
   

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 8102/8102: الدورة العادية االولبرنامج امتحانات السداسي 

  

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

00/10/8102 

 الثالثاء

08/10/8102 

 االربعاء

00/10/8102 

 الخميس

01/10/8102 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

02/10/8102 

 الثالثاء

02/10/8102 

 االربعاء

81/10/8102 

 الخميس

80/10/8102 



   

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

8102/8102: الدورة العادية الخامسبرنامج امتحانات السداسي   

 

 

                                                                        

         لتاريخ:ا

رئيس القسم:                                                                                         

 

  

 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

00/10/8102 

 الثالثاء

08/10/8102 

 االربعاء

00/10/8102 

 الخميس

01/10/8102 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

02/10/8102 

 الثالثاء

02/10/8102 

 االربعاء

81/10/8102 



   

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

8102/8102: الدورة العادية الثالثبرنامج امتحانات السداسي   

 

 

 التاريخ:                                                                            

 رئيس القسم:                                            

 

 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

00/10/8102 

 الثالثاء

08/10/8102 

 االربعاء

00/10/8102 

 الخميس

01/10/8102 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

02/10/8102 

 الثالثاء

02/10/8102 

 االربعاء

81/10/8102 

 الخميس

80/10/8102 



   

 قسم النشاط البدني والرياضي التربوي

 

 8102/8102: الثالث الدورة العاديةبرنامج امتحانات السداسي      

 

 التاريخ:                                        

 رئيس القسم                                            

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

00/10/8102 

 الثالثاء

08/10/8102 

 االربعاء

00/10/8102 

 الخميس

01/10/8102 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

02/10/8102 

 الثالثاء

02/10/8102 

 االربعاء

81/10/8102 

 الخميس

80/10/8102 



   

 السنة األولى جذع مشترك

 8102/8102السداسي األول  الدورة العادية برنامج االمتحان

                                          

 التاريخ:                                                                          

 رئيس القسم:                                             

 

 

النشاط البدني تاريخ وفلسفة 

 الرياضي أمعلم+ اشادة

 االحد

01/10/8102 

 كرة السلة أ.بن بوزة 
 االثنين

00/10/8102 

 مدخل للتدريب الرياضي 

 أ.شريط
 

 الثالثاء

08/10/8102 

 
 ألعاب القوى

أ.علوي+ ا شادة   

 االربعاء

00/10/8102 

 الجمبــــاز

 أ.بوشارب

   انجليزية  ا بوذراع 

 A5يجرى االمتحان بالمدرج 

 الخميس

01/10/8102 

 
   علم التشريح

أ.صولة   

 االحد

01/10/8102 

 السباحة

 أ.حزحازي
 

 االثنين

02/10/8102 

 
 منهجية البحث العلمي

أ.نقاز   

 الثالثاء

02/10/8102 

 علوم التربية ا نويوة

    الكيمياء الحيوية

يجرى االمتحان بالمدرج  -أ.عبيدة 

A5 

 االربعاء

81/10/8102 

مدخل النشاط البدني الرياضي 

 التربوي 

 أ بن عيسى

 الخميس

80/10/8102 



   

 قسم التدريب الرياضي

 رياضي نخبوي ماستر: تدريبالسنة األولى 

 8102/8102 الدورة العادية: رنامج امتحانات السداسي األولب

                                                                             

 

 التاريخ:                                        

 رئيس القسم:                                            

 

 إحصاء تطبيقي

بوزناق"ا "

 االحد

01/10/8102 

موهوبي"ا فيزيولوجيا الجهد البدني "
 االثنين

00/10/8102 

 اإلصابات واالسعافات األولية 

" دغنوش ا"

 الثالثاء

08/10/8102 

ميمون" امنهجية البحث العلمي    "
 االربعاء

00/10/8102 

 نجليزية اللغة الحية اال

بوذراعا 

 الخميس

01/10/8102 

برمجة في التدريب الخطيط والت

قارة" االرياضي "

 االحد

01/10/8102 

حميدة" ا" االليعالم اال
 االثنين

02/10/8102 

الرياضيومنهجية التدريب  اتنظري  

 حساني" ا"

 لثالثاءا

02/10/8102 

الرياضي علم االجتماع التنظيمي   

يونس"ا  "

 االربعاء

81/10/8102 

 الرياضي والقياس  اتاالختبار

 قادري ع.الحفيظ"ا "
 الخميس

80/10/8102 



   

 قسم التدريب الرياضي

 رياضي نخبوي تدريبماستر:  الثانيةالسنة 

 8102/8102 الدورة العادية: برنامج امتحانات السداسي األول

 

 التاريخ:                                                 

 رئيس القسم:                                               

 

الطب الرياضي        أ"عبيدة"
 االحد

01/10/8102 

 االثنين

00/10/8102 

 القيادة الرياضية
أ"رويني"

 الثالثاء

08/10/8102 

 االربعاء

00/10/8102 

 الخميس

01/10/8102 

 نظريات ومنهجية التدريب الرياضي
أ حساني

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

02/10/8102 

 الثالثاء

02/10/8102 

 االربعاء

81/10/8102 

 الخميس

80/10/8102 



   

قسم التدريب الرياضي

                                     8102/8102: الدورة العادية الثالثبرنامج امتحانات السداسي 

 

 التاريخ:                                        

 رئيس القسم:                                            

 

  

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

00/10/8102 

 الثالثاء

08/10/8102 

 االربعاء

00/10/8102 

 الخميس

01/10/8102 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

02/10/8102 

 الثالثاء

02/10/8102 

 االربعاء

81/10/8102 

 الخميس

80/10/8102 



   

قسم التدريب الرياضي

8102/ 8102 الخامس الدورة العاديةنامج امتحانات السداسي بر  

 

                                                                                      

 التاريخ:                                        

 رئيس القسم:                                            
 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

00/10/8102 

 الثالثاء

08/10/8102 

 االربعاء

00/10/8102 

 الخميس

01/10/8102 

 االحد

01/10/8102 

 االثنين

02/10/8102 

 الثالثاء

02/10/8102 

 االربعاء

81/10/8102 


