىمىره  
 رة الٌدك

  21مد       أ. فرطاس
 األحــــــــد  

10/11/0202  

 االثنــــــٌن      
10/11/0202  

لثالثـــــاءا        
11/11/0202  

ربعـــــاءاأل        
12/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/12

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

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

 كرة القدم

20مد     أ. عروسً  
  السلة رةك

20مد:     أ. قارة  
 الخـمـٌـس    

10/11/0202  

 العاب القىي  

 10مذ      ترتاقي  . ب
 رة الطائرةك

 20مد      أ. العلوي
 الســـــــبت  

10/11/0202  

 10مذجٌدوأ. بوخرٌصة      

12مذ   حىمىرهكاراتيو. أ   
 رة الٌدك

  20مد       أ. فرطاس
 األحــــــــد  

10/11/0202  

 االثنــــــٌن      
10/11/0202  

لثالثـــــاءا        
11/11/0202  

ربعـــــاءاأل        
12/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/12

 ماستر1 تربوي                                                                                                  األفواج: 21 . 20 . 20   

10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 ------- 11  23 ------- 12  22 ------- 23 التوقٌت الٌـوم/   

المقارتح المعرفيح و     

 االيكىلىجيح للتعلم الحركي

00ق         د . قصير  

 النظرٌات البٌداغوجٌة المعاصرة
00ق        د. تن عمارج  

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

 تصميم وتناء أدواخ  الثحث   

00ق       د.حفيظ  
 التياراخ الفلطفيح والمقارتاخ العلميح

 00ق      أ. د. تىطالثي
 الســـــــبت 

10/11/0202  
 أدوات مالحظة التدرٌس   

00ق        أ. تجاوي  
 اإلصابات الرٌاضٌة و اإلسعافات األولٌة

00ق       أ. نحاوة  
 األحــــــــد 

10/11/0202  
 طرائق و أضالية التذريص   

00ق       د. فرطاش  
 تقنياخ المعالجح اإلحصائيح

00ق       أ. خلفاوي  
 االثنــــــٌن 

10/11/0202  
 اللغة اإلنجلٌزٌة   

00ق      مرقصًأ.   
 

 اإلعالم اآللً
00ق    أ. شنً     

لثالثـــــاءا   
11/11/0202  

ربعـــــاءاأل        
12/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم 

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/12

 ماستر1 تدرٌب                                                                                                    األفواج: 21 . 20 . 20   

10 ------ 10  10 ------ 10  11 ------- 10  12 ------- 11  23 ------- 12  22 ------- 23 التوقٌت الٌـوم/   

علم النفس الرٌاضً      
00ق         أ. بوقزولة  

 التغذٌة الرٌاضٌة
00ق        د. حساٌنً  

 الخـمـٌـس 
10/11/0202  

الثذني فيسيىلىجيح الجهذ     

 00ق      د.زواغي
 القانون والتشرٌع الرٌاضً

 00مد  أ. فٌجل   

 الســـــــبت 
10/11/0202  

الرياضي منهجيح التذرية     

00ق      ترتاقيأ.  
الرٌاضًاالختبارات و القٌاس   

00ق         د. حساٌنً  
 األحــــــــد 

10/11/0202  
 إحصاء تطبٌقً   

00ق      د. بن هٌبة  
 التخطيط والثرمجح

00ق       د. قذراوي  
 االثنــــــٌن 

10/11/0202  
 اللغة اإلنجلٌزٌة   

00ق      أ. مرقصً  

 تصميم وتناء أدواخ الثحث العلمي

00ق      د.حفيظ  
لثالثـــــاءا   

11/11/0202  

ربعـــــاءاأل        
12/11/0202  

 


