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  روزنامة االمتحانات الجامعية للدورة الرئيسة
  )2018ماي (

  ىــالسنوات األول
  

  التوقيت  التاريخ
  4المجموعة   3المجموعة   2المجموعة   1المجموعة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

ماي  7االثنين 
2018  

  دق45و 10من س 

  دق45و  12إلى س 

  علم الحركية

  رجاء الجموسي  يتحمزة البع

ماي  8الثالثاء 
2018  

  دق45و 10من س 

  دق45و  12إلى س 

  الفيزيولوجيا

  هيثم الرباعي

ماي  9األربعاء 
2018  

  دق45و 10من س 

  دق45و  12إلى س 

  علم التشريح

  قيس العابد  عماد الميالدي  قيس العابد

ماي  10الخميس 
2018  

  دق45و 10من س 

  دق45و  12إلى س 

  علم نفس المراهق

  سناء المرابط  هناء الحزامـي  سناء المرابط  سفيان الشيخ

  
  المدير  

  
  محمد الجراية  
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  روزنامة االمتحانات الجامعية للدورة الرئيسة
  )2018ماي (

  الثانيـةالسنوات 
  

  التوقيت  التاريخ
  4مجموعة   3مجموعة   2مجموعة   1مجموعة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

ماي  7االثنين 
2018  

  دق 15و 8من س 

  دق 15و 10إلى س 

  الفيزيولوجيا

  مهدي الشليفال

ماي  8الثالثاء 
2018  

  دق 15و 8من س 

  دق 15و 10إلى س 

  بيوميكانيك

  سنيا الساحلي

ماي  9األربعاء 
2018  

  دق 15و 8من س 

  دق 15و 10إلى س 

  علم النفس االجتماعي

  فيروز عزيز  كمال بوغزالة  سفيان الشيخ

ماي  10الخميس 
2018  

  دق 15و 8من س 

  دق 15و 10إلى س 

  تعلمية األنشطة

  نافع السويسي  عدنان الغربي   شكري النفاتي  محمد السويسي

ماي  11الجمعة 
2018  

  دق 15و 8من س 

  دق 15و 10إلى س 

  نظرية االختصاص

  أستاذ االختصاص
  

  المدير  
  

  محمد الجراية  
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  روزنامة االمتحانات الجامعية للدورة الرئيسة
  )2018ماي (

  الثالثـةالسنوات 
  

  التوقيت  التاريخ
  3 موعةمج  2 موعةمج  1 موعةمج

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ماي  7االثنين 
2018  

  دق 30و 13من س 

  دق 30و 15إلى س 

  علم النفس الرياضي

  ان الشيخسفي  كمال بوغزالة

ماي  8الثالثاء 
2018  

  دق 30و 13من س 

  دق 30و 15إلى س 

  حفظ الصحة والتغذية

  ياسين الطرابلسي

ماي  9األربعاء 
2018  

  دق 30و 13من س 

  دق 30و 15إلى س 

  علم النفس الفيزيولوجي

  محمد الجراية  رياض دحمان  محمد الجراية

ماي  10الخميس 
2018  

  دق 30و 13من س 

  دق 30و 15إلى س 

  منهجية البحث

  فيروز عزيز

ماي  11الجمعة 
2018  

  دق 45و 10من س 

  دق 45و 12إلى س 

  تعلمية األنشطة

  هشام السويسي  يسري الغول  منصف كمون

ماي  12السبت 
2018  

   10من س 

   12إلى س 

  االختصاص وبيداغوجيا نظرية

  أستاذ االختصاص
  

  المدير  
  

  محمد الجراية  


