المعهد العال للرياضة ر
والتبية البدنية بصفاقس
ي

السنة الجامعية 2022-2021

إدارة الدراسات

السداس األوىل
ي

4

روزنامة اإلمتحانات الكتابية للدورة الرئيسية ( ن
جانف )2022
ي

ن
التحيي 2022/01/06 :
تاري خ

الثالثة إجازة تربية وحركية
التوقيت

المادة

أستاذ المادة

التاري خ

10:00 - 08:30

Evaluation Physique

حمدي شطورو  /المهدي شليف

10:00 - 08:30

Didactique de l'EP

سويس  /محمد منصف
نافع
ي
كمون

17:00 - 15:30

Théorie de la Spécialité

سويس  /ناجية بن عمر /
نافع
ي
سويس
هشام
ي

الجمعة  14ن
جانف 2022
ي

15:30 - 14:00

Activité physique et pathologies chroniques

الرباع
هيثم
ي

السبت  15ن
جانف 2022
ي

10:00 - 08:30

Apprentissage et enseignement de l’EPS

يرسي الغول  /ن
من خشـارم

اإلثني  10ن
ن
جانف 2022
ي

الثالثاء  11ن
جانف 2022
ي

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

مالحظات

بالنسبة لألقسام  3إجازة تربية وحركية
 3+2+1يؤجل إمتحان تعلمية األنشطة
البدنية إىل وقت الحق

المعهد العال للرياضة ر
والتبية البدنية بصفاقس
ي

السنة الجامعية 2022-2021

إدارة الدراسات

السداس األوىل
ي

5

روزنامة اإلمتحانات الكتابية للدورة الرئيسية ( ن
جانف )2022
ي

ن
التحيي 2022/01/06 :
تاري خ

الثالثة إجازة أنشطة بدنية مالئمة
التاري خ
اإلثني  10ن
ن
جانف 2022
ي

التوقيت

المادة

أستاذ المادة

10:00 - 08:30

Bien-être, santé mentale et qualité de vie

محمد الجراية

10:00 - 08:30

Approche psycho-sociale des maladies chroniques et du vieillissement

سفيان الشيخ

الثالثاء  11ن
جانف 2022
ي
17:00 - 15:30

Théorie de la Spécialité

ـج المكــي
المن ي

الجمعة  14ن
جانف 2022
ي

15:30 - 14:00

APA chez l’enfant et l’adolescent

ج
رحاب الب ي

السبت  15ن
جانف 2022
ي

10:00 - 08:30

Vieillissement, déficiences associées et APA

ج
رحاب الب ي

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

مالحظات

المعهد العال للرياضة ر
والتبية البدنية بصفاقس
ي

السنة الجامعية 2022-2021

إدارة الدراسات

السداس األوىل
ي

6

روزنامة اإلمتحانات الكتابية للدورة الرئيسية ( ن
جانف )2022
ي

ن
التحيي 2022/01/06 :
تاري خ

الثالثة إجازة أساسية نف ر
التبية البدنية
ي

التاري خ
اإلثني  10ن
ن
جانف 2022
ي

التوقيت

المادة

أستاذ المادة

10:00 - 08:30

وظائف األعضاء

المهدي شليف

10:00 - 08:30

تعلمية األنشطة

سويس
نافع
ي

17:00 - 15:30

نظريـة االختصـاص

سويس  /ناجية بن عمر /
نافع
ي
سويس
هشام
ي

10:00 - 08:30

بيوميـكانـيـك

سنية الساحلـي

الثالثاء  11ن
جانف 2022
ي

الجمعة  14ن
جانف 2022
ي

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

مالحظات

