
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

     

 

  

 
 

 

17h        16h30        16h      15h30      15h         14h30       14h       13h30         13h      12h30         12h      11h30      11h         10h30      10h          9h30          9h          8h30      

 االثنين

 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 االجتماعي
 بويحيى إسم المدّرس:

 6: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:
 الصماري إسم المدّرس:

 6: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:

 بوعزيزيإسم المدّرس:

       01: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم  إسم الّمادة:

 التشريح

 إسم المدّرس:

 بوعزيزي

 1: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس االجتماعي إسم الّمادة:

 بويحىإسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الحلوانيإسم المدّرس:

 04: مدرج القاعة

 الثالثاء
 TDنوع الدرس: 

 ألعاب قوى إسم الّمادة:

 زاراتي إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:

 TDنوع الدرس: 

 جمباز إسم الّمادة:

 : منظورإسم المدّرس

         القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

تعلمية  إسم الّمادة:

 االنشطة

 عياد:إسم المدّرس

 06:مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:

 العلويإسم المدّرس:

   1: مدرجالقاعة
 TDنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 قندوزي إسم المدّرس:

 6: مدرج القاعة
 األربعاء

 TDنوع الدرس: 
 علم الحركية إسم الّمادة:

 الفقيه:إسم المدّرس

 06:مدرج القاعة
  

 TDنوع الدرس: 

 كرة القدم إسم الّمادة:

 زمال إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:
  

 COURSنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 زايدإسم المدّرس:

    02: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس التنموي إسم الّمادة:

 حمديإسم المدّرس:

 05: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:

 قندوزيإسم المدّرس:

 05: مدرج القاعة
 الخميس

 TDنوع الدرس: 

 مالكمة إسم الّمادة:

 بعازيز إسم المدّرس:

   :ملعب القمودي القاعة
 TDنوع الدرس: 

 فرنسية إسم الّمادة:

 كاهية إسم المدّرس:

        4مدرج:  القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 Management إسم الّمادة:

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 إسم الّمادة:

Management 

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 التنموي

 ساعيالمدّرس: إسم

 2: مدرج القاعة
 الجمعة

 TDنوع الدرس: 

 إعالمية إسم الّمادة:

 قاسمي إسم المدّرس:

 :قاعة االعالمية القاعة

 TDنوع الدرس: 

 كرة اليد إسم الّمادة:

 االجري إسم المدّرس:

 : القاعة المغطاة القاعة

    

 TDنوع الدرس: 
 أنقليزية إسم الّمادة:

 عكرمي إسم المدّرس:

            1:مدرج القاعة
                                    السبت

30/01/2021 

  

——٭ ٭ ٭ ——  

 جامعة قفصة
 

 

 2020/2021السنة الجامعية: 

 الثانيجدول أوقات الطلبة للسداسي  والتربية البدنية بقفصة المعهد العالي للرياضة المؤسسة:

 إجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية الشعبة:

 أولى السنة:

 1 المجموعة:

 

 

 إمضاء وتأشيرة الكاتب العام



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     

  

 
 

 

17h        16h30        16h      15h30      15h         14h30       14h       13h30         13h      12h30         12h      11h30      11h         10h30      10h          9h30          9h          8h30      

 االثنين
 TDنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:
 الصماري إسم المدّرس:

 5: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 االجتماعي
 بويحيى إسم المدّرس:

 5: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:

 بوعزيزيإسم المدّرس:

    01: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 فرنسية إسم الّمادة:

 كاهية إسم المدّرس:

 4مدرج:  القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس االجتماعي إسم الّمادة:

 بويحىإسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الحلوانيإسم المدّرس:

 04: مدرج القاعة
 الثالثاء

 TDنوع الدرس: 

 جمباز إسم الّمادة:

 : منظورإسم المدّرس

 القمودي القاعة:

 TDنوع الدرس: 

 ألعاب قوى إسم الّمادة:

 زاراتي إسم المدّرس:

        القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 بوعزيزي إسم المدّرس:

 3: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:

 العلويإسم المدّرس:

   1: مدرجالقاعة
 TDنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:

 بوعزيزي إسم المدّرس:

 3: مدرج القاعة
 األربعاء

 TDنوع الدرس: 

 كرة القدم إسم الّمادة:

 زمال إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:

  

 TDنوع الدرس: 
 علم الحركية إسم الّمادة:

 الفقيه:إسم المدّرس

 06:مدرج القاعة
  

 COURSنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 زايدإسم المدّرس:

    02: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس التنموي إسم الّمادة:

 حمديإسم المدّرس:

 05: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:

 بوغزيزيإسم المدّرس:

 05: مدرج القاعة
 الخميس

 TDنوع الدرس: 

 كرة اليد إسم الّمادة:

 االجري إسم المدّرس:

 : القاعة المغطاة القاعة

 TDنوع الدرس: 

 مالكمة الّمادة:إسم 

 بعازيز إسم المدّرس:

      :ملعب القمودي القاعة
 TDنوع الدرس: 

 إسم الّمادة:

Management 

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 Management إسم الّمادة:

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 التنموي

 ساعيإسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 عياد:إسم المدّرس

 4:مدرج القاعة
 الجمعة

 TDنوع الدرس: 
 أنقليزية إسم الّمادة:

 عكرمي إسم المدّرس:

 4:مدرج القاعة

 TDنوع الدرس: 

 إعالمية إسم الّمادة:

 قاسمي إسم المدّرس:

                      :قاعة االعالمية القاعة
                                    السبت

30/01/2021 

 

 

 الثانيجدول أوقات الطلبة للسداسي  المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة المؤسسة:

 إجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية الشعبة:

 أولى السنة:

 2 المجموعة:

 

 

 إمضاء وتأشيرة الكاتب العام



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     

  

 
 

 

17h        16h30        16h      15h30      15h         14h30       14h       13h30         13h      12h30         12h      11h30      11h         10h30      10h          9h30          9h          8h30      

 االثنين
 TDنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:

 بوعزيزي إسم المدّرس:

 3: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 إسم الّمادة:

Management 

 لحفاويإسم المدّرس:

 3: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 االجتماعي
 بويحيى إسم المدّرس:

 3: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:
 الصماري إسم المدّرس:

       3: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الحلوانيإسم المدّرس:

 5: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس االجتماعي إسم الّمادة:

 بويحىإسم المدّرس:

 5: مدرج القاعة

 الثالثاء
 TDنوع الدرس: 

 كرة اليد إسم الّمادة:

 االجري إسم المدّرس:

   : القاعة المغطاة القاعة
 TDنوع الدرس: 

 إعالمية إسم الّمادة:

 قاسمي إسم المدّرس:

        :قاعة االعالمية القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 التنموي

 بعازيزإسم المدّرس:

 7: قالقاعة
 TDنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الفقيه:إسم المدّرس

 02:ق القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:

 العلويإسم المدّرس:

 1: مدرجالقاعة
    األربعاء

 TDنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 قندوزي إسم المدّرس:

 3: مدرج القاعة

 COURSنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 قندوزي إسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
  

 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس التنموي إسم الّمادة:

 حمديإسم المدّرس:

    04: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:
قندوزي                         سم المدّرس:

 06: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 زايدإسم المدّرس:

 06مدرج : القاعة
 الخميس

 TDنوع الدرس: 

 ألعاب قوى إسم الّمادة:

 زاراتي إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

 جمباز إسم الّمادة:

 : منظورإسم المدّرس

 القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

 مالكمة إسم الّمادة:

 بعازيز إسم المدّرس:

    :ملعب القمودي القاعة
 TDنوع الدرس: 

 أنقليزية إسم الّمادة:

 عكرمي إسم المدّرس:

 3:مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 عياد:إسم المدّرس

     3:مدرج القاعة
 الجمعة

 TDنوع الدرس: 

 كرة القدم إسم الّمادة:

 حاجي إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:
  

 COURSنوع الدرس: 

 Management إسم الّمادة:

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة

      
 TDنوع الدرس: 

 فرنسية إسم الّمادة:

 مقدمي إسم المدّرس:

         2مدرج:  القاعة
                                     السبت

30/01/2021 

 

 

 

 الثانيجدول أوقات الطلبة للسداسي  المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة المؤسسة:

 وتقنيات األنشطة البدنية والرياضيةإجازة في علوم  الشعبة:

 أولى السنة:

 3 المجموعة:

 

 

 إمضاء وتأشيرة الكاتب العام



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     

  

 
 

 

17h        16h30        16h      15h30      15h         14h30       14h       13h30         13h      12h30         12h      11h30      11h         10h30      10h          9h30          9h          8h30      

 االثنين
 TDنوع الدرس: 

 Management إسم الّمادة:

 لحفاويإسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 بوعزيزي إسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:
 الصماري إسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 االجتماعي
 بويحيى إسم المدّرس:

       4: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الحلوانيإسم المدّرس:

 5: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس االجتماعي إسم الّمادة:

 بويحىإسم المدّرس:

 5: مدرج القاعة
 الثالثاء

 TDنوع الدرس: 

 إعالمية إسم الّمادة:

 التليلي إسم المدّرس:

   :قاعة االعالمية القاعة
 TDنوع الدرس: 

 مالكمة إسم الّمادة:

 بعازيز إسم المدّرس:

      :ملعب القمودي القاعة
 TDنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:

 قندوزي إسم المدّرس:

   2: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 التنموي

 بعازيزإسم المدّرس:

 3: قالقاعة
 COURSنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:

 العلويإسم المدّرس:

 1: مدرجالقاعة
 األربعاء

 TDنوع الدرس: 

 كرة القدم إسم الّمادة:

 حاجي إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:

 COURSنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 قندوزي إسم المدّرس:

 4: مدرج القاعة
  

 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس التنموي إسم الّمادة:

 حمديإسم المدّرس:

    04: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:
قندوزي                         سم المدّرس:

 06: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 زايدإسم المدّرس:

 06: مدرج القاعة
 الخميس

 TDنوع الدرس: 

 جمباز إسم الّمادة:

 : منظورإسم المدّرس

 القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

 ألعاب قوى إسم الّمادة:

 زاراتي إسم المدّرس:

        القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 ساعي:إسم المدّرس

 6:مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 عياد:إسم المدّرس

 6:مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 فرنسية إسم الّمادة:

 كاهية إسم المدّرس:

   6مدرج:  القاعة
 الجمعة

 TDنوع الدرس: 

 كرة اليد إسم الّمادة:

 االجري إسم المدّرس:

 : القاعة المغطاة القاعة
  

 COURSنوع الدرس: 

 Management إسم الّمادة:

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة

    
 TDنوع الدرس: 

 أنقليزية إسم الّمادة:

 حيدوري إسم المدّرس:

             3:مدرج القاعة
                                     السبت

30/01/2021 

 

 

 

 الثانيجدول أوقات الطلبة للسداسي  المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة المؤسسة:

 إجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية الشعبة:

 أولى السنة:

 4 المجموعة:

 

 

 إمضاء وتأشيرة الكاتب العام



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     

  

 
 

 

17h        16h30        16h      15h30      15h         14h30       14h       13h30         13h      12h30         12h      11h30      11h         10h30      10h          9h30          9h          8h30      

 االثنين
 TDنوع الدرس: 

 كرة اليد إسم الّمادة:

 االجري المدّرس:إسم 

       : القاعة المغطاة القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الحلوانيإسم المدّرس:

 1: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:
 الصماري إسم المدّرس:

  1: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:
بوعزيزي                    سم المدّرس:

 3: مدرجالقاعة
 COURSنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
بوعزيزي                      سم المدّرس:

 3: مدرج القاعة
 الثالثاء

 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس االجتماعي إسم الّمادة:

 بويحىإسم المدّرس:

 1: مدرج القاعة

 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 االجتماعي
 بويحيى إسم المدّرس:

         1: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:

 العلويإسم المدّرس:

 1: مدرجالقاعة
 TDنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 قندوزي إسم المدّرس:

 3: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:

 بوعزيزي المدّرس:إسم 

 3: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 التنموي

 بعازيزإسم المدّرس:

 3: قالقاعة
 األربعاء

 TDنوع الدرس: 

 ألعاب قوى إسم الّمادة:

 زاراتي إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:

 TDنوع الدرس: 

 كرة القدم إسم الّمادة:

 حاجي إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:
  

 COURSنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 قارشيإسم المدّرس:

    5: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الفقيه:إسم المدّرس

 3:مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 عياد:إسم المدّرس

     3:مدرج القاعة

 الخميس
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس التنموي إسم الّمادة:

 حمديإسم المدّرس:

 04: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 إسم الّمادة:

Management 

 لحفاويإسم المدّرس:

   4: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 جمباز إسم الّمادة:

 : منظورإسم المدّرس

            القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

 مالكمة إسم الّمادة:

 بعازيز إسم المدّرس:

 :ملعب القمودي القاعة
 الجمعة

 COURSنوع الدرس: 

 Management إسم الّمادة:

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة

 TDنوع الدرس: 
 فرنسية إسم الّمادة:

 مقدمي إسم المدّرس:

 3مدرج:  القاعة

      
 TDنوع الدرس: 

 إعالمية الّمادة:إسم 

 التليلي إسم المدّرس:

 :قاعة االعالمية القاعة
 TDنوع الدرس: 

 أنقليزية إسم الّمادة:

 حيدوري إسم المدّرس:

       1:مدرج القاعة
                                     السبت

30/01/2021 

 

 

 

 الثانيجدول أوقات الطلبة للسداسي  المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة المؤسسة:

 إجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية الشعبة:

 أولى السنة:

 5 المجموعة:

 

 

 إمضاء وتأشيرة الكاتب العام



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     

  

 
 

 

17h        16h30        16h      15h30      15h         14h30       14h       13h30         13h      12h30         12h      11h30      11h         10h30      10h          9h30          9h          8h30      

 االثنين
 TDنوع الدرس: 

 كرة القدم إسم الّمادة:

 زمال المدّرس: إسم

   القمودي القاعة:
 TDنوع الدرس: 

 إسم الّمادة:

Management 

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: قالقاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم الحركية إسم الّمادة:

 الحلوانيإسم المدّرس:

      1: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:
بوعزيزي                    سم المدّرس:

 3: مدرجالقاعة
 COURSنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
بوعزيزي                      سم المدّرس:

 3: مدرج القاعة

 الثالثاء
 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس االجتماعي إسم الّمادة:

 بويحىإسم المدّرس:

     1: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  الّمادة:إسم 

 االجتماعي
 بويحيى إسم المدّرس:

     1: مدرج القاعة
 COURSنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:

 العلويإسم المدّرس:

 1: مدرجالقاعة
 TDنوع الدرس: 

 علم التشريح إسم الّمادة:

 بوعزيزي إسم المدّرس:

 6: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 فيزيولوجيا إسم الّمادة:
 قندوزي إسم المدّرس:

 6: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 عياد:إسم المدّرس

 2:ق القاعة
 األربعاء

 TDنوع الدرس: 

 جمباز إسم الّمادة:

 : منظورإسم المدّرس

 القمودي القاعة:

 TDنوع الدرس: 

 ألعاب قوى إسم الّمادة:

 زاراتي إسم المدّرس:

 القمودي القاعة:
  

 COURSنوع الدرس: 

 تعلمية االنشطة إسم الّمادة:

 قارشيإسم المدّرس:

        5: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 علم الحركية الّمادة:إسم 

 الفقيه:إسم المدّرس

 6:ق القاعة
 TDنوع الدرس: 

 بيوميكانيك إسم الّمادة:
 الصماري إسم المدّرس:

 6: ق القاعة
 الخميس

 COURSنوع الدرس: 

 علم النفس التنموي إسم الّمادة:

 حمديإسم المدّرس:

   04: مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 كرة اليد إسم الّمادة:

 االجري المدّرس:إسم 

           : القاعة المغطاة القاعة
 TDنوع الدرس: 

 مالكمة إسم الّمادة:

 بعازيز إسم المدّرس:

   :ملعب القمودي القاعة
 TDنوع الدرس: 

علم النفس  إسم الّمادة:

 التنموي

 قمامديةإسم المدّرس:

 3: مدرجالقاعة
 الجمعة

 COURSنوع الدرس: 

 Management إسم الّمادة:

 لحفاويإسم المدّرس:

 2: مدرج القاعة

 TDنوع الدرس: 

 إعالمية إسم الّمادة:

 التليلي إسم المدّرس:

 :قاعة االعالمية القاعة

    

 TDنوع الدرس: 
 أنقليزية إسم الّمادة:

 حبدوري إسم المدّرس:

 3:مدرج القاعة
 TDنوع الدرس: 

 فرنسية إسم الّمادة:

 كاهية إسم المدّرس:

        4مدرج:  القاعة
                                     السبت

30/01/2021 

 

 

 الثانيجدول أوقات الطلبة للسداسي  المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة المؤسسة:

 إجازة في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية الشعبة:

 أولى السنة:

 6 المجموعة:

 

 

 إمضاء وتأشيرة الكاتب العام


