
 

وزارة التعليم                                                                       الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العالي و البحث العلمي 

 النشاطات الرياضيةعلوم وتقنيات  قسم                                              -سطيف–واالجتماعية اإلنسانية م العلو كلية

 البدنية والبدنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ المكان التوقيت أستاذ المادة  الفوج + المجموعة 

  خرشي TP 1 A سباحة          
 
 
 

 
 

 االمتحانات الخاصة باألعمال التطبيقية والموجهة تجرى 
الحصة األخيرة من األسبوع األخير من السداسي الثاني  في

 بنفس المكان والزمان واليوم الوارد في التوزيع األسبوعي.
 
 

 

 

 

 بوكثير TP 2 A سباحة          

 بوشامة TP 3 A سباحة          

 حويش TP 4 A سباحة          

 صياح TP 1 A الكرة الطائرة

 بلحجر TP 2 A الكرة الطائرة

 دراقي TP 3 A الكرة الطائرة

 هنوس TP 4 A الكرة الطائرة

 رزاقي TP 1 A (  20العاب القوى )

 سباع نوفل   TP 2 A (  20العاب القوى )

 مداسي TP 3 A (  20العاب القوى )

 مداسي TP 4 A (  20العاب القوى )

 3+0+1: ف: 1مد  10:00 – 00:00  عوير CO 1.2.3.4 A عامة يولوجيازفي

 4:  ف 9+ ق8ق

11/21/0200 

 3+0+1: ف 1مد  10:00 – 00:00 بوطالبي بن جدو CO 1.2.3.4 A تقنيات أدوات البحث العلمي

 4: ف 9+ ق 8ق 

11/21/0200 

 3+0+1: ف 1مد  10:00 – 00:00 عوينتي CO 1.2.3.4 A مورفولوجيا

 4: ف 9+ ق 8ق 

18/21/0200 

 3+0+1: ف 1مد  10:00 – 00:00 بوشجيرة TP 1.2.3.4 A اإلعالم اآللي

 4: ف 9+ ق 8ق 

19/21/0200 

 3+0+1: ف 1مد  10:00 – 00:00 مفتي CO 1.2.3.4 A الوصفي اإلحصاء

 4: ف 9+ ق 8ق 
00/21/0200 

إلى ميدان علوم وتقنيات مدخل 

 (20األنشطة البدنية )

CO 1.2.3.4 A 3+0+1: ف 1مد  10:00 – 00:00 النحوي 

 4: ف 9+ ق 8ق 

03/21/0200 

 3+0+1: ف 1مد  10:00 – 00:00 نحاوة لونيس C O 1.2.3.4 A الرياضي االجتماععلم 

 4: ف 9+ ق 8ق 

01/21/0200 

        

بتدريس مقاييس األعمال الموجهة و التطبيقية أنهم ملزمون بإجراء االمتحان السداسي الثاني خالل  ننعلم جميع األساتذة المكلفو :21مالحظة هامة 

 آخر حصة من أخر أسبوع من السداسي في نفس المكان و الزمان و اليوم الوارد في التوزيع األسبوعي.

 كآخر اجل لتسليم محضر النقاط لإلدارة. 11/21/0200حدد تاريخ  :20مالحظة هامة 
 

 24/04/2022ي: ـف فــسطيـ    

 
 ( 22/50/2522إلى  41/50/2522)  الدفعة األولى:األساسية واألفقية ( )  امتحانات السداسي الثاني العادية -

 ( 05/52/2522إلى  22/52/2522)  للدفعتين:االمتحانات االستدراكية السداسي الثاني  -

 .(  54/50/2522إلى  50/50/2522: ) للدفعتينالصيف عطلة  -

 

  + العادية(االستكشافية) بالمقاييسخاص    الفصـل الثانيبرنامج امتحانات 

 الدفعـــة  األولـــى  0202/0200للموسم الجامعي     الدورة العادية

 

  Aالمجموعة:         األولى  :الدفعـــــــــةالسنة: األولى  ليسانس   تخصص: جذع مشترك        



 عيد سعيد للجميع  تقبل هللا صيامكم وقيامكم                                                                                                     

 

 

 

وزارة التعليم                                                                       الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العالي و البحث العلمي 

 النشاطات الرياضيةعلوم وتقنيات  قسم                                              -سطيف–واالجتماعية اإلنسانية م العلو كلية

 البدنية والبدنية

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 التاريخ المكان التوقيت أستاذ المادة  المجموعة+ الفوج 

  خرشي TP 1 B سباحة          
 
 

 
 

 االمتحانات الخاصة باألعمال التطبيقية والموجهة تجرى 
في الحصة األخيرة من األسبوع األخير من السداسي الثاني بنفس 

 المكان والزمان واليوم الوارد في التوزيع األسبوعي.
 
 
 

 

 رحموني TP 2 B سباحة          

 يومدين TP 3 B سباحة          

 كمال TP 4 B سباحة          

 دعان TP 1 B الكرة الطائرة

 بوزغران TP 2 B الكرة الطائرة

 بلكزعي TP 3 B الكرة الطائرة

 سمارة TP 4 B الكرة الطائرة

 سباع ايهاب   TP 1 B (  20العاب القوى )

 بوسعدية TP 2 B (  20العاب القوى )

 سباع شمس الدين TP 3 B (  20العاب القوى )

 فرفاش TP 4 B (  20العاب القوى )

 3+2+1: ف: 2مد  10:00 – 00:00  عقابي CO 1.2.3.4 B عامة يولوجيازفي

 4: ف 2+ ق 1ق

11/21/0200 

 3+2+1: ف: 2مد  10:00 – 00:00 فنوش CO 1.2.3.4 B تقنيات أدوات البحث العلمي

 4: ف 2ق + 1ق

11/21/0200 

 3+2+1: ف: 2مد  10:00 – 00:00 لواتي CO 1.2.3.4 B مورفولوجيا

 4: ف 2+ ق 1ق

18/21/0200 

 3+2+1: ف: 2مد  10:00 – 00:00 الصديق TP 1.2.3.4 B اإلعالم اآللي

 4: ف 2+ ق 1ق
19/21/0200 

 3+2+1: ف: 2مد  10:00 – 00:00 مفتي CO 1.2.3.4 B الوصفي اإلحصاء

 4: ف 2+ ق 1ق

00/21/0200 

إلى ميدان علوم وتقنيات مدخل 

 (20األنشطة البدنية )

CO 1.2.3.4 B 3+2+1: ف: 2مد  10:00 – 00:00 النحوي 

 4: ف 2+ ق 1ق
03/21/0200 

 3+2+1: ف: 2مد  10:00 – 00:00 نحاوة لونيس C O 1.2.3.4 B الرياضي االجتماععلم 

 4: ف 2+ ق 1ق

01/21/0200 

        

بتدريس مقاييس األعمال الموجهة و التطبيقية أنهم ملزمون بإجراء االمتحان السداسي الثاني خالل  ننعلم جميع األساتذة المكلفو :21مالحظة هامة 

 آخر حصة من أخر أسبوع من السداسي في نفس المكان و الزمان و اليوم الوارد في التوزيع األسبوعي.

 .كآخر اجل لتسليم محضر النقاط لإلدارة 11/21/0200حدد تاريخ  :20مالحظة هامة 

 

 24/04/2022ي: ـف فــسطيـ    

 Bالمجموعة:         األولى  :الدفعـــــــــةالسنة: األولى  ليسانس   تخصص: جذع مشترك        

  + العادية(االستكشافية) بالمقاييسخاص    الفصـل الثانيبرنامج امتحانات 

 الدفعـــة  األولـــى  0202/0200للموسم الجامعي     الدورة العادية

 



 
 ( 22/50/2522إلى  41/50/2522)  الدفعة األولى:األساسية واألفقية ( )  امتحانات السداسي الثاني العادية -

 ( 05/52/2522إلى  22/52/2522)  للدفعتين:االمتحانات االستدراكية السداسي الثاني  -

 .( 54/50/2522إلى  50/50/2522: ) للدفعتينالصيف عطلة  -

 

 عيد سعيد للجميع                                                تقبل هللا صيامكم وقيامكم                                                          

 

وزارة التعليم                                                                       الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العالي و البحث العلمي 

 النشاطات الرياضيةعلوم وتقنيات  قسم                                              -سطيف–واالجتماعية اإلنسانية م العلو كلية

 البدنية والبدنية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التاريخ المكان التوقيت أستاذ المادة  الفوج + المجموعة 

   عبد الحميد عروسي  نشاط TP 1 كرة القدم
 

 
 

االمتحانات الخاصة باألعمال التطبيقية والموجهة 
 تجرى

في الحصة األخيرة من األسبوع األخير من السداسي 
الثاني بنفس المكان والزمان واليوم الوارد في 

 التوزيع األسبوعي.
 
 

 عبد الحميد عروسي  نشاط TP 0 كرة القدم

 جوبر  خالد نشاط TP 2 كرة اليد

 عبد الحفيظالعلوي  نشاط TP 2 الكرة الطائرة

 نذيرقارة   نشاط TP 2 كرة السلة

 برباقي بدر الدين نشاط TP 1  العاب القوى

 برباقي بدر الدين نشاط TP 0 العاب القوى

 برباقي بدر الدين نشاط TP 3 العاب القوى

 بوخريصة   نشاط TP 2 جيدو

 امتحان محاضرات تخصص رياضة جماعية

 11/01/2022 01مدرج  11:30 – 10:30 عروسي عبد الحميد   co 1+2 كرة القدم 

 11/01/2022 01قاعة  11:30 – 10:30 جوبر  خالد  co 0 كرة اليد 

 11/01/2022 02قاعة 11:30 – 10:30 العلوي عبد الحفيظ  co 0 الكرة  الطائرة 

 11/01/2022 03قاعة  11:30 – 10:30 قارة  نذير  co 0 كرة السلة 

 امتحان محاضرات تخصص رياضة فردية

 11/01/2022 01مدرج  11:30 – 10:30 برباقي بدر الدين  co 0 العاب القوى

 11/01/2022 01قاعة  11:30 – 10:30 بوخريصة    co 0 جيدو

        

بتدريس مقاييس األعمال الموجهة و التطبيقية أنهم ملزمون بإجراء االمتحان السداسي الثاني خالل  ننعلم جميع األساتذة المكلفو :21مالحظة هامة 

 آخر حصة من أخر أسبوع من السداسي في نفس المكان و الزمان و اليوم الوارد في التوزيع األسبوعي.

 كآخر اجل لتسليم محضر النقاط لإلدارة. 11/21/0200حدد تاريخ  :20مالحظة هامة 
 

 

 

 24/04/2022ي: ـف فــسطيـ    
 

 
 .( 22/50/2522إلى  41/50/2522)  الدفعة األولى:األساسية واألفقية ( )  امتحانات السداسي الثاني العادية -

  + العادية(االستكشافية) بالمقاييسخاص    الفصـل الثانيبرنامج امتحانات 

 الدفعـــة  األولـــى  0202/0200للموسم الجامعي     الدورة العادية

 

 األولى : الدفعـــــــــة           تخصص: تدريب + نشاط                الثالثة ليسانس   : السنة



 .( 05/52/2522إلى  22/52/2522)  للدفعتين:االمتحانات االستدراكية السداسي الثاني  -

 .( 54/50/2522إلى  50/50/2522: ) للدفعتينالصيف عطلة  -

 

 عيد سعيد للجميع   تقبل هللا صيامكم وقيامكم                                                                                                     

 

 


