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  ة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشعبيـــةـــاجلمهوري

     وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمـــي                                                              

 

حلميد بن 6ديس   مستغامن –جامعة عبد ا

    
 

ة ـة و الر�ضيــة البدنيــد الرتبيــمعه   

  علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الر�ضيةميدان 

  شعبة النشاط البدين الرتبوي
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  املاسرت  السنة األوىل للطلبة  الرب�مج التكويين

  الرتوحيي النشاط البدين الر�ضي: ختصص 

حلميد بن 6ديس   - ية البدنية و الر�ضية     معهد الرتب مستغامن –جامعة عبد ا  

حلميد بن 6ديس خروبة  مستغامن  اجلزائر (  002ص.ب.  )2700جامعة عبد ا  
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  السداسي األول

  وحدة التعليم
حلجم الساعي السداسي  حلجم الساعي األسبوعي  ا   ا

صدة  املعامل   األر
  نوع التقييم

صل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  حماضرة  أسبوع  16- 14   نامتحا  متوا

      18  08  00  00  6.30  6.00  182  وحدات التعليم األساسية    

صول    +  +  5  2      1.30  1.30  42 ممارسة األنشطة البدنية و الر�ضيةأ

  +  +  5  2      1.30  1.30  42 فلسفة الرتويح الر�ضي

حلركي    +  +  4  2      1.30  1.30  42 القوام وتوازن والتحليل ا

  +  +  4  2      1.30  1.30  42    الر�ضة للجميع

      08  05  00  00  4.30  4.30  126  وحدات التعليم املنهجية

  +  +  3  2      1.30  1.30  42 البحث العلمي منهجية

    +  3  2      1.30  1.30  42  التطبيقي اإلحصاء

  +  +  2  1      1.30  1.30  42 البحث الو�ئقي

      02  02  00  00  00  03  42  وحدات التعليم اإلسكتشافية

  +    1  1        1.30  21  التشريع الر�ضي اجلزائري

  +    1  1        1.30  21  االتصال يف الوسط املهين

      02  02  00  00  00  03  42  وحدة التعليم األفقية

  +    1  1        1.30  21 1اللغة االجنليزية 

  +    1  1        1.30  21 1االعالم اآليل 

      30  17    04  10.30  16.30  378  1جمموع السداسي 
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  لثايناالسداسي 
 

  موحدة التعلي

حلجم الساعي  ا

  السداسي 

حلجم الساعي األسبوعي   ا

صدة  املعامل   األر

  نوع التقييم

صل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  حماضرة  أسبوع  16- 14   امتحان  متوا

      18  08  00  04  4.30  4.30  182  وحدات التعليم األساسية    

  +  +  5  2      1.30  1.30  42 خمتلف األوساطأوقات الفراغ والرتويح يف 

  +  +  5  2      1.30  1.30  42  التجمعات والتنشيط يف الوسط املفتوح

  +  +  4  2      1.30  1.30  42 األلعاب والر�ضات التقليدية

  +  +  4  2    04      42  1التدخل يف الوسط املهين املفتوح 

      08  05  00  00  03  4.30  105  وحدات التعليم املنهجية

  +  +  3  2      1.30  1.30  42 تصميم و بناء أدوات البحث العلمي

    +  3  2        1.30  42 تقنيات برامج املعاجلة اإلحصائية

  +  +  2  1      1.30  1.30  21 ابستيمولوجيا األنشطة البدنية والر�ضية

      02  02  00  00  00  03  42  وحدات التعليم اإلسكتشافية

صا6ت الر�ضية واإلسعافات األولية   +    01  1        1.30  21  اإل

  +    01  1        1.30  21  علم النفس االجتماعي للجماعات الصغرية

      02  02  00  00  00  03  42  وحدة التعليم األفقية

  +    01  1        1.30  21 2اللغة االجنليزية 

  +    01  1        1.30  21 2اإلعالم اآليل 

      30  17    04  7.30  15  371  2جمموع السداسي 

 


