
2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

شاطاتالبدنٌةوالرٌاضٌةنلاعلوم و تقنٌات قسم   

 0202/0202برنامج الدراسة للسداسً األول 

 األسبوع األول من الثالثاء 0202/20/21 إلى االثنٌن 0202/20/02

20.  20.  20.    22األفواج:  النشاطات البدنٌة والرٌاضٌةاألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 --- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------ 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 الكٌمٌاء الحٌوٌة

قدراوي. أ  

20مح    مد   

 الجمباز
 عقابً. أ

20مد    تط مح  

 السلةكرة  
قارة.أ  

20مد     تط مح  

 سباحة
. خرشًأ  

20دم تط مح  

 الثـــالثاء     

21/20/0202  

 

 علوم التربٌة     

بن 2ق

أ.حفٌظ 22مدعمارة

0ق0ف  

 علوم التربٌة

 2أ. حفٌظ ف
20مد  

أ. بن عمارة 

2/ق0.ف  

 العاب القوى
برباقًأ.   

20مد    تط مح  

 علم التشرٌح
نحاوةأ.   

20د م  تط مح  

 األربــــعاء

22/20/0202  

 

تارٌخ وفلسفة النشاط 
 البدنً

بروج. أ  

20مح    مد   

 م.للنشاط البدنً
 بن ٌونس . أ

20مح       مد   

 منهجٌة البحث العلمً
بوطالبً.أ  

20مد   تط مح  

للتدرٌب مدخل 
أ . الرٌاضً

20مح مد خوذير  

 إنجلٌزٌة   

0أ. مرقصً ف  

    22ق مح

 الخمــٌــــس 

23/20/0202  

 

 الكٌمٌاء الحٌوٌة
قدراوي. أ  

20مح    مد   

 الجمباز
 عقابً. أ

20مد    تط مح  

 السلةكرة  
قارة .أ  

20مد     تط مح  

 سباحة
. خرشًأ  

20دم تط مح  

 الســبـــــت     

25/20/0202  

 

 الكٌمٌاء الحٌوٌة    
قدراوي. أ  

22مح    مد   

 الجمباز
 عقابً. أ

22مد    تطمح  

 السلةكرة  
قارة .أ  

22مد   تطمح  

 سباحة
. خرشًأ  

22دم تطمح  

 األحـــــــــد 

02/20/0202  
 

 العاب القوى  
برباقًأ.   

22مد     تطمح  

 علم التشرٌح
نحاوةأ.   

22مد     تطمح  

 إنجلٌزٌة 
 أ. مرقصً 

22مدمح      

 علوم التربٌة
أ. بن عمارة 

0و0ف  
 20مح مد

 علوم التربٌة

0و2أ. حفٌظ ف  

0مح    مد  

 االثــنــــــٌن 

02/20/0202  

 

 



شاطاتالبدنٌةوالرٌاضٌةنلاعلوم و تقنٌات قسم   

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثانً من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/05

20.  20.  20.    22األفواج:  النشاطات البدنٌة والرٌاضٌةاألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 العاب القوى  

برباقًأ.   

22مد     تطمح  

 علم التشرٌح
نحاوةأ.   

22مد     تطمح  

 علوم التربٌة 
أ. بن عمارة 

0و0ف  
20مح مد   

 علوم التربٌة

0و2أ. حفٌظ ف  

0مح    مد  

 الثـــالثاء  

00/20/0202  

 

تارٌخ وفلسفة     
 النشاط البدنً

بروج . أ  

22مح    مد   

 م.للنشاط البدنً
 بن ٌونس. أ

20مح       مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

بوطالبً.أ  

22مد   تطمح  

للتدرٌب مدخل 
أ . الرٌاضً

22مح    مد خوذير  

 األربــــعاء 

00/20/0202  

 

 إنجلٌزٌة   
 أ. مرقصً

2مح   مد  

تارٌخ وفلسفة  
مح بروج . ن.بأ

22مد   

 م.للنشاط البدنً
 بن ٌونس. أ

20مح   مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

0بوطالبً م.أ  

للتدرٌب مدخل 
مح خوذيرأ الرٌاضً

20مد    

 الخمــٌــــس

00/20/0202  

 الكٌمٌاء الحٌوٌة
قدراوي. أ  

20مح    مد   

 الجمباز
 عقابً. أ

20مد    تطمح  

 السلةكرة  
قارة.أ  

20مد   تطمح  

 سباحة
. خرشًأ  

20دم تطمح  

 الســبـــــت     

02/20/0202  

 

الكٌمٌاء     
 الحٌوٌة

قدراوي. أ  

22مح    مد   

 الجمباز
 عقابً. أ

22مد    تطمح  

 السلةكرة  
قارة .أ  

22مد   تطمح  

 سباحة
. خرشًأ  

22دم تطمح  

 األحـــــــــد 

03/20/0202  
 

 العاب القوى  
برباقًأ.   

22مد   تطمح  

 علم التشرٌح
نحاوةأ.   

22مد   تطمح  

 إنجلٌزٌة 
 أ. مرقصً 

22مدمح    

 علوم التربٌة

 و0ف.أ. بن عمارة 
200مد   

 علوم التربٌة

0و2أ. حفٌظ ف  

0مح    مد  

 االثــنــــــٌن 

04/20/0202  

 العاب القوى  
برباقًأ.   

22مد     تطمح  

 علم التشرٌح
نحاوةأ.   

22مد     تطمح  

 علوم التربٌة 
أ. بن عمارة 

0و0ف  
20مح مد   

التربٌة علوم  

0و2أ. حفٌظ ف  

0مح    مد  

 الثـــالثاء  

05/20/0202  

 

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

شاطاتالبدنٌةوالرٌاضٌةنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثالث من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/23

20.  20.  20.    22األفواج:  النشاطات البدنٌة والرٌاضٌةاألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 الكٌمٌاء الحٌوٌة

قدراوي. أ  

20مح    مد   

 الجمباز
 عقابً . أ

20مد    تطمح  

 السلةكرة  
قارة.أ  

20مد     تطمح  

 سباحة
. خرشًأ  

20دم تطمح  

 السبــــــــت     

20/22/0202  

 

الكٌمٌاء     
 الحٌوٌة

قدراوي. أ  

22مح    مد   

 الجمباز
 عقابً. أ

22مد    تطمح  

 السلةكرة  
قارة .أ  

22مد   تطمح  

 سباحة
. خرشًأ  

22دم تطمح  

 األحــــــــــد 

20/22/0202  

 

 العاب القوى  
برباقًأ.   

22مد    تطمح  

 علم التشرٌح
نحاوةأ.   

22مد     تطمح  

 إنجلٌزٌة 
 أ. مرقصً 

22مدمح      

 علوم التربٌة

0و0أ. بن عمارة ف  
20مح مد   

 علوم التربٌة

0و2أ. حفٌظ ف  

0مح    مد  

 االثنــــــــٌن 

20/22/0202  

 العاب القوى  
برباقًأ.   

22مد     تطمح  

التشرٌحعلم   
نحاوةأ.   

22مد     تطمح  

 إنجلٌزٌة 
 أ. مرقصً 

22ق مح      

 علوم التربٌة

0و0أ. بن عمارة ف  
20مح مد   

 علوم التربٌة

0و2أ. حفٌظ ف  

0مح    مد  

 الثـــالثاء 

21/22/0202  

 

تارٌخ وفلسفة     
 النشاط البدنً

بروج . أ  

22مح    مد   

 م.للنشاط البدنً
 بن ٌونس . أ

20مح       مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

بوطالبً.أ  

22مد   تطمح  

للتدرٌب مدخل 
أ . الرٌاضً

22مح    مد خوذير  

 األربــــعاء 

22/22/0202  

 

 إنجلٌزٌة   
 أ. مرقصً 

22مدمح      

تارٌخ وفلسفة  
 النشاط البدنً

بروج . أ  

22مح    مد   

 م.للنشاط البدنً
 بن ٌونس. أ

20مح       مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

بوطالبً.أ  

20مد   تطمح  

للتدرٌب مدخل 
أ . الرٌاضً

20مد مح خوذير  

 الخمــٌــــس

23/22/0202  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

شاطاتالبدنٌةوالرٌاضٌةنلاقسم   

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الرابع من السبـــت 0202/22/25 إلى الخمٌس 0202/22/20

20.  20.  20.    22األفواج:  النشاطات البدنٌة والرٌاضٌةاألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 

 الكٌمٌاء الحٌوٌة
قدراوي. أ  

20مح    مد   

 الجمباز
 عقابً. أ

20مد    تطمح  

 السلةكرة  
قارة.أ  

20مد     تطمح  

 سباحة
. خرشًأ  

20دم تطمح  

 السبــــــــت     

25/22/0202  

 

 السلة كرة        
امتحان .أ  

22مد     تطمح  

 سباحة
امتحان. أ  

22دم تطمح  

 األحــــــــــد 

22/22/0202  

 

 العاب القوى  
برباقًأ.   

22مد    تطمح  

 علم التشرٌح
نحاوةأ.   

22مد     تطمح  

 إنجلٌزٌة 
 أ. مرقصً 

22مدمح      

 علوم التربٌة
أ. بن عمارة 

0و0ف  
20مح مد   

 علوم التربٌة

0و2أ. حفٌظ ف  

0مح    مد  

 االثنــــــــٌن 

22/22/0202  

 إنجلٌزٌة     
 أ. مرقصً 

0مدمح      

 امتحان

 علوم التربٌة
أ. بن عمارة 

0و0ف  
امتحان20مح مد   

 علوم التربٌة

0و2أ. حفٌظ ف  

0مد    مح  

 امتحان

 الثـــالثاء 

20/22/0202  

 

تارٌخ وفلسفة     
 النشاط البدنً

بروج. أ  

22مح    مد   

 م.للنشاط البدنً
 بن ٌونس. أ

20مح       مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

بوطالبً.أ  

2مد   تطمح  

للتدرٌب مدخل 
أ . الرٌاضً

22مح    مد خذير  

 األربــــعاء 

20/22/0202  

 

وفلسفة تارٌخ      
 النشاط البدنً

بروج.أ  

22مح    مد   

 م.للنشاط البدنً
 بن ٌونس . أ

20مح       مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

بوطالبً.أ  

20مد   تطمح  

للتدرٌب مدخل 
   .خذيرأ الرٌاضً

20مح    مد   

 الخمــٌــــس

20/22/0202  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع األول من الثالثاء 0202/20/21 إلى االثنٌن 0202/20/02

20.  20.    22األفواج:  تدرٌب نخبوي – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 - 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
بٌداغوجٌا      

 تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

22مدتط  

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 
22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
بوخرٌصةأ.   

22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
22مح تط    مد  

 الثـــالثاء

21/20/0202  

 

تطبٌقً إحصاء  
 أ. بن هٌبة
22مح تط    مد   

اإلسعافات واإلصابات 
 األولٌة

 رضوانأ. 

22مح   مد   

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

عروسًأ.   

22مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   

22مح تط    مد   

 األربــــعاء     

22/20/0202  

 

 اإلعالم اآللً      
 أ. شنً

22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحويأ. 
22مح   مد   

 الخمــٌــــس

23/20/0202  

 

بٌداغوجٌا      
 تطبٌقٌة

عوٌنتً أ.   
22تط    مد   

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 
22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
بوخرٌصةأ.   

22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
22مح تط    مد  

 الســبـــــت

25/20/0202  

 

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 

22مد مح تط  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

22مد تط  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   

22مد مح تط  

 األحـــــــــد     

02/20/0202  
 

 اإلعالم اآللً      
 أ. شنً

22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحوي أ. ل
22مح   مد   

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و  تقنٌات قسم   

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع األول من الثالثاء 0202/20/21 إلى االثنٌن 0202/20/02

22.  21.    20األفواج:  تدرٌب نخبوي – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 - 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
فٌزٌولوجٌة      

 الجهد البدنً
 زواغًأ. 

0مح تط   مد  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
هلًأ. د  

20تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة  
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 الثـــالثاء

21/20/0202  

 

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 

20مح   مد   

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 
20مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
مفتًأ.   

20مح تط    مد   

االختبارات 
 والقٌاس الرٌاضً

 أ.عروسً

20مح تط    مد   

 األربــــعاء     

22/20/0202  

 

 اإلنجلٌزٌة      
 زراريأ. 

20قمح     

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحويأ. 
20 قمح     

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

20 قمح     

 الخمــٌــــس

23/20/0202  

 

فٌزٌولوجٌة      
 الجهد البدنً

 زواغًأ. 
0مح تط   مد  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتًأ.   

20تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة  
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 الســبـــــت

25/20/0202  

 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتًأ.   

20تط    مد   

 فٌزٌولوجٌة الجهد البدنً
 زواغًأ. 

0مح تط   مد  

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   

20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 األحـــــــــد     

02/20/0202  
 

 اإلنجلٌزٌة      
 زراريأ. 

0قمح     

االجتماع علم 
 التنظٌمً

 ع نحوي أ. 
20قمح     

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

20مح   مد   

 االثــنــــــٌن

02/20/0202  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاقسم   

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/05

20.  20.    22األفواج:  تدرٌب نخبوي – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 --- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 اإلعالم اآللً      

 أ. شنً
22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

 علم االجتماع التنظٌمً
 ع نحوي أ. 

22مح   مد   

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 
 إحصاء تطبٌقً

 أ. بن هٌبة 
22مح تط    مد   

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 

22مح   مد   

االختبارات 
 والقٌاس الرٌاضً

عروسًأ.   

22مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   

22تط    مد مح   

 األربــــعاء     

00/20/0202  

 

 إحصاء تطبٌقً     
 أ. بن هٌبة 

20مح تط    مد   

اإلسعافات واإلصابات 
 األولٌة

 رضوانأ. 
22مح   مد   

االختبارات 
 والقٌاس الرٌاضً

عروسًأ.   
22مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
مفتًأ.   

22مح تط    مد   

 الخمــٌــــس

00/20/0202  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة     
عوٌنتً أ.   

22تط    مد   

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 
22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
بوخرٌصةأ.  

22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة التدرٌب 
 الرٌاضً

قصٌرأ.   
22مح تط    مد  

 الســبـــــت

02/20/0202  

 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

22تط    مد   

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 

22مح تط   مد   

التخطٌط  
 والبرمجة

بوخرٌصةأ.  

22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   

22مح تط    مد  

 األحـــــــــد     

03/20/0202  
 

 اإلعالم اآللً      
 أ. شنً
22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

االجتماع التنظٌمًعلم   
 ع نحويأ. 

22مح   مد   

 االثــنــــــٌن

04/20/0202  

 اإلعالم اآللً      
 أ. شنً
22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

 علم االجتماع التنظٌمً
 ع نحويأ. 

22مح   مد   

 الثـــالثاء

05/20/0202  

 
 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات قسم   

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/05

22.  21.    20األفواج:  تدرٌب نخبوي – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 --- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
    

 
  
 

 اإلنجلٌزٌة   
 زراري . أ

20قمح    

 علم االجتماع التنظٌمً
 ع نحويأ. 

20مدمح  

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 الثـــالثاء

00/20/0202  

 

اإلسعافات واإلصابات 
 األولٌة

 رضوانأ. 

20مح   مد   

تطبٌقً إحصاء  
 أ. بن هٌبة 
20مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   

20مح تط    مد   

االختبارات 
 والقٌاس الرٌاضً

عروسًأ.   

20مح تط    مد   

 األربــــعاء     

00/20/0202  

 

اإلسعافات      
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 
0قمح     

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 

0قمح تط  

البحث العلمً منهجٌة  
مفتًأ.   

0قمح تط  

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

عروسًأ.   
2قمح تط  

 الخمــٌــــس

00/20/0202  

    
 
  
 

فٌزٌولوجٌة الجهد   
 البدنً

 زواغًأ. 
20مح تط   مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

20تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 الســبـــــت

02/20/0202  

 

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 

20مح تط   مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
.عوٌنتًأ  

20تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   

20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 األحـــــــــد     

03/20/0202  
 

 اإلنجلٌزٌة      
 زراريأ. 

20قمح   مد   

 علم االجتماع التنظٌمً
 ع نحويأ. 

20قمح   مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 االثــنــــــٌن

04/20/0202  

 اإلنجلٌزٌة      
 زراريأ. 

20قمح   مد   

 علم االجتماع التنظٌمً
 ع نحويأ. 

20قمح   مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 الثـــالثاء

05/20/0202  

 

 



والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثالث من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/23

20.  20.    22األفواج: تدرٌب نخبوي  – 2ماستراألولى السنة   

 

 

 

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
بٌداغوجٌا      

 تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

22تط    مد   

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 
22مح تط   مد   

التخطٌط  
 والبرمجة

بوخرٌصةأ.   
22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
22مد    مح تط  

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

22تط    مد   

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 
22مح تط   مد   

التخطٌط  
 والبرمجة

بوخرٌصةأ.   
22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
22مح تط    مد  

 األحــــــــــد     

20/22/0202  

 

 اإلعالم اآللً      
 أ. شنً
22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحويأ. 

22مح   مد   

 االثنــــــــٌن

20/22/0202  

 اإلعالم اآللً      
 أ. شنً
22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحوي أ. 

22مح   مد   

 الثـــالثاء

21/22/0202  

 

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 

22مح تط    مد   

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 
22مح   مد   

االختبارات 
 والقٌاس الرٌاضً

عروسًأ.   
22مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   
22مح تط    مد   

 األربــــعاء      

22/22/0202  

 

 إحصاء تطبٌقً     
 أ. بن هٌبة 
20مح تط    مد   

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 
22مح   مد   

االختبارات 
 والقٌاس الرٌاضً

عروسًأ.   
22مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
مفتًأ.   

22مح تط    مد   

 الخمــٌــــس

23/22/0202  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

شاطاتالبدنٌةوالرٌاضٌةنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثالث من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/23

22.  21.    20األفواج: تدرٌب نخبوي  – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
فٌزٌولوجٌة      

 الجهد البدنً
 زواغًأ. 

20مح تط   مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتًأ.   

20تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة  
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
20مح تط    مد  

 والبرمجة التخطٌط
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 السبــــــــت

20/22/0202  

 

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 
20مح تط   مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

20تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة   
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   
20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 األحــــــــــد     

20/22/0202  

 

 اإلنجلٌزٌة      
 زراريأ. 

20قمح     

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحوي أ. 

20قمح    

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 االثنــــــــٌن

20/22/0202  

 اإلنجلٌزٌة      
 زراريأ. 

0قمح     

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحويأ. 
20مدمح    

 اإلعالم اآللً
 شنً أ.

20مح   مد   

 الثـــالثاء

21/22/0202  

 

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 
20مح   مد   

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 

20مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   
20مح تط    مد   

االختبارات 
 والقٌاس الرٌاضً

عروسًأ.   
20مح تط    مد   

 األربــــعاء     

22/22/0202  

 

اإلسعافات      
واإلصابات 

 األولٌة
 رضوانأ. 

20قمح     

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 

0قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   

20 قمح تط  

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

عروسًأ.   

2قمح تط  

 الخمــٌــــس

23/22/0202  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات قسم   

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الرابع من السبـــت 0202/22/25 إلى الخمٌس 0202/22/20

20.  20.    22األفواج:  تدرٌب نخبوي – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
بٌداغوجٌا      

 تطبٌقٌة
عوٌنتً أ.   

22تط    مد   

فٌزٌولوجٌة الجهد 
 البدنً

 زواغًأ. 

22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
بوخرٌصةأ.   

22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   

22مح تط    مد  

 السبــــــــت

25/22/0202  

 

 التخطٌط والبرمجة   
امتحانأ.   

22مح تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة 
 التدرٌب الرٌاضً

امتحانأ.   
22مح تط    مد  

 األحــــــــــد     

22/22/0202  

 

 اإلعالم اآللً      
 أ. شنً
22مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحويأ. 
22مح   مد   

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

 إحصاء تطبٌقً     
 أ. بن هٌبة 
22مح تط    مد   

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 

22مح   مد   

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

عروسًأ.   

22مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   

22مح تط    مد   

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 
22مح تط    مد   

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 

22مح   مد   

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

عروسًأ.   

22مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   

22مح تط    مد   

 األربــــعاء     

20/22/0202  

 

 إحصاء تطبٌقً     
 أ. بن هٌبة 

20مح تط    مد   

 اإلسعافات
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 
22مح   مد   

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

عروسًأ.   
22مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   
22مح تط    مد   

 الخمــٌــــس

20/22/0202  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات قسم   

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الرابع من السبـــت 0202/22/25 إلى الخمٌس 0202/22/20

22.  21.    20األفواج:  تدرٌب نخبوي – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5 التوقٌتالٌـوم/    
فٌزٌولوجٌة      

 الجهد البدنً
 زواغًأ.

20مح تط   مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
عوٌنتًأ.   

20تط    مد   

نظرٌات ومنهجٌة  
 التدرٌب الرٌاضً

قصٌرأ.   

20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
بوخرٌصةأ.   

20مح تط    مد   

 السبــــــــت

25/22/0202  

 

ومنهجٌة  نظرٌات   
 التدرٌب الرٌاضً

امتحانأ.   
20مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة
امتحانأ.   

20مح تط    مد   

 األحــــــــــد     

22/22/0202  

 

 اإلنجلٌزٌة      
 زراريأ. 

20قمح     

علم االجتماع 
 التنظٌمً

 ع نحويأ. 
20قمح     

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 االثنــــــــٌن

22/22/0202  

اإلسعافات      
واإلصابات 

 األولٌة
 رضوانأ. 

20مح   مد   

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 

0قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   

0قمح تط  

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

روسًأ. ع  

20مح تط    مد   

 الثـــالثاء

20/22/0202  

 

اإلسعافات 
 واإلصابات األولٌة

 رضوانأ. 
20مح   مد   

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 

20مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

مفتًأ.   
20مح تط    مد   

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

روسًأ. ع  
20مح تط    مد   

 األربــــعاء     

20/22/0202  

 

اإلسعافات      
واإلصابات 

 األولٌة
 رضوانأ. 

0قمح     

 إحصاء تطبٌقً
 أ. بن هٌبة 

0قمح تط  

البحث  منهجٌة
 العلمً

مفتًأ.   

0قمح تط  

االختبارات والقٌاس 
 الرٌاضً

روسًأ. ع  

2قمح تط  

 الخمــٌــــس

20/22/0202  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع األول من الثالثاء 0202/20/21 إلى االثنٌن 0202/20/02

20.  20.    22األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى السنة   

22 ---- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 - 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 القوام والتوازن والتحلٌل  

 حساٌنًأ. 
0قمح تط  

 تصمٌم وبناء المناهج 
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة 
فرطاسأ.   

0قمح تط  

 الثـــالثاء   

21/20/0202  

 
 التشرٌع المدرسً    

ساغًأ.   
20مح    مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

0قمح     

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

0قمح     

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

0قمح     

 األربــــعاء 

22/20/0202  

 
 البحث الوثائقً  

نحويأ.   

22مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
دهلًأ.   

22قمح تط  

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   
22مح تط    مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

20تطمد  

 الخمــٌــــس   

23/20/0202  

 

 القوام والتوازن والتحلٌل  
 حساٌنًأ. 

22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
فرطاسأ.   

22مح تط    مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 الســبـــــت    

25/20/0202  

 
القوام والتوازن      

 والتحلٌل
 حساٌنًأ. 

20مح تط   مد   

التخطٌط  
 والبرمجة

فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

20مح تط    مد  

 األحـــــــــد 

02/20/0202  
 

 اإلعالم اآللً  
 أ. شنً

20مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

20مح   مد   

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

22مح   مد   

 التشرٌع المدرسً
ساغًأ.   

20مح    مد   

 االثــنــــــٌن   

02/20/0202  

 
 

  

 



2مين دباغين سطيفمحمد ل جامعة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع األول من الثالثاء 0202/20/21 إلى االثنٌن 0202/20/02

22.  21.    20األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى السنة   

22 ---- 23  21 --- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 - 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ---- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 القوام والتوازن والتحلٌل

 حساٌنًأ. 

22مح تط   مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة   
فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

 الثـــالثاء    

21/20/0202  

 
 اإلعالم اآللً    

 أ. شنً
20قمح     

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

20قمح    

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

  20قمح   

التشرٌع  
 المدرسً

ساغًأ.   

22مح    مد   

 األربــــعاء

22/20/0202  

 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة    
 مجعورأ. 
20مد    تط  

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   

20قمح تط  

 منهجٌة البحث العلمً
دهلًأ.   

20قمح تط  

 البحث الوثائقً
نحويأ.   

20قمح تط  

 الخمــٌــــس 

23/20/0202  

 

 القوام والتوازن والتحلٌل
 حساٌنًأ. 

22مح تط   مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة   
فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

 الســبـــــت    

25/20/0202  

 
القوام والتوازن      

 والتحلٌل
 حساٌنًأ. 

20قمح تط  

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

0قمح تط  

التخطٌط   
 والبرمجة

فرطاسأ.   
مح تط    مد 

20 

 األحـــــــــد

02/20/0202  
 

التشرٌع   
 المدرسً

ساغًأ.   
2قمح     

ابستٌمولوجٌا 
 األنشطة

 العلويأ. 
2قمح    

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

0مدمح    

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

20قمح     

 االثــنــــــٌن   

02/20/0202  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلا علوم و تقنٌات قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/05

20.  20.    22األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 --- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 ------- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
التشرٌع  

 المدرسً
ساغًأ.   

22مح    مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

20مح   مد   

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

22مح   مد   

 الثـــالثاء    

00/20/0202  

 

 البحث الوثائقً    
نحويأ.   

20مح تط    مد   

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   
22مح تط    مد   

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   
مد     مح تط
20 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

20 تطمد  

 األربــــعاء 

00/20/0202  

 

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

22مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
دهلًأ.   

20مح تط    مد   

 تقنٌات اإلعالم واالتصال
فٌجلأ.   

22مح تط    مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

22تطق  

 الخمــٌــــس   

00/20/0202  

 القوام والتوازن والتحلٌل  
 حساٌنًأ. 

22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
فرطاسأ.   

22مح تط    مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 الســبـــــت    

02/20/0202  

 
 القوام والتوازن والتحلٌل    

 حساٌنًأ. 

20مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

تصمٌم وبناء 
 المناهج

مساحلًأ.   
مح تط    

20مد  

 األحـــــــــد  

03/20/0202  
 

 اإلعالم اآللً  
 أ. شنً
20مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

20مح   مد   

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

22مح   مد   

 التشرٌع المدرسً
ساغًأ.   

20مح    مد   

 االثــنــــــٌن   

04/20/0202  

 التشرٌع المدرسً  
ساغًأ.   

0ممح      

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

20مح   مد  

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

22مح   مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 الثـــالثاء   

05/20/0202  

 
 



 قسم علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة 

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثانً  من الثالثاء 0202/20/00 إلى الثـــــالثاء 0202/20/05

22.  21.    20األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى السنة   

22 ----- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 --- 20  22 ---- 20  22 ---- 22  5 --- 22  4 ------ 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 اإلنجلٌزٌة  

 زراريأ. 

0قمح     

ابستٌمولوجٌا 
 األنشطة

 العلويأ. 
20قمح     

 التشرٌع المدرسً
ساغًأ.   

20مح    مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

22مح   مد   

 الثـــالثاء   

00/20/0202  

 

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

20قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   

20 قمح تط  

تقنٌات اإلعالم    
 واالتصال

فٌجلأ.   

2قمح تط  

بٌداغوجٌا 
 تطبٌقٌة

 مجعورأ. 

22مد   تط  

 األربــــعاء

00/20/0202  

 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة    
 مجعورأ. 
20مد    تط  

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   

0قمح تط  

 البحث الوثائقً
نحويأ.   

20قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   

20قمح تط  

 الخمــٌــــس 

00/20/0202  

 القوام والتوازن والتحلٌل
 حساٌنًأ. 

22مح تط   مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة   
فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

 الســبـــــت    

02/20/0202  

 
القوام والتوازن      

 والتحلٌل
 حساٌنًأ. 

  20قمح تط

وبناء  تصمٌم
 المناهج

مساحلًأ.   
20قمح تط  

التخطٌط   
 والبرمجة

فرطاسأ.   
20مح تط    مد   

 األحـــــــــد

03/20/0202  
 

 اإلنجلٌزٌة 
 زراريأ. 

20مح   مد   

ابستٌمولوجٌا 
 األنشطة

 العلويأ. 

20مح   مد   

 التشرٌع المدرسً 
ساغًأ.   

22مح    مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً
20مح   مد   

 االثــنــــــٌن   

04/20/0202  

التشرٌع   
 المدرسً

ساغًأ.   
2قمح     

ابستٌمولوجٌا 
 األنشطة

 العلويأ. 
2قمح    

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

0مدمح    

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

20قمح     

 الثـــالثاء   

05/20/0202  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم وتقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثالث من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/23

20.  20.    22األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى   

 

22 --- 23  21 --- 22  20 --- 21  20 -- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 --- 22  5 --- 22  4 --- 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 القوام والتوازن والتحلٌل  

 حساٌنًأ. 

22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
فرطاسأ.   

22مح تط    مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 السبــــــــت    

20/22/0202  

 
القوام والتوازن      

 والتحلٌل
 حساٌنًأ. 

22مح تط   مد   

 التخطٌط 
 والبرمجة

فرطاسأ.   
مح تط    مد 

22 

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 األحــــــــــد 

20/22/0202  

 

 اإلعالم اآللً  
 أ. شنً

20مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

20مح   مد   

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

22مح   مد   

 التشرٌع المدرسً
ساغًأ.   

20مح    مد   

 االثنــــــــٌن   

20/22/0202  

التشرٌع  
 المدرسً

ساغًأ.   
22مح    مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

20مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

20مح   مد   

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

22مح   مد   

 الثـــالثاء    

21/22/0202  

 

 البحث الوثائقً    
نحويأ.   

20مح تط    مد   

البحث  منهجٌة
 العلمً

دهلًأ.   
22مح تط    مد   

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   
مح تط    مد 

20 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 
0قمد    تط  

 األربــــعاء 

22/22/0202  

 

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

22مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
دهلًأ.   

20مدمح تط  

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   
22مد مح تط  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

22تطق  

 الخمــٌــــس   

23/22/0202  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الثالث من السبـت 0202/22/20 إلى الخمــٌس 0202/22/23

22.  21.    20األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى   

 

 

22 ---- 23  21 ----- 22  20 --- 21  20 --- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 --- 22  5 ----- 22  4 --- 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 القوام والتوازن والتحلٌل

 حساٌنًأ. 
22مح تط   مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22تط    مد مح  

 التخطٌط والبرمجة   
فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

 السبــــــــت    

20/22/0202  

 
القوام والتوازن       

 والتحلٌل
 حساٌنًأ. 

20قمح تط  

تصمٌم وبناء 
 المناهج

مساحلًأ.   

20قمح تط  

 التخطٌط والبرمجة 
فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

 األحــــــــــد

20/22/0202  

 

 التشرٌع  
 المدرسً

ساغًأ.   
2قمح     

ابستٌمولوجٌا 
 األنشطة

 العلويأ. 
2قمح    

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

0مدمح    

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

20قمح     

 االثنــــــــٌن   

20/22/0202  

 اإلنجلٌزٌة  
 زراريأ. 

0قمح     

ابستٌمولوجٌا 
 األنشطة

 العلويأ. 
20قمح     

 التشرٌع المدرسً
ساغًأ.   

20مح    مد   

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

22مح   مد   

 الثـــالثاء   

21/22/0202  

 

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

20قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   

20قمح تط  

تقنٌات اإلعالم    
 واالتصال

فٌجلأ.   

2قمح تط  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 
22مد   تط  

 األربــــعاء

22/22/0202  

 

تطبٌقٌة بٌداغوجٌا      
 مجعورأ. 
20مد    تط  

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   

0قمح تط  

 البحث الوثائقً
نحويأ.   

20قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   

20قمح تط  

 الخمــٌــــس 

23/22/0202  



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الرابع من السبـــت 0202/22/25 إلى الخمٌس 0202/22/20

20.  20.    22األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى   

22 ---- 23  21 ----- 22  20 ----- 21  20 ----- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 --- 22  5 ------- 22  4 --- 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 القوام والتوازن والتحلٌل  

 حساٌنًأ. 
22مح تط   مد   

 التخطٌط والبرمجة 
فرطاسأ.   

22مح تط    مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 السبــــــــت    

25/22/0202  

 
القوام والتوازن      

 والتحلٌل
 امتحانأ. 

20مح تط   مد   

 التخطٌط 
 والبرمجة

امتحانأ.   
20مح تط    مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
امتحانأ.   

20مح تط    مد  

 األحــــــــــد 

22/22/0202  

 

 اإلعالم اآللً  
 أ. شنً
20مح   مد   

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

20مح   مد   

 ابستٌمولوجٌا األنشطة
 العلويأ. 

22مح   مد   

 التشرٌع المدرسً
ساغًأ.   

20مح    مد   

 االثنــــــــٌن   

22/22/0202  

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

20مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
نحويأ.   

20مح تط    مد   

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   
20مح تط    مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

20تطق  

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 البحث الوثائقً    
نحويأ.   
20مد     مح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   

22مح تط    مد   

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   
مح تط    مد 

20 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

20تطق  

 األربــــعاء 

20/22/0202  

 

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

22مح تط    مد   

 منهجٌة البحث العلمً
دهلًأ.   

20مح تط    مد   

اإلعالم  تقنٌات
 واالتصال

فٌجلأ.   
22مح تط    مد   

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

22تطق  

 الخمــٌــــس   

20/22/0202  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والرٌاضٌة البدنٌة شاطاتنلاعلوم و تقنٌات  قسم  

 برنامج الدراسة للسداسً األول 0202/0202

 األسبوع الرابع من السبـــت 0202/22/25 إلى الخمٌس 0202/22/20

22.  21.    20األفواج: النشاط المدرسً          – 2ماستراألولى   

22 ---- 23  21 ----- 22  20 ---- 21  20 --- 20  20 ---- 20  22 ---- 20  22 --- 22  5 --- 22  4 --- 5  الٌـوم/ التوقٌت 
 القوام والتوازن والتحلٌل

 حساٌنًأ. 
22مح تط   مد   

 تصمٌم وبناء المناهج
مساحلًأ.   

22مح تط    مد  

 التخطٌط والبرمجة   
فرطاسأ.   

20مح تط    مد   

 السبــــــــت    

25/22/0202  

 
القوام والتوازن       

 والتحلٌل
 امتحانأ. 

20مح تط   مد   

تصمٌم وبناء 
 المناهج

امتحانأ.   
20مح تط    مد  

التخطٌط  
 والبرمجة

امتحانأ.   
20مد     مح تط  

 األحــــــــــد

22/22/0202  

 

التشرٌع   
 المدرسً

ساغًأ.   
2قمح     

ابستٌمولوجٌا 
 األنشطة

 العلويأ. 
2قمح    

 اإلنجلٌزٌة
 زراريأ. 

0مدمح    

 اإلعالم اآللً
 أ. شنً

20قمح     

 االثنــــــــٌن   

22/22/0202  

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

20قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   

20قمح تط  

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   

20مد مح تط  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 
22مد   تط  

 الثـــالثاء   

20/22/0202  

 

 البحث الوثائقً  
نحويأ.   

20قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   
20قمح تط  

تقنٌات اإلعالم    
 واالتصال

فٌجلأ.   
2قمح تط  

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة
 مجعورأ. 

22مد   تط  

 األربــــعاء

20/22/0202  

 

 بٌداغوجٌا تطبٌقٌة    
 مجعورأ. 

20مد    تط  

تقنٌات اإلعالم 
 واالتصال

فٌجلأ.   
0قمح تط  

 البحث الوثائقً
نحويأ.   

20قمح تط  

منهجٌة البحث 
 العلمً

دهلًأ.   
20قمح تط  

 الخمــٌــــس 

20/22/0202  

 


