
 

 -s4-الرابع استعمــال الزمــن السداسـي 
 2222-2222السنة الجامعية :                                                             والرياضية معهد التربية البدنية                                  

                                                                        قسم :النشاط الرياضي المكيف 
                                                                                                                           ةميدان:علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضي                                         

 20 ،22 ،22، 20األفواج:                                     التخصص :النشاط البدني الرياضي واإلعاقة             -                       éme Apah2  المستوى الدراسي:السنة الثانية ليسانس                                 

 الخوقيـت

 ألايـام
00:00-03:30 03:30-11:00 11:00-12:30 

 

 سا15:00 – 14:00 سا14:00-  13:00

 ألاحــد

T/D 

      S/A07  G1    رياضياث  ب.س د/دويلي

 S/A08  G2  إلاحصاء الاسخداللي د/وليد

  G3  S/A09د/سعيد عيس ى   ج.ب¨فيزيولوجيت 

T/D 

      S/A07  G2    رياضياث  ب.س د/دويلي

 S/A08  G1  إلاحصاء الاسخداللي د/وليد

  G4د/سعيد عيس ى   بفيزيولوجيت ج.

S/09  

COURS 

 رياضاث البصريت والسمعيت

Salle/ A08 

 /دويلي.ةد

TP 

 G1    بيطارد/ حعليميت ألالعاب   -

 G2باي بلخيربيداغوجيت جطبيقيت  د/  -

 G3 عبد الوهاب د/ الكرة الطائرة -

 G4       / شرارة.ةد                   الكارحي -

 

TP 

 G2    بيطارحعليميت ألالعاب  د/  -

 G1بيداغوجيت جطبيقيت  د/باي بلخير  -

 G4    د/ عبد الوهاب الكرة الطائرة -

   G3       د/ شرارة                  الكارحي -

 الاثنيــن

T/D 

      S/A07  G3    رياضياث  ب.س د/دويلي

 S/A08  G4  إلاحصاء الاسخداللي د/وليد

  G1  S/A09 د/سعيد عيس ى ج.ب¨فيزيولوجيت 

T/D 

      S/A07  G4    رياضياث  ب.س د/دويلي

 S/A08  G3  إلاحصاء الاسخداللي د/وليد

 S/A09د/سعيد عيس ى فيزيولوجيت ج.ب

G2 

COURS 

 الكاراحي       

S/A08 

 / شرارة.ةد 

TP 

 G1   بيداغوجيت جطبيقيت  د/باي بلخير

TP 

 G2     بيداغوجيت جطبيقيت  د/باي بلخير

 الثـالثــاء

COURS        

 إعاقت البصريت والسمعيت 

   Salle A08  

 سيفي   ./د

 

 

COURS  

 فيزيولوجيت الجهد البدني

Salle A08 

د/سعيد عيس ى      

 

 

COURS     

 حعليميت ألالعاب      

Salle A08 

 د/بيطار

 

TP 

 G3    بيطارحعليميت ألالعاب  د/  -

 G4عخوحي بيداغوجيت جطبيقيت  د/  -

 G1بد/ عبد الوها الكرة الطائرة -

 G2       / شرارة.ةد                  الكارحي -

 

TP 

 G4    بيطارحعليميت ألالعاب  د/  -

 G3عخوحيبيداغوجيت جطبيقيت  د/  -

 G2د/ عبد الوهاب الكرة الطائرة -

 G1        / شرارة.ةد                  الكارحي -

 

 الاربعاء 

COURS 

 إلاحصاء الاسخداللي

Salle  A5 

 أحسند/

 

COURS 

 النفس الرياض يعلم 

Salle : A5 

 د/كحلي

COURS 

 الكرة الطائرة

Salle A08 

 عبد الوهاب د/

TP 

 G3    عخوحيبيداغوجيت جطبيقيت  د/

 TP 

 G4   عخوحيبيداغوجيت جطبيقيت  د/

  الخميس

COURS 

 خالقاث املهنت و الفسادأ

 د/عبد الرحمان عبد الوهاب

 الخدريس عن بعد

COURS  

 فاث ألاوليتالطب الرياض ي و إلاسعا

د/سعيد عيس ى      

 الخدريس عن بعد 

 
 

 
 

-   


