
 

 استعمــال الزمــن السداسـي الثاني
                                                                                      2021/2022السنة الجامعية :                                                                       معهد التربية البدنية                                  

                                                                        قسم :النشاط الرياضي المكيف 

                                                                                                                           ميدان:علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضي                                            

 01،02األفواج:                                                  التخصص :النشاط البدني الرياضي واإلعاقة             -                                         éme Apah2المستوى الدراسي:السنة الثانية ليسانس                                  

 التوقيـت

 األيـام
 سا 11:00 -10:00 سا 10:00- 09:00 سا09:00  - 08:00

 

 سا12:00- 11:00

 

 

 سا15:00 – 14:00 سا14:00-  13:00

 األحــد

 

COURS    /    U.E.F 

 إعاقة البصرية والسمعية 

 Salle B/ 05      سيفي./د

 

COURS   /    U.E.F 

 رياضات البصرية والسمعية

     Salle : B5         دويلي/د

 

COURS      /     U.E.M 

 فيزيولوجية الجهد البدني

 Salle : B5 د/سعيد عيسى      

 

T/P 

 G2 بيطار/د     تعليمية األلعاب 

 G1العالية   /د     الكارتي

T/P 

     G1   د.بيطار      تعليمية األلعاب

 G2العالية       /د        الكارتي

    

 االثنيــن
COURS  /    U.E.F 

 الكرة الطائرة     د/سيفي

Salle : B4 

COURS    /     U.E.F 

 تعليمية  األلعاب      د/بيطار

Salle : B4 

COURS  /    U.E.F 

 الكاراتي        د/ العالية

Salle : B4 

 
T/D 

 فيزيولوجية الجهد البدني

 د/سعيد عيسى 

Salle : B5/ G1 

 

T/D 

 فيزيولوجية الجهد البدني

 د/سعيد عيسى 

Salle : B5 /G2 

 الثـالثــاء

COURS   /  U.E.M 

 اإلحصاء االستداللي

 د.أحسن

: B4 Salle 

T/D 

 دويلي/د  رياضيات  ب.س 

      G2    SB02 

 د/غزال -G2 -اإلحصاء االستداللي

G1    S : B 02 

 

T/D 

 دويليد/     ب.سرياضيات  

-   G1    S : B 01 

 د/غزال -G1 -اإلحصاء االستداللي

 G2    S : B 01 

 

 

T/D 

 د.سيفيالكرة الطائرة 

G1    S : B 01 

T/P 

 بيداغوجية تطبيقية  د.حمودي    

G2 

 T/D 

 دسيفي – G2 -الكرة الطائرة

G2    S : B 02 

T/P 

بيداغوجية تطبيقية     د.حمودي    

G1 

 ــاءاألربع

COURS  /      U.E.T 

الطب الرياضي و اإلسعافات 

 األولية

د/سعيد عيسى      

 Salle : B5    

 عن بعد 

COURS    /     U.E.T 

 علم النفس الرياضي

 د/بومسجد

 عن بعد

COURS   /     U.E.D 

 أخالقات المهنة و الفساد

 أ/بن سكران مصطفى

 عن بعد

 

  

 : مالحظات يجب مراعاتها -
 :20/02/2022من   إبتذاءعلم األساتذة أن بداية السداسي الثاني تكون  ليكن في  -

  في أقرب وقت ممكن . .. Moodelعلى مستوى منصة قاييس الخاصة بكل أستاذ الدروس الخاصة بالم ضرورة إدراج -

  U.E.F*U.E.Mالتعليم الحضوري مقتصر فقط على مقاييس  وحدات التعليم األساسية والمنهجية  -
 ن بعد معتمد في باقي المقاييس الخاصة بوحدات التعليم األخرى .التعليم ع -
 العمل على متابعة الطالب عن بعد من خالل إدراج المراقبة المستمرة الخاصة بالمقياس في المنصة. -

  .ذلكاالتصال يكون مباشرة بين الطالب واألستاذ فيما يخص البحوث  والدروس  و التقويم  طبقا لإلجراءات المعتمدة خالل  -


