
الي ـم العــــــوزارة التعلي                                                                      الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 و البحث العلمي 

النشاطات علوم وتقنيات  قسم                                                         -سطيف–واالجتماعيةاإلنسانية  م العلو كلية

 والبدنية  الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 
 التاريخ المكان التوقيت أستاذ المادة  الفوج + التخصص المقيـــاس

  زراري نشاط TP 1 تطبيقية بيداغوجيا
 

  
 االمتحانات الخاصة باألعمال التطبيقية والموجهة تجرى 

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

 

 

 زراري نشاط TP 2 تطبيقية بيداغوجيا

   مجعور نشاط TP 1 تعليمية األلعاب

 مجعور نشاط TP 2 تعليمية األلعاب

 بن يونس نشاط TP 1  الطائرة كرةال

 بن يونس نشاط TP 2  الطائرة كرةال

 حمريط نشاط TP 1 الكاراتيه

   مساحلي نشاط TP 2 الكاراتيه

 22/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 بوخريصة     فيزيولوجيا الجهد البدني 

 20/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00   مساحلي نشاط CO 1+2 الكاراتيهمحاضرة 

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 بروج    علم النفس الرياضي

 01/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 مفتي نشاط CO 1+2                        االستداللياإلحصاء 

 02/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00  شافعة نشاط CO 1+2 محاضرة تعليمية األلعاب

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 زراري    القياس والتقويم الرياضي

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 بن يونس نشاط CO 1+2 الكرة الطائرةمحاضرة 

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 فيجل    أخالقيات المهنة والفساد

الطب الرياضي و اإلسعافات 

 األولية 

CO 1+2 02/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 تحاوة امين  نشاط 

  10رج مد ال 10:00 – 00:00     

نظريات ومنهجية النشاط البدني 

 الرياضي ) تربوي فقط (

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 دوار   

        

بتدريس مقاييس األعمال الموجهة و التطبيقية أنهم ملزمون بإجراء االمتحان السداسي الثاني خالل  ننعلم جميع األساتذة المكلفو :10مالحظة 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. 01/11/0100حدد تاريخ  :10مالحظة هامة 
 

 

 

 

 20/00/2022ي: ـف فــسطيـ    

 
 (50/50/2522إلى  22/50/2522 ) : الدفعة الثانيةاألساسية واألفقية ( )  امتحانات السداسي الثاني العادية -

 ( 05/50/2522إلى  22/50/2522)  للدفعتين:االمتحانات االستدراكية السداسي الثاني  -

 .(  51/50/2522إلى  50/50/2522: ) للدفعتينالصيف عطلة  -

 

 
 

  

 

 

 

 عيد سعيد للجميع  تقبل هللا صيامكم وقيامكم                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

  + العادية(االستكشافية) بالمقاييسخاص    الفصـل الثانيبرنامج امتحانات 

 الثانيــــــةــة  ـالدفعـ  0202/0200للموسم الجامعي     الدورة العادية

 

 الثانيةالدفعـــــــــة    نشاطتخصص:         ليسانس     الثانيــــةة ـــــالسن

 



 

وزارة التعليم العالي                                                                       الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 و البحث العلمي 

النشاطات علوم وتقنيات  قسم                                                        -سطيف–واالجتماعيةاإلنسانية  م العلو كلية

 والبدنية  الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التاريخ المكان التوقيت المادة أستاذ  التخصص+  الفوج المقيـــاس

  بلميلود تدريب TP 1 تطبيقية بيداغوجيا
 

 
 االمتحانات الخاصة باألعمال التطبيقية والموجهة تجرى

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

 
 
 

   زراري تدريب TP 2 تطبيقية بيداغوجيا

 يونس بن تدريب TP 1 تعليمية األلعاب

 يونس بن تدريب TP 2 تعليمية األلعاب

 بن يونس تدريب TP 1  الطائرة كرةال

 بن يونس تدريب TP 2  الطائرة كرةال

   حمريط تدريب TP 1 الكاراتيه

   مساحلي تدريب TP 2 الكاراتيه

 22/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 بوخريصة     فيزيولوجيا الجهد البدني 

 20/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00   مساحلي نشاط CO 1+2 محاضرة الكاراتيه

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 بروج    النفس الرياضيعلم 

 01/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 مفتي نشاط CO 1+2                        االستداللياإلحصاء 

 02/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00  شافعة نشاط CO 1+2 محاضرة تعليمية األلعاب

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 زراري    والتقويم الرياضي القياس

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 بن يونس نشاط CO 1+2 محاضرة الكرة الطائرة

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 فيجل    أخالقيات المهنة والفساد

 02/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 تحاوة امين  نشاط CO 1+2 الطب الرياضي واإلسعافات األولية 

التخطيط والبرمجة في التدريب 

 الرياضي ) تدريب فقط (

 00/00/2022 10رج مد ال 10:00 – 00:00 قدراوي   

        

بتدريس مقاييس األعمال الموجهة و التطبيقية أنهم ملزمون بإجراء االمتحان السداسي الثاني خالل  ننعلم جميع األساتذة المكلفو :10مالحظة 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. 01/11/0100حدد تاريخ  :10مالحظة هامة 

 
 

 20/00/2022ي: ـف فــسطيـ    

 
 (50/50/2522إلى  22/50/2522 ) : الدفعة الثانيةاألساسية واألفقية ( )  امتحانات السداسي الثاني العادية -

 ( 05/50/2522إلى  22/50/2522)  للدفعتين:االمتحانات االستدراكية السداسي الثاني  -

 .(  51/50/2522إلى  50/50/2522: ) للدفعتينالصيف عطلة  -

 

 

 

 عيد سعيد للجميع  تقبل هللا صيامكم وقيامكم                                                                                                     

 

 

 

 الثانيةالدفعـــــــــة            تخصص: تدريــــــب        ليسانس     الثانيــــة :ةـــــالسن

 

  + العادية(االستكشافية) بالمقاييسخاص    الفصـل الثانيبرنامج امتحانات 

 الثانيــــــةــة  ـالدفعـ  0202/0200للموسم الجامعي     الدورة العادية

 



 

 

 

وزارة التعليم العالي                                                                       الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 و البحث العلمي 

النشاطات علوم وتقنيات  قسم                                                        -سطيف–واالجتماعيةاإلنسانية  م العلو كلية

 والبدنية  الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 
 التاريخ المكان التوقيت المادة أستاذ  التخصص+  الفوج المقيـــاس

تطبيقية بيداغوجيا  TP 1 االمتحانات الخاصة باألعمال التطبيقية والموجهة تجرى قصير تدريب 
في الحصة األخيرة من األسبوع األخير من السداسي الثاني 
 بنفس المكان والزمان واليوم الوارد في التوزيع األسبوعي

تطبيقية بيداغوجيا  TP 2 بن عبيد تدريب 

اضيالتخطيط والبرمجة في التدريب الري  CO 1+2 22/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 خوذير تدريب 

 20/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 مرقصي تدريب CO 1+2 اللغة االنجليزية

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 قصير تدريب CO 1+2 نظريات ومنهجية التدريب الرياضي

 01/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 بلميلود  تدريب CO 1+2 االختبارات والقياس الرياضي

 02/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 بن هيبة تدريب CO 1+2 احصاء تطبيقي 

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 زواغي تدريب CO 1+2 فيزيولوجية الجهد البدني

النفس الرياضي علم   CO 1+2 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 مداسي تدريب 

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 شباح تدريب   التغذية الرياضية

ضيالقانون والتشريع الريا  02/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 خوذير تدريب   

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 حفيظ  تدريب CO 1+2 مشروع البحث

        

بتدريس مقاييس األعمال الموجهة و التطبيقية أنهم ملزمون بإجراء االمتحان السداسي الثاني خالل  ننعلم جميع األساتذة المكلفو :10مالحظة 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. 01/11/0100حدد تاريخ  :10مالحظة هامة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 20/00/2022ي: ـف فــسطيـ    

 
 

 (50/50/2522إلى  22/50/2522 ) : الدفعة الثانيةاألساسية واألفقية ( )  امتحانات السداسي الثاني العادية -

 ( 05/50/2522إلى  22/50/2522)  للدفعتين:االمتحانات االستدراكية السداسي الثاني  -

 ( . 51/50/2522إلى  50/50/2522: ) للدفعتينعطلة الصيف  -

 

 

 

 

 عيد سعيد للجميع  تقبل هللا صيامكم وقيامكم                                                                                                     

 

 

 

  + العادية(االستكشافية) بالمقاييسخاص    الفصـل الثانيبرنامج امتحانات 

 الثانيــــــةــة  ـالدفعـ  0202/0200للموسم الجامعي     الدورة العادية

 

 الثانيةالدفعـــــــــة        تخصص: تدريــــــبماستر             األولــــــــــــىة ـــــالسن

 



 

 

 

 

وزارة التعليم العالي                                                                       الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 و البحث العلمي 

النشاطات علوم وتقنيات  قسم                                                       -سطيف–واالجتماعيةاإلنسانية  م العلو كلية

 والبدنية  الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 التاريخ المكان التوقيت المادة أستاذ  التخصص+  الفوج السلة كرة

 االمتحانات الخاصة باألعمال التطبيقية والموجهة تجرى  بروج نشاط TP 1 تطبيقية بيداغوجيا
الحصة األخيرة من األسبوع األخير من السداسي الثاني  في

 بنفس المكان والزمان واليوم الوارد في التوزيع األسبوعي
 نعمان نشاط TP 2 تطبيقية بيداغوجيا

ولية اإلصابات الرياضية واإلسعافات األ  22/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 نحاوة امين    

 20/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 مرقصي نشاط CO 1+2 اللغة االنجليزية

لم المقاربة المعرفية وايكولوجية لتع

 الحركي

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 شافعة   

أدوات البحث العلميء تصميم وبنا  CO 1+2  01/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 بن عمارة نشاط 

 02/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 دوار     أدوات مالحظة التدريس

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 فرطاس نشاط CO 1+2 طرائق وأساليب التدريس 

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 الصديق نشاط CO 1+2 اإلعالم اآللي

علمية التيارات الفلسفية و المقاربات ال  00/00/2022 10 رجمد ال 11:00 - 10:00 بوبعاية    

 02/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 بن جدية     تقنيات المعالجة اإلحصائية 

 00/00/2022 10رج مد ال 11:00 - 10:00 لطرش عماد    النظريات البيداغوجية المعاصرة 

        

        

بتدريس مقاييس األعمال الموجهة و التطبيقية أنهم ملزمون بإجراء االمتحان السداسي الثاني خالل  ننعلم جميع األساتذة المكلفو :10مالحظة 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. 01/11/0100حدد تاريخ  :10مالحظة هامة 

 

 20/00/2022ي: ـف فــسطيـ    

 
 

 (50/50/2522إلى  22/50/2522 ) : الدفعة الثانيةاألساسية واألفقية ( )  امتحانات السداسي الثاني العادية -

 ( 05/50/2522إلى  22/50/2522)  للدفعتين:االمتحانات االستدراكية السداسي الثاني  -

 ( . 51/50/2522إلى  50/50/2522: ) للدفعتينعطلة الصيف  -
 

 
 

 عيد سعيد للجميع  تقبل هللا صيامكم وقيامكم                                                                                                     

 

 الثانيةالدفعـــــــــة        تخصص: نشــــــــــاطماستر             األولــــــــــىة ــــــالسن

 

  + العادية(االستكشافية) بالمقاييسخاص    الفصـل الثانيبرنامج امتحانات 

 الثانيــــــةــة  ـالدفعـ  0202/0200للموسم الجامعي     الدورة العادية

 



 
 

 

 


