
 ــــــث العلمـــــــــــــيوزارة التعليــــــــــــــــم العالـــــــــــــــي والبحـــــــــ
عنـــــابـــــــــــة -جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كليـــــة اآلداب والعـــــلوم االنسانيــة واالجتماعيـــــة

القســـــم ادارة  

 7102/7102:  الرتبية البدنية و الرايضية                                                                                 السنة اجلامعية:قســــــــم
 الســــــداســــــي الثاين  رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات

 جذع مشرتك   :التخصص       أوىل ليسانس : السنة                  
 الرقم اليوم التاريخ التوقيت املدرج املقياس األساتذة 

 70 األحد 10/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 ألعاب القوى وهلي .أ
 71 االثنني S1 –S2 –S3 –S4+ A4 07:77 – 01:77 11/70/1700 اجلمباز جامعي .أ
 01 االثنني 11/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 علم وظائف األعضاء بن رجم  .أ
 70 الثالاثء S1 –S2 –S3 –S4+ A4 07:77 – 01:77 10/70/1700 االجنليزية  حرزيل .أ
 70 الثالاثء 10/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 مدخل لعلم النفس الرايضي بورجيبة .أ
  ءاألربعا 10/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 مدخل للنشاط البدين املكيف      بوعيشة .أ
 70 اخلميس 10/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 إعالم ايل يعقويب .أ
 70 األحد 10/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 تقنيات و طرق البحث العلمي   بوخروبة. أ
 70 االثنني 12/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 كرة القدم  حداد .أ
 70 الثالاثء 07/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 مدخل لإلدارة و التسيري الرايضي لزرق .أ
 72 األربعاء 00/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 السباحة كريبع . أ
 07 اخلميس 70/70/1700 00:77 – 00:77 70 – 70 مدخل لإلعالم و االتصال الرايضي نعمان .أ



 ــــــث العلمـــــــــــــيوزارة التعليــــــــــــــــم العالـــــــــــــــي والبحـــــــــ
عنـــــابـــــــــــة -جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كليـــــة اآلداب والعـــــلوم االنسانيــة واالجتماعيـــــة

القســـــم ادارة  

 7102/7102:  السنة اجلامعية                                  الرتبية البدنية و الرايضية                                           :قســــــــم
 الســــــداســــــي الثاين رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات

 النشاط البدين الرايضي الرتبوي: فرع+  التدريب الرايضي: فرع   اثنية ليسانس : السنة                  

 الرقم اليوم التاريخ التوقيت املدرج املقياس األساتذة 
 70 األحد 10/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 علم النفس الرايضي  بورجيبة . أ
 71 االثنني 11/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 كاراتيه عميور . أ
 التخطيط و الربجمة يف التدريب الرايضي  خنوس . أ

 70 ءالثالاث 10/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10
 نظرية و منهجية النشاط البدين الرايضي سعايد . أ
 70 األربعاء 10/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 القياس و التقومي الرايضي كريبع . أ
 70 اخلميس 10/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 فيزيولوجيا اجلهد البدين كرواز . أ
 70 األحد 10/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 الكرة الطائرة خنوس . أ
 70 االثنني 12/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 تعليمية األلعاب مفيت  . أ
 70 الثالاثء 07/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 أخالقيات املهنة و الفساد نعمان . أ
 72 األربعاء 00/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 الطب الرايضي و االسعافات األولية بن رجم  . أ
 07 اخلميس 70/70/1700 00:77 – 00:77 10 – 11 – 10 احصاء استداليل بلحوت . أ

 

 



 ــــــث العلمـــــــــــــيوزارة التعليــــــــــــــــم العالـــــــــــــــي والبحـــــــــ
عنـــــابـــــــــــة -جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كليـــــة اآلداب والعـــــلوم االنسانيــة واالجتماعيـــــة

القســـــم ادارة  

 
 7102/7102:  الرتبية البدنية و الرايضية                                                                                  السنة اجلامعية:قســــــــم

 الســــــداســــــي الثاين امتحانـــــــــــــــات رزنـامــــــــــــة
 تدريب رايضي :ختصص+  ركيةو علم احلتربية :التخصص    اثلثة ليسانس : السنة                  

 

القاعة/ املدرج التوقيت لتاريخا  الرقم  األستاذ املقياس 
 بورجيبة رايضة مجاعية 00 - 00 – 00 – 00 07:77 – 70:77 10/70/1700 الثالاثء 70

 محارنية رايضة فردية 00 - 00 – 00 – 00 07:77 – 70:77 10/70/1700 األربعاء 71

 بوكبوس الرتبص امليداين 00 - 00 – 00 – 00 07:77 – 70:77 10/70/1700 اخلميس 03

 

 

 



 ــــــث العلمـــــــــــــيوزارة التعليــــــــــــــــم العالـــــــــــــــي والبحـــــــــ
عنـــــابـــــــــــة -جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كليـــــة اآلداب والعـــــلوم االنسانيــة واالجتماعيـــــة

القســـــم ادارة  

 7102/7102  :اجلامعيةالسنة                                                                                   الرتبية البدنية و الرايضية:قســــــــم
 الثاينالســــــداســــــي  رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات

       ختصص التحضري البدين + ختصص التدريب الرايضي النخبوي          أوىل ماسرت : السنة                  
لتاريخا اليوم الرقم القاعة/ املدرج  التوقيت   األستاذ املقياس 
00:77 – 00:77 00/70/1700 األحد  70  11-10-10  زاوي . أ التغذية الرايضية 
00:77 – 00:77 00/70/1700 االثنني 71  11-10-10  لزرق . أ  القانون و التشريع الرايضي 

00:77 – 00:77 00/70/1700 الثالاثء 70  11-10-10  
 عزيون . أ البدينفيزيولوجيا اجلهد 

 حداد . أ حمددات الصفات البدنية
00:77 – 00:77 00/70/1700 األربعاء 70  11-10-10  عزيون . أ نظرية و منهجية التدريب الرايضي 
 بن شيخ . أ االختبارات و القياس الرايضي 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 األحد 70
 بوحلبال . أ مشروع البحث 17-02-00-00 00:77 – 01:77 11/70/1700 االثنني 70
 حرزيل . أ لغة اجنليزية 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 الثالاثء 70
 بلحوت . أ االحصاء التطبيقي 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 األربعاء 70
 عطيل . أ التخطيط و الربجمة يف التدريب الرايضي 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 اخلميس 72

 

 

 



 ــــــث العلمـــــــــــــيوزارة التعليــــــــــــــــم العالـــــــــــــــي والبحـــــــــ
عنـــــابـــــــــــة -جـــامعــــــــــــــة بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــار  

 كليـــــة اآلداب والعـــــلوم االنسانيــة واالجتماعيـــــة

القســـــم ادارة  

 7102/7102  :اجلامعيةالسنة                                                                                   الرتبية البدنية و الرايضية:قســــــــم
 الثاينالســــــداســــــي  رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات

       ختصص النشاط البدين الرايضي املدرسي                               رت أوىل ماس: السنة                  
القاعة/ املدرج  التوقيت التاريخ  الرقم  األستاذ املقياس 
00:77 – 00:77 00/70/1700 األحد  70  11-10-10  يعقويب اعالم آيل 
00:77 – 00:77 00/70/1700 االثنني 71  11-10-10 و االسعافاتاالصاابت الرايضية    بن رجم 
     00/70/1700 الثالاثء 70
00:77 – 00:77 00/70/1700 األربعاء 70  11-10-10  بوعيشة أدوات مالحظة التدريس 
 بوخروية التيارات الفلسفية و املقارابت العلمية 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 األحد 70
 بوحلبال مشروع البحث 17-02-00-00 00:77 – 01:77 11/70/1700 االثنني 70
 حرزيل لغة اجنليزية 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 الثالاثء 70
 بلحوت االحصاء التطبيقي 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 األربعاء 70
 بليلة املقاربة املعرفية و االيكولوجية للتعلم 17-02-00-00 00:77 – 01:77 10/70/1700 اخلميس 72
10/70/1700 األحد 10  07:77 -01:77  S1 –S2 –S3 –S4 بوكبوس النظرايت البيداغوجية املعاصرة 
12/70/1700 االثنني 00  07:77 -01:77  S1 –S2 –S3 –S4 بوكبوس طرائق و أساليب التدريس 

 


