
 

 

 

 

  

 

  مدير الدراسات  

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30- سا 13:00

 انجليزيـــــــة علوم التربية  منهجية البحث العلمي
  الخميس 

24/05/2018  

 السباحة علم التشريح  تاريخ وفلسفة النشاط البدني الرياضي
  السبت 

26/05/2018  

  مدخل للتدريب الرياضي
 الجمباز

 
 مدخل للنشاط البدني الرياضي

  الخميس

31/05/2018  

 ليسانس السنة أولى – ألولاسداسي لل ةستدراكياال متحاناتاالرزنامة 



  

  

   

    

  مدير الدراسات    

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30- سا 13:00

 النشاط البدني الرياضي والعولمة   الثقافة البدنية   كرة اليد 
  الخميس 

24/05/2018  

 االحصاء الوصفي الجيدو  علم االجتماع الرياضي
  السبت 

26/05/2018  

 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي  الميكانيك الحيوية   
  الخميس

31/05/2018  

السنة الثانية تدريب  – الثالثسداسي لل ستدراكيةاال متحاناتاالرزنامة 



  

  

  

 مدير الدراسات                                 

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30- سا 13:00

 النشاط البدني الرياضي والعولمة  الثقافة البدنية   كرة اليد
  الخميس 

24/05/2018  

 االحصاء الوصفي  الجيدو   الرياضي علم االجتماع
  السبت 

26/05/2018  

 النظريات التربوية الميكانيك الحيوية   
  الخميس

31/05/2018  

السنة الثانية تربوي  – الثالثسداسي لل ستدراكيةاال متحاناتاالرزنامة 



  

  

      

 

    

 مدير الدراسات    

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30-  سا13:00

  علم الحركة 
مناهج التربية والتدريب الرياضي 

  المقارن 
 ألعاب فردية 

  الخميس 

24/05/2018  

  
تكنولوجيا التعليم النشاط البدني 

 الرياضي  
 ألعاب جماعية 

  السبت 

26/05/2018  

السنة الثالثة  – الخامسسداسي لل ستدراكيةاال متحاناتاالرزنامة 



  

  

   

    

  مدير الدراسات    

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30- سا 13:00

 ألعاب فردية   التوجيه واالنتقاء الرياضي   علم الحركة
  الخميس 

24/05/2018  

  
مناهج التربية والتدريب الرياضي 

 المقارن
 ألعاب الجماعية

  السبت 

26/05/2018  

السنة الثالثة تدريب  – الخامسسداسي لل ستدراكيةاال متحاناتاالرزنامة 



  

  

   

  مدير الدراسات  

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30- سا 13:00

 تصميم وبناء المنهاج التربوي   والتوازن والتحليل الحركي  القوام  ابستمولوجية األنشطة البدنية والرياضية
  الخميس 

24/05/2018  

 التشريع المدرسي منهجية البحث العلمي   البحث الوثائقي
  السبت 

26/05/2018  

  االعالم االلي   االنجليزية 
  الخميس

31/05/2018  

    
  السبت 

02/06/2018  

السنة أولى ماستر تربوي  –األول سداسي لل ستدراكيةاال متحاناتاالرزنامة 



  

  

 

 مدير الدراسات  

 

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30- سا 13:00

  فيزيولوجيا الجهد البدني 
التخطيط والبرمجة في التدريب 

  الرياضي
 نظريات ومنهجية التدريب الرياضي 

  الخميس 

24/05/2018  

 منهجية البحث العلمي  االحصاء التطبيقي     
  السبت 

26/05/2018  

  االعالم االلي   االنجليزية 
  الخميس

31/05/2018  

    
  السبت 

02/06/2018  

السنة أولى ماستر تدريب  –األول سداسي لل ستدراكيةاال متحاناتاالرزنامة 



  

  

   

 مدير الدراسات    

  التوقيت/ التاريخ  10:30- 09:00  سا12:30-سا11:00    سا14:30- سا 13:00

   الحيوية  بيوميكانيك  االصابات واعادة التأهيل الرياضي 
  الخميس 

24/05/2018  

  الصفات البدنية   تحليل المنافسة الرياضية 
  السبت 

26/05/2018  

    
  الخميس

31/05/2018  

    
  السبت 

02/06/2018  

 تدريبالسنة الثانية ماستر  –األول سداسي لل ستدراكيةاال متحاناتاالرزنامة 


