
يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
عنـــــابـــــــــــة -بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــارجـــامعــــــــــــــة   

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم االنسانيــة واالجتماعيـــــة
 

 4102/4102  الجامعية:السنة                                                                                   الرياضيةالتربية البدنية و :قســــــــم

 الثانيالســــــداســــــي  امتحانـــــــــــــــاترزنـامــــــــــــة 
 جذع مشترك   التخصص:       نس أولى ليسا السنة :                 

 األستاذ المقياس المدرج/ القاعة التوقيت التاريخ الرقم
01 24/05/2015  بوعقدية . أ اللغة اإلنجليزية 6+2+1المدرج 16:00ــــــ14:00 
 مجيلي . أ مدخل علم النفس الرياضي 6+2+1المدرج 16:00ــــــ14:00 25/05/2015 02
6+2+1المدرج 16:00ــــــ14:00 26/05/2015 03  بومدين . أ مدخل اإلدارة والتسيير 
23-22-21المدرج  8:00-10:00 27/05/2015 04  بن رجم . أ علم الوظائف 
05 28/05/2015 23-22-21المدرج  8:00-10:00   نوار . أ تقنيات وطرق البحث 
 نعمان . أ مدخل اإلعالم و اإلتصال 23-22-21المدرج  8:00-10:00 31/06/2015 07
 موبيان . أ كرة القدم 23-22-21المدرج  8:00-10:00 01/06/2015 08
 حديد . أ الجمباز 23-22-21المدرج  8:00-10:00 02/06/2015 09
 بليلة . أ ألعاب القوى 06-02-01المدرج  14:00-16:00 02/06/2015 
10 03/06/2015  حجاج . أ مدخل النشاط البدني المكيف 23-22-21المدرج  8:00-10:00 
11 04/06/2015  كريبع . أ السباحة 23-22-21المدرج  8:00-10:00 
 مالحظة:

 16:00 – 14:00، الثاني مقياس ألعاب القوى  10:00 – 08:00الجمباز ( األول مقياس 02/06/2015اجراء امتحانين في نفس اليوم ) -
 رئيـــــس القســـــم                                                                                                              



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
عنـــــابـــــــــــة -بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــارجـــامعــــــــــــــة   

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم االنسانيــة واالجتماعيـــــة
 

 4102/4102  الجامعية:السنة                                                                                   :التربية البدنية و الرياضيةقســــــــم

 الرابعالســــــداســــــي  رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات
 التخصص: جذع مشترك       السنة : ثانية ليسانس                  

 
 األستاذ المقياس المدرج/ القاعة التوقيت التاريخ الرقم
01 24/05/2015  خنوس . أ نظرية و منهجية التدريب  A1+A2+AG(22+23) 12:00ـــــــــ10:00 

12:00ـــــــــ10:00 25/05/2015 02  A1+A2+AG(22+23) قديري . أ كرة السلة 

12:00ـــــــــ10:00 26/05/2015 03  A1+A2+AG(22+23) بوعيشة . أ احصاء 

12:00ـــــــــ10:00 27/05/2015 04  A1+A2+AG(22+23)  مفتي . أ بيداغوجيا تطبيقية 

12:00ـــــــــ10:00 28/05/2015 05  A1+A2+AG(22+23) بن رجم . أ فيزيولوجيا الجهد 

12:00ـــــــــ10:00 31/05/2015 06  A1+A2+AG(22+23) قروي . أ بيوكيمياء 

12:00ـــــــــ10:00 01/06/2015 07  A1+A2+AG(22+23) بليلة . أ العاب القوى 

 

 رئيـــــس القســـــم                                                                                                            

 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
عنـــــابـــــــــــة -بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــارجـــامعــــــــــــــة   

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم االنسانيــة واالجتماعيـــــة
 

 2014/2015  الجامعية:السنة                                                                                   :التربية البدنية و الرياضيةقســــــــم

 السادسالســــــداســــــي  رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات
 تربية حركيةالتخصص:       ليسانس  ثالثةالسنة :                  

 
 األستاذ المقياس المدرج/ القاعة التوقيت التاريخ الرقم
01 27/05/2015  بوكبوس . أ النفس التربوي علم 06مدرج  16:00ـــــــــ14:00 

06مدرج  16:00ـــــــــ14:00 28/05/2015 02  بولصوار . أ علم اإلجتماع التربوي 

                                                                                                                 

 رئيـــــس القســـــم 

 

 
 
 
 
 
 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
عنـــــابـــــــــــة -بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــارجـــامعــــــــــــــة   

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم االنسانيــة واالجتماعيـــــة
 

 4102/4102  الجامعية:السنة                                                                                   البدنية و الرياضية التربية:قســــــــم

 السادسالســــــداســــــي  رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات
 تدريب رياضي التخصص:                         ليسانس  ثالثةالسنة :                  

 األستاذ المقياس المدرج/ القاعة التوقيت التاريخ الرقم
01 27/05/2015 8+7مدرج 16:00ـــــــــ14:00   مفتي . أ إدارة وتشريع 

8+7مدرج 16:00ـــــــــ14:00 28/05/2015 02  بريبش . أ مالكمة 

 

 رئيـــــس القســـــم                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 



يـــــــــــــث العممـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــم العالــــــــــــــــوزارة التعمي  
عنـــــابـــــــــــة -بـــاجــــــــــــــي مختـــــــــــارجـــامعــــــــــــــة   

 كميـــــة اآلداب والعـــــموم االنسانيــة واالجتماعيـــــة
 

 4102/4102  الجامعية:السنة                                                                                   التربية البدنية و الرياضية:قســــــــم

 الثانيالســــــداســــــي  رزنـامــــــــــــة امتحانـــــــــــــــات
 + تربية حركية تدريب رياضي التخصص:                                         ماسترالسنة : أولى                  

 
 األستاذ المقياس المدرج/ القاعة التوقيت التاريخ الرقم
01 24/05/2015  مجيلي . أ القياس والتقويم في الرياضة 8+7مدرج 16:00ـــــــــ14:00 
16:00ـــــــــ14:00 25/05/2015 02 8+7مدرج   بورجيبة . أ رياضة جماعية كرة القدم 
16:00ـــــــــ14:00 26/05/2015 03 8+7مدرج   بولحبال . أ البحث العلمي تقنيات 
16:00ـــــــــ14:00 31/05/2015 04 8+7مدرج   بن شيخ . أ إحصاء مطبق في النشاط البدني 
16:00ـــــــــ14:00 01/06/2015 05 8+7مدرج   بوكبوس . أ علم النفس البيداغوجي 
12:00ـــــــــ10:00 02/06/2015 06  A1+A2+AG(22+23) زاوي . أ كيمياء حيوية وعلم التغذية الرياضي 
12:00ـــــــــ10:00 03/06/2015 07  A1+A2+AG(22+23) بن رجم . أ فيزيولوجيا النمو والجهد البدني 

 
 

 رئيـــــس القســـــم         
 


