
    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 مشتركرزنامة امتحانات السداس ي األول للسنة أولى ليسانس جذع                                                                                                       2022/2023السنة الجامعية:

                             التاريخ                                                  

                        التوقيت

08:30-10:00 10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

    كرة السلة 15/01/2023األحد 

   منهجية البحث العلمي   16/01/2023اإلثنين 

  علوم التربية   17/01/2023الثالثاء 

 ألعاب القوى      18/01/2023االربعاء 

    كمياء حيوية 19/01/2023س الخمي

   جمباز  21/01/2023السبت 

  مدخل النشاط البدني الرياض ي    22/01/2023األحد 

 سباحة    23/01/2023اإلثنين 

    تاريخ وفلسفة ن، ب، ور  24/01/2023الثالثاء 

   مدخل للتدريب الرياض ي  25/01/2023األربعاء 

  علم التشريح  انجليزية 26/01/2023الخميس 

                                                                                                                                                                -27-26-25 -31: قاعة االمتحان



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 علم الحركةالتربية و  ليسانس تخصصللسنة ثانية  األول رزنامة امتحانات السداس ي                                                                                                       2022/2023السنة الجامعية:

 لتوقيتا                                       

 التاريخ

08:30-10:00 10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

   الجيدو  15/01/2023األحد 

  االحصاء الوصفي     16/01/2023اإلثنين 

 النظريات التربوية    17/01/2023الثالثاء 

    امليكانيك الحيوية 18/01/2023االربعاء 

   الثقافة البدنية  19/01/2023س الخمي

  النشاط البدني الرياض ي والعوملة   21/01/2023السبت 

 كرة اليد    22/01/2023األحد 

     علم االجتماع الرياض ي 23/01/2023اإلثنين 

   طرائق التدريس  24/01/2023الثالثاء 

  علم النفس النمو   25/01/2023األربعاء 

                                                                                                                                                                                          26: قاعة االمتحان

 



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 رزنامة امتحانات السداس ي األول للسنة ثانية ليسانس تخصص تدريب رياض ي                                                                                                   2022/2023السنة الجامعية:

 التوقيت                    

 التاريخ

08:30-10:00 10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

   الجيدو  15/01/2023األحد 

  الوصفي اإلحصاء   16/01/2023اإلثنين 

 النظريات التربوية    17/01/2023الثالثاء 

    امليكانيك الحيوية 18/01/2023االربعاء 

   الثقافة البدنية  19/01/2023س الخمي

  النشاط البدني الرياض ي والعوملة   21/01/2023السبت 

 كرة اليد      22/01/2023األحد 

    علم االجتماع الرياض ي 23/01/2023اإلثنين 

   نظريات ومنهجية التدريب     24/01/2023الثالثاء 

  علم النفس النمو   25/01/2023األربعاء 

                                                                                                                                                                                                                                                                        31 -27: قاعة االمتحان



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

   

  تخصص تربوي ليسانس  الثالثة لسداس ي األول للسنةامة امتحانات رزنا                                                                                                      2022/2023السنة الجامعية:

 

 

                                                                                                                                                                                           27: قاعة االمتحان

 

   

 التوقيت

                    التاريخ    

08:30-10:00 

 

10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

  تخصص رياضة جماعية   15/01/2023األحد 

 تكنولوجيا التعليم و النشاط الرياض ي      16/01/2023اإلثنين 

    مشروع مذكرة التخرج 17/01/2023الثالثاء 

   التوجيه و االنتقاء الرياض ي التربوي   18/01/2023االربعاء 

  تخصص رياضة فردية   19/01/2023س الخمي

 مناهج التربية والتدريب الرياض ي املقارن     21/01/2023السبت 

    علم الحركة 22/01/2023األحد 



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 للسنة الثالثة ليسانس تخصص تدريبرزنامة امتحانات السداس ي األول                                                                                                       2022/2023السنة الجامعية:

 التوقيت

                  التاريخ      

08:30-10:00 

 

10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

  تخصص رياضة جماعية   15/01/2023األحد 

   بطاريات االختبارات الرياضية    16/01/2023اإلثنين 

    مشروع مذكرة التخرج 17/01/2023الثالثاء 

   التوجيه واالنتقاء الرياض ي التربوي   18/01/2023االربعاء 

  تخصص رياضة فردية   19/01/2023س الخمي

 مناهج التربية و التدريب الرياض ي املقارن     21/01/2023السبت 

    علم الحركة 22/01/2023األحد 

 

                                                                                                                                                                                          27: قاعة االمتحان

 

 

 

 

 



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

                                           2022/2023السنة الجامعية: 

 ماستر تخصص مدرس ي زنامة امتحانات السداس ي األول للسنة أولىر                                                                                                                                                                                        

 التوقيت                                    

                      التاريخ      

08:30-10:00 

 

10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

 وبناء املناهج التربويةتصميم     15/01/2023األحد 

    البحث الوثائقي 16/01/2023اإلثنين 

   الحركيالقوام و التوازن و   17/01/2023الثالثاء 

  التشريع املدرس ي    18/01/2023االربعاء 

 ر ب و  لألنشطةالتخطيط و البرمجة     19/01/2023س الخمي

    االعالم اآللي  21/01/2023السبت 

   منهجية البحث العلمي  22/01/2023األحد 

  تقنيات االعالم واالتصال    23/01/2023اإلثنين 

 أ، ب، ور ابستيمولوجية     24/01/2023الثالثاء 

    االنجليزية 25/01/2023األربعاء 

 

                                                                                                                                                                                     01: قاعة االمتحان

 



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

                                                                                              2022/2023لسنة الجامعية: ا

 زنامة امتحانات السداس ي األول للسنة أولى ماستر تخصص تحضير بدنير                                                                                                                                                                                   

 التاريخ

 التوقيت 

08:30-10:00 10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

 و منهجية التدريب  نظريات    15/01/2023األحد 

    االختبارات والقياس الرياض ي 16/01/2023اإلثنين 

   فيزيولوجيا الجهد البدني  17/01/2023الثالثاء 

  اإلصابات واالسعافات األولية   18/01/2023االربعاء 

 ي التدريب الرياض يفالتخطيط و البرمجة     19/01/2023س الخمي

    إعالم آلي 21/01/2023السبت 

   منهجية البحث العلمي  22/01/2023األحد 

  املراقبة الطبية الرياضية   23/01/2023اإلثنين 

 اإلحصاء التطبيقي    24/01/2023الثالثاء 

    إنجليزية 25/01/2023األربعاء 

                                                                                                                                                                                       02: قاعة االمتحان

 



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

                                                                                                         2022/2023السنة الجامعية:

 رزنامة امتحانات السداس ي األول للسنة الثانية ماستر تخصص مدرس ي 

 

 التوقيت                     

 التاريخ  

08:30-10:00 10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

 15/01/2023األحد 
تعليمية االنشطة البدنية   

 والرياضية

 

 اكتساب املهارات الحركية    16/01/2023اإلثنين 

    التوافق الحركي  17/01/2023الثالثاء 

 

                                                                                                                                                                                         01: قاعة االمتحان

 

  

 



    

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 مخـيس مليـانــة امعة اجلياليل بونعامةج

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

                                                                                                         2022/2023السنة الجامعية:

 رزنامة امتحانات السداس ي األول للسنة الثانية ماستر تخصص تحضير بدني  

 

 التوقيت                      

 التاريخ

08:30-10:00 10:30-12:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

  تدريب الصفات البدنية   15/01/2023األحد 

 16/01/2023اإلثنين 
التأهيل  وإعادةاإلصابات    

 الرياض ي

    تحليل املنافسة الرياضية 17/01/2023الثالثاء 

   بيو ميكانيك الرياضة  18/01/2023االربعاء 

 

                                                                                                                                                                                         02: قاعة االمتحان

 

 


