
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    
   كلية العلوم االنسانية و االجتماعية   06/04/2021سطيف في :     

   فرع النشاطات الرياضية      
 2020/2021امعية طبيقات السداسي الثاني السنة الجالتوزيع االسبوعي لمحاضرات  و ت  
  2021جوان  17الى  2021ماي  29المرحلة الرابعة من:   2021ماي  06الى  2021افريل 24فترة السداسي الثاني المرحلة الثانية من:     
           

   الفوج :                                                    1التربية و علم الحركة                المدرج        السنة:     الثالثة                   التخصص :  

  

 14:00  15:00 14:00  15:00 13:00  14:00 12:00   13:00 11:00   12:00 10:00   11:00 09:00   10:00 08:00  09:00   

   العاب القوى الجيدو الكاراتيه         

حد
ال
ا

 

               

   02القاعة  02القاعة  01القاعة         

   برباقي بدر الدين بوخريصة زهير مساحلي الصغير        

   العاب القوى الجيدو الكاراتيه         

ن
ني

الث
ا

 

              

   02القاعة  02القاعة  01القاعة        

   برباقي بدر الدين بوخريصة زهير مساحلي الصغير        

                

ء
ثا
ال

لث
ا

 

               

               

                

   كرة القدم  كرة السلة كرة اليد رة الطائرة ك      

ء
عا

رب
ال
ا

 

               

   01القاعة  01القاعة  02القاعة  02القاعة       

   عروسي ع  الحميد قارة النذير فرطاس  يوسف العلوي  ع الحفيظ      

   كرة القدم  كرة السلة كرة اليد كرة الطائرة       

س
مي

خ
ال

 

               

   01القاعة  01القاعة  02القاعة  02القاعة       

   عروسي ع  الحميد قارة النذير فرطاس  يوسف العلوي  ع الحفيظ      

         

         

         

         



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    
      

     

  

   كلية العلوم االنسانية و االجتماعية   06/04/2021سطيف في :     

   فرع النشاطات الرياضية      
    2020/2021امعية طبيقات السداسي الثاني السنة الجالتوزيع االسبوعي لمحاضرات  و ت   
    2021جوان  17الى  2021ماي  29المرحلة الرابعة من:   2021ماي  06الى  2021افريل 24فترة السداسي الثاني المرحلة الثانية من:     
           

   التدريب الرياضي التنافسي                 المدرج :                                              الفوج :          السنة:     الثالثة                   التخصص :  

  

 14:00  15:00 14:00  15:00 13:00  14:00 12:00   13:00 11:00   12:00 10:00   11:00 09:00   10:00 08:00  09:00   

   العاب القوى الجيدو الكاراتيه         

حد
ال
ا

 

                

   02القاعة  02القاعة  01القاعة         

   برباقي بدر الدين بوخريصة زهير مساحلي الصغير        

   العاب القوى الجيدو الكاراتيه         

ن
ني

الث
ا

 

                

   02القاعة  02القاعة  01القاعة         

   برباقي بدر الدين بوخريصة زهير مساحلي الصغير        

                

ء
ثا
ال

لث
ا

 

                

                

                

   كرة القدم  كرة السلة كرة اليد كرة الطائرة       

ء
عا

رب
ال
ا

 

                

   01القاعة  01القاعة  02القاعة  02القاعة       

   عروسي ع  الحميد قارة النذير فرطاس  يوسف العلوي  ع الحفيظ      

   كرة القدم  كرة السلة كرة اليد كرة الطائرة       

س
مي

خ
ال

 

                

   01القاعة  01القاعة  02القاعة  02القاعة       

   الحميدعروسي ع   قارة النذير فرطاس  يوسف العلوي  ع الحفيظ      

         

         



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

   كلية العلوم االنسانية و االجتماعية   06/04/2021سطيف في :     

   فرع النشاطات الرياضية      
           
    2020/2021 الجامعيةالتوزيع االسبوعي لمحاضرات  و تطبيقات السداسي الثاني السنة    
    2021جوان  17الى  2021ماي  29المرحلة الرابعة من:   2021ماي  06الى  2021افريل 24فترة السداسي الثاني المرحلة الثانية من:     
           

   الفوج :                                 1السنة:     االولى    ماستر                التخصص :      النشاط التربوي                    المدرج   

  

 14:00  15:00 14:00  15:00 13:00  14:00 12:00   13:00 11:00   12:00 10:00   11:00 09:00   10:00 08:00  09:00   

المقاربة المعرفية و         

 االيكولوجية للتعلم
تقنيات المعالجة 

 االحصائية 

تصميم و بناء  اللغة االنجليزية 

 ادوات البحث

حد
ال
ا

 1المدرج   1المدرج   1المدرج   1المدرج          

 بن عمارة كمال لطرش نزهة  خلفاوي  الهام حسايني ايوب         

النظريات     

البيداغوجية 

 المعاصرة

ادوات مالحظة 

 التدريس

االصابات الرياضية و   

 االسعافات الرياضية 
المقاربة المعرفية و  االعالم االلي

 االيكولوجية للتعلم

ن
ني

الث
ا

  1المدرج    1المدرج     1المدرج   1المدرج      

 حسايني ايوب  نحاوة امين نحاوة امين   فضيلةحفيظ  فضيلةحفيظ     

تقنيات المعالجة    

 االحصائية 
التيارات الفلسفية و  بيداغوجيا تطبيقية  

 المقاربات العلمية

ادوات مالحظة 

 التدريس

النظريات 

البيداغوجية 

 المعاصرة

ء
ثا
ال

لث
ا

  1المدرج   1المدرج   1المدرج   1المدرج     1المدرج      

 فضيلةحفيظ  فضيلةحفيظ  امنة شافعة شافعة امنة   خلفاوي الهام   

االصابات الرياضية و     

 االسعافات الرياضية 
طرائق و اساليب    االعالم االلي

 التدريس
التيارات الفلسفية و  بيداغوجيا تطبيقية

 المقاربات العلمية

ء
عا

رب
ال
ا

 

  1المدرج   1المدرج   1المدرج     1المدرج   1المدرج     

 شافعة امنة شافعة امنة فرطاس  يوسف   نحاوة امين نحاوة امين    

تصميم و بناء         

 ادوات البحث
طرائق و اساليب 

 التدريس

   اللغة االنجليزية 

س
مي

خ
ال

 

    1المدرج   1المدرج   1المدرج         

   لطرش نزهة  فرطاس يوسف  بن عمارة كمال        

          



          

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    
   واالجتماعيةكلية العلوم االنسانية    06/04/2021سطيف في :     

   النشاطات الرياضيةفرع       
    2020/2021 الجامعيةالثاني السنة  لمحاضرات وتطبيقات السداسيالتوزيع االسبوعي    
    2021جوان  17الى  2021ماي  29المرحلة الرابعة من:   2021ماي  06الى  2021افريل 24من: فترة السداسي الثاني المرحلة الثانية    
           

   الفوج :                                     2السنة:     االولى    ماستر                التخصص :             التدريب الرياضي التنافسي           المدرج   

  

 14:00  15:00 14:00  15:00 13:00  14:00 12:00   13:00 11:00   12:00 10:00   11:00 09:00   10:00 08:00  09:00   

االختبارات و القياس     

 الرياضي
التخطيط و البرمجة  بيداغوجيا تطبيقية اللغة االنجليزية    مشروع البحث

 في التدريب الرياضي

حد
ال
ا

  2المدرج   2المدرج   2المدرج    2المدرج   2المدرج     

 خودير صفيان خودير سفيان لطرش نزهة   بلميلود عبادية  بلميلود عبادية    

يات و منهجية نظر    

 التدريب الرياضي
التخطيط و البرمجة    بيداغوجيا تطبيقية

 في التدريب الرياضي
االختبارات و القياس 

 الرياضي
 مشروع البحث

ن
ني

الث
ا

 

  2المدرج   2المدرج   2المدرج    2المدرج   2المدرج     

 بلميلود عبادية  بلميلود عبادية  خودير صفيان   خودير سفيان رضوان بوبكر    

نظريات و منهجية    علم النفس الرياضي االحصاء التطبيقي  التغذية الرياضية  

 التدريب الرياضي 
فيزيولوجيا الجهد 

 البدني

  

ء
ثا
ال

لث
ا

 

    2المدرج   2المدرج    2المدرج   2المدرج   2المدرج  

   زواغي شمس الدين رضوان بوبكر   بروج كمال بن هيبة تاج الدين دهلي هني  

القانون و التشريع         

 الرياضي
 علم النفس الرياضي االحصاء التطبيقي  التغذية الرياضية

ء
عا

رب
ال
ا

 

  2المدرج   2المدرج   2المدرج   2المدرج         

 بروج كمال بن هيبة تاج الدين دهلي هني ساغي عبد القادر        

القانون و التشريع       

 الرياضي
فيزيولوجيا الجهد   

 البدني
القانون و التشريع 

 الرياضي

 اللغة االنجليزية 

س
مي

خ
ال

 

  2المدرج   2المدرج   2المدرج    2المدرج       

 لطرش نزهة  ساغي عبد القادر زواغي شمس الدين   ساغي عبد القادر      

 


