
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

.قسم التربية الحركية  

2020/2021:السنة الجامعية المستوى :اولى ماستر                                                                                              

 .ن بإجراء االمتحان االستدراكي للسداسي الثانيالطلبة المعنيو

ســـاييــــــالمق  

لرقما االسم واللقب  
 اعالم الي  انجليزية

النظريات 

ة البيداغوجي

 المعاصرة

االصابات 

واالسعافات 

 االولية

تيارات ال

ة الفلسفي

 والمقاربات

تقنيات 

المعالجة 

ةاالحصائي  

اء تصميم وبن

ادوات البحث 

 العلمي

ادوات 

مالحظة 

 التدريس

طرائق 

واساليب 

 التدريس

المقاربات 

المعرفية 

وااليكو 

 تعليمية

عبد الالوي عبد  معني  معني معني      عن بعد معني 
 الكريم

01 

 02 جغبال نبيل معني  معني معني   معني  معني     
 03 ثليب أسامة  معني  معني  معني   معني  معني     
بوسبيبيط نجم  معني  معني   معني  معني      

 الدين
04 

 05 قبقوب بالل معني    معني  معني     عن بعد 
نصالح الديمعاليم  معني            06 
سامعي عبد  معني  معني  معني   معني  معني     

 الرحمان
07 

مر عمرابن ع معني  معني  معني  معني  معني  معني       08 
 09 جدو عبد الجليل معني  معني  معني   معني  معني     
 10 شابي عبد الوهاب معني  معني  معني  معني  معني      
 11 زريزر ايمن معني  معني  معني  معني  معني      
 12 فرحاتي حمادة معني  معني  معني   معني  معني     
 13 زيطوط مبروك معني  معني  معني       عن بعد معني
 14 قيزوط حواس  معني  معني         
 15 سعدية محمد كمال معني  معني  معني       عن بعد 
 16 بعطوش خير الدين معني  معني  معني   معني     عن بعد 
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   املقاييس

 اعالم الي  انجليزية

النظريات 

البيداغوجية 

 املعاصرة

االصابات 

واالسعافات 

 االولية

التيارات 

الفلسفية 

 واملقاربات

تقنيات 

املعالجة 

 االحصائية

تصميم وبناء 

ادوات البحث 

 العلمي

ادوات 

مالحظة 

 التدريس

طرائق 

واساليب 

 التدريس

املقاربات 

املعرفية 

وااليكو 

 تعليمية

 الرقم االسم واللقب

 17 حبش ي بلقاسم معني معني معني   معني  معني     

 18 مصطفاوي حسان معني  معني معني  معني معني   عن بعد 

 19 شابي حسام معني معني معني معني معني معني   عن بعد 

الحكيمشارف عبد  معني معني معني  معني  عن بعد   عن بعد معني  20 

 21 سعيدي اسالم معني معني معني معني معني معني عن بعد عن بعد   

 22 جمالي خالد معني معني معني معني معني     

 23 افرن محمد االمين معني معني معني معني معني     

 24 تبينة جيالني معني معني معني معني معني معني    

نالعاتي محسن تقي الدي معني معني معني معني معني معني   عن بعد   25 

 26 ثامر  هيثم معني معني معني معني معني     

 27 ناصري محمد السايح معني معني معني معني معني معني   عن بعد معني

 28 حميدي سعيد معني معني معني معني معني معني عن بعد عن بعد  عن بعد معني

 29 حيران رمضان معني معني معني معني معني معني   عن بعد معني

 30 كشرود ايمن معني معني معني معني معني معني   عن بعد معني

 31 هويوة عمار معني معني معني معني معني معني   عن بعد معني

 32 يحيى سليمان يور  معني معني معني معني معني معني    

 33 لبيض عماد الدين معني معني معني معني معني معني    

 34 هامل عبد املالك معني معني معني معني معني معني    

 35 بن عون محمد معني معني معني معني معني معني    

 36 جبة حمزة معني معني معني معني معني معني    

 37 حسناوي ميلود معني  معني  معني  معني  معني  معني     

 38 لعلى ايمن معني  معني  معني  معني  معني  معني  عن بعد عن بعد عن بعد معني 


