
2022-2021السنة الجامعية 

السداسي الثالث

ن 1 2022/01/06: تاري    خ التحيي 

مالحظاتأستاذ المادةالمادةالتوقيتالتاري    خ

08:30 - 10:30Surentraînement et récupérationمحمد علي خنفير

13:30 - 15:30Rythmicité circadienne de la performance physique et psychomotriceعمر حمودة

08:30 - 10:30Sommeil, décalage horaire et performance physique نزار سويسي/ حمدي شطورو

13:30 - 15:30Approche scientifique de l'entraînement physiqueوسيم معل

08:30 - 10:30Ramadan et exercice physiqueي
أنيس الشواس 

13:30 - 15:30Neuroscience du mouvementن بوزيـد محمد أمير

08:30 - 10:30Mécanique de la contraction musculaire et fatigue neuromusculaireهيثم الرباعي

Option : Dopage, supplémentation et exercice physiqueخالد الطرابلسي

Option : Maladies neuro-dégénératives et exercice physiqueي جر رحاب الير

Option : Vieillissement musculaireن بوزيـد محمد أمير

.يجب عل كل طالب الحضور قبل ربــع ساعة من إنطالق اإلمتحان مصحوبا ببطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية:  مالحظة هامة

ن  2022 أفريل 4اإلثنير

2022 أفريل 5الثالثاء 

2022 أفريل 6االربعاء 

2022 أفريل 7الخميس 

ن من ثالث15:30 - 13:30 ن إختياريتير يختار الطالب مادتير

(2022أفريل )روزنامة اإلمتحانات الكتابية لدورة التدارك 

ي العلوم البيولوجية
ن
الثانية ماجستي  بحث ف

بية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة والتر

إدارة الدراسات



2022-2021السنة الجامعية 

السداسي الثالث

ن 1 2022/01/06: تاري    خ التحيي 

مالحظاتأستاذ المادةالمادةالتوقيتالتاري    خ

08:30 - 10:30Latéralitéرياض دحمان

13:30 - 15:30Pratiques sportives et agressivitéي
حمزة بعت 

08:30 - 10:30Les représentations sociales et attitudesرضا عبد المواله

13:30 - 15:30Contrôle moteur et apprentissageسفيان الشيخ

08:30 - 10:30Perception et vigilanceمحمد الجراية

13:30 - 15:30Evaluation et gestion des capacités mentalesسناء الجراية

08:30 - 10:30Relations interpersonnelles et gestion du groupeرضا عبد المواله

13:30 - 15:30Les techniques fondamentales de la préparation mentaleمحمد الجراية

.يجب عىل كل طالب الحضور قبل رب  ع ساعة من إنطالق اإلمتحان مصحوبا ببطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية:  مالحظة هامة

ن  2022 أفريل 4اإلثني 

2022 أفريل 5الثالثاء 

2022 أفريل 6االربعاء 

2022 أفريل 7الخميس 

(2022أفريل )روزنامة اإلمتحانات الكتابية لدورة التدارك 

ي العلوم اإلنسانية
ن
الثانية ماجستي  بحث ف

بية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة والتر

إدارة الدراسات



2022-2021السنة الجامعية 

السداسي الثالث

ن 1 2022/01/06: تاري    خ التحيي 

مالحظاتأستاذ المادةالمادةالتوقيتالتاري    خ

08:30 - 10:30
Activités Physiques et nutrition pour les troubles respiratoires et pour les 

pathologies rénales
عمر حمودة/ المهدي شليف 

13:30 - 15:30Activités Physiques et nutrition pour troubles métaboliques ة عمر حمودة/ سامي زقير

08:30 - 10:30Supplémentation et complémentation alimentaireخالد الطرابلسي

13:30 - 15:30Activités Physiques et nutrition pour le diabète ي
 
هيثم الرباعي/ سامح الطقوق

08:30 - 10:30
Activités Physiques et nutrition pour le vieillissement physiologique et 

pathologique
ن بوزيـد محمد أمير

13:30 - 15:30Activités Physiques pour les déficiences intellectuellesي جر رحاب الير

08:30 - 10:30Activités Physiques et nutrition du comportement alimentaireي
أنيس الشواس 

13:30 - 15:30Chronobiologie, activités physiques et santéعمر حمودة

.يجب عىل كل طالب الحضور قبل ربــع ساعة من إنطالق اإلمتحان مصحوبا ببطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية:  مالحظة هامة

ن  2022 أفريل 4اإلثنير

2022 أفريل 5الثالثاء 

2022 أفريل 6االربعاء 

2022 أفريل 7الخميس 

(2022أفريل )روزنامة اإلمتحانات الكتابية لدورة التدارك 

ي األنشطة البدنية المالئمة
ن
الثانية ماجستي  بحث ف

بية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة والتر

إدارة الدراسات



2022-2021السنة الجامعية 

السداسي الثالث

ن 1 2022/01/06: تاري    خ التحيي 

مالحظاتأستاذ المادةالمادةالتوقيتالتاري    خ

ن  10:30 - 202208:30 أفريل 4اإلثني 
Problématiques didactiques autour de l'enseignement de l'EPS dans un milieu 

difficile
ناجح قاسم

10:30 - 202208:30 أفريل 5الثالثاء 
Intervenir en EP et en sport : communication non verbale, gestuelle et 

proxémique et approche didactiqueنافع سويسي

ي10:30Pratiques d'enseignement et d'évaluation - 202208:30 أفريل 6االربعاء 
شكري النفات 

نافع سويسي10:30Didactique comparée - 202208:30 أفريل 7الخميس 

.يجب عىل كل طالب الحضور قبل رب  ع ساعة من إنطالق اإلمتحان مصحوبا ببطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية:  مالحظة هامة

(2022أفريل )روزنامة اإلمتحانات الكتابية لدورة التدارك 

ي تعلمية األنشطة
ن
الثانية ماجستي  بحث ف

بية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة والتر

إدارة الدراسات



2022-2021السنة الجامعية 

السداسي الثالث

ن 1 2022/01/06: تاري    خ التحيي 

مالحظاتأستاذ المادةالمادةالتوقيتالتاري    خ

08:30 - 10:30Planification de l'entraînementعمر حمودة

13:30 - 15:30Nutrition du sportifخالد الطرابلسي

08:30 - 10:30Hydratation, déhydratation, supplémentation et dopageخالد الطرابلسي

13:30 - 15:30Evaluation Physique et réponses physiologiquesن بوزيـد محمد أمي 

08:30 - 10:30Physiologie appliquéeحمدي شطورو

13:30 - 15:30Neurosciencesي
حمزة بعت 

Option : Echauffement et stretchingي
أنيس الشواس 

Option : Ramadan et performance sportiveخالد الطرابلسي

Option : Décalage horaire et sommeil du sportifنزار سويسي

.يجب عىل كل طالب الحضور قبل ربــع ساعة من إنطالق اإلمتحان مصحوبا ببطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية:  مالحظة هامة

ن من ثالث ن إختياريتي  يختار الطالب مادتي 

ن  2022 أفريل 4اإلثني 

2022 أفريل 5الثالثاء 

2022 أفريل 6االربعاء 

10:30 - 202208:30 أفريل 7الخميس 

(2022أفريل )روزنامة اإلمتحانات الكتابية لدورة التدارك 

ي
ن
ي اإلعداد البدن

ن
ي ف

الثانية ماجستي  مهنن

بية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة والتر

إدارة الدراسات


