
    2014-2013السنة الجامعية             والتربية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة

       إدارة الدراسات  
 

  )تسجیل ثالث ورابع (لطلبة التسجیل اإلستثنائي المراقبة المستمرة اإلمتحانات جدول 
 السداسي األّول: والطلبة الناجحین باإلمھال 
 

  اإلثنین  التوقیت  القاعة
   2013دیسمبر  02

  الثالثاء 
  2013دیسمبر  03

  اإلربعاء
  2013دیسمبر  04

  الخمیس
  2013دیسمبر  05

  األولى إمد
  األولالسداسي 

8.00 -9.00  
  حقوق اإلنسان
  ماھر خشارم

  3المدرج 

  ألعاب القوى
  سامي بولیلة

  ملعب ألعاب القوى

  إعالمیة
  كریمة ولھا

  ـدد1قاعة اإلعالمیة عـ

  

9.00 -10.00  
  فرنسیة

  راضیة اللومي
  ـدد2قاعة عـ

  الرقبي /كرة القدم 
  مجید بن یحي/یسري الغول

  ملعب الرقبي/ملعب كرة القدم

  سباحة
  المكي نعیم

  ـدد9قاعة عـ

  

10.00 -11.00  
  إنقلیزیة

  لمیة العدسي
  ـدد7قاعة عـ

  زھیر الجربي  / الجمباز
)10.00-12.00(  

  قاعة الجمباز

  مصارعة/جودو
  المقرحي /عطیة 
  قاعة المصارعة/قاعة الجودو

  

14.00 -15.00  
  كرة السلة

  حمدي غمیسو
  ملعب كرة السلة

    
  

15.00 -16.00  
  كرة الید

  بوصرصارسامي 
  ملعب كرة الید

    
  

16.00 -17.00  
  الكرة الطائرة
  أنیس مالك

  ملعب الكرة الطائرة
    

  

  الثانیة إمد
  السداسي الثالث

8.00 -9.00    
  ألعاب القوى
  سامي بولیلة

  ملعب ألعاب القوى
  

  

9.00 -10.00  
  انقلیزیة

  صابر نویرة
  ـدد7قاعة عـ

  الرقبي/ كرة القدم 
  مجید بن یحي/یسري الغول

  ملعب الرقبي/ملعب كرة القدم

  المالكمة
  عبد اهللا بلمبروك
  قاعة المالكمة

  

10.00 -11.00  
  ثقافة بعث المؤسسات

  ھناء الحزامي
  ـدد4قاعة عـ

  زھیر الجربي الجمباز
)10.00-12.00(  

  قاعة الجمباز

T.R.M (Option)  
  ھشام السویسي

  ـدد5قاعة عـ

 

14.00 -15.00  
  كرة السلة

  حمدي غمیسو
  كرة السلةملعب 

    
  

15.00 -16.00  
  كرة الید

  سامي بوصرصار
  ملعب كرة الید

    
  

16.00 -17.00  
  الكرة الطائرة
  أنیس مالك

  ملعب الكرة الطائرة
    

  

  الثالثة إمد
السداسي 
  الخامس

8.00 -9.00     
  اإلعالمیة

  كریمة ولھا
 ـدد1قاعة اإلعالمیة عـ

  بیداغوجیا تطبیقیة
)8.00 -11.00(  

اإلتصال بمنسقي 
  البیداغوجیا التطبیقیة

منجي -منصف كمون
  المكي

9.00 -10.00    
A.P.A (Option)  

  ھیثم الرباعي
 1المدرج 

  علم اإلحصاء
  ریاض دحمان

 1المدرج 
  

    2014-2013بالنسبة إلى طلبة التسجیل الثالث والرابع خالل السنة الجامعیة  ماقالتي ت الوحیدة  تعتبر دورة المراقبة المستمرة :ھام جّدا 
  
  

 مدیر الدراسات  
       

  محمد الجرایة
  



  2014-2013السنة الجامعية             والتربية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة

    إدارة الدراسات  
 
 

  المراقبة المستمرة لطلبة التسجیل اإلستثنائيجدول اإلمتحانات 
  )تسجیل ثالث ورابع ( 

 السداسي األّول: والطلبة الناجحین باإلمھال 
 

  األولى إمد
  

  اإلثنین  التوقیت
  2013دیسمبر  02 

  الثالثاء
  2013دیسمبر  03 

  اإلربعاء
  2013دیسمبر  04

8.00-9.00  
  حقوق اإلنسان
  ماھر خشارم

  3المدرج 

  ألعاب القوى
  سامي بولیلة

  ملعب ألعاب القوى

  إعالمیة
  كریمة ولھا

  ـدد1قاعة اإلعالمیة عـ

9.00-10.00  
  فرنسیة

  راضیة اللومي
  ـدد2قاعة عـ

  الرقبي /كرة القدم 
مجید بن /یسري الغول
  یحي

ملعب /كرة القدمملعب 
  الرقبي

  سباحة
  نعیم المكي

  ـدد9قاعة عـ

10.00-11.00  
  إنقلیزیة

  لمیة العدسي
  ـدد7عـقاعة 

  زھیر الجربي /  الجمباز
)10.00-12.00(  

  قاعة الجمباز

  مصارعة/جودو
  المقرحي /عطیة 

قاعة /قاعة الجودو
  المصارعة

14.00-15.00  
  كرة السلة

  حمدي غمیسو
  كرة السلة ملعب

    

15.00-16.00  
  كرة الید

  سامي بوصرصار
  كرة الید ملعب

    

16.00-17.00  
  الكرة الطائرة
  أنیس مالك

  الكرة الطائرة ملعب
    

  
  

 مدیر الدراسات
  محمد الجرایة       

  
  



  2014-2013السنة الجامعية             والتربية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة

    إدارة الدراسات  
  
  
  

 
  جدول اإلمتحانات المراقبة المستمرة لطلبة التسجیل اإلستثنائي

  )تسجیل ثالث ورابع ( 
 السداسي األّول :باإلمھالوالطلبة الناجحین 

  
  الثانیة إمد

  
  اإلثنین  التوقیت

   2013دیسمبر  02
  الثالثاء 

  2013دیسمبر  03
  اإلربعاء

  2013دیسمبر  04

8.00-9.00    
  ألعاب القوى
  سامي بولیلة

  ملعب ألعاب القوى
  

9.00-10.00  
  انقلیزیة

  صابر نویرة
  ـدد7قاعة عـ

  الرقبي/ كرة القدم 
  مجید بن یحي/یسري الغول

  ملعب الرقبي/كرة القدمملعب 

  المالكمة
  عبد اهللا بلمبروك
  قاعة المالكمة

10.00-11.00  
  المؤسساتثقافة بعث 

  ھناء الحزامي
  ـدد4قاعة عـ

  زھیر الجربي الجمباز
)10.00-12.00(  

  قاعة الجمباز

T.R.M (Option)  
  ھشام السویسي

  ـدد5قاعة عـ

14.00-15.00  
  كرة السلة

  حمدي غمیسو
  كرة السلة ملعب

    

15.00-16.00  
  كرة الید

  سامي بوصرصار
  كرة الید ملعب

    

16.00-17.00  
  الكرة الطائرة

  مالكأنیس 
  الكرة الطائرة ملعب

    

  
  

 مدیر الدراسات
  محمد الجرایة       

  
  
  



  2014-2013السنة الجامعية             والتربية البدنية بصفاقس المعهد العالي للرياضة

    إدارة الدراسات  
  
  
  
  

  جدول اإلمتحانات المراقبة المستمرة لطلبة التسجیل اإلستثنائي
  )تسجیل ثالث ورابع ( 

 السداسي األّول: والطلبة الناجحین باإلمھال 
 

  الثالثة إمد
  

  األستاذ  التوقیت  المادة  الیوم
  الثالثاء 

  2013دیسمبر  03
A.P.A (Option)  

  ھیثم الرباعي  10.00-9.00  1المدرج 

  اإلربعاء
  2013دیسمبر  04

  اإلعالمیة
قاعة اإلعالمیة 

 ـدد1عـ
  كریمة ولھا  8.00-9.00

  علم اإلحصاء
  ریاض دحمان  10.00-9.00 1المدرج 

  الخمیس 
  التطبیقیة اإلتصال بمنسقي البیداغوجیا  11.00-8.00  بیداغوجیا تطبیقیة  2013دیسمبر   05

  منجي المكي-منصف كمون
  
  

 مدیر الدراسات
 محمد الجرایة

 
 
 


