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  السداسي الثالث

 نوع التقييم
صدة  املعامل األر

 احلجم الساعي األسبوعي
احلجم الساعي 

 وحدة التعليم السداسي

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

 دات التعليم األساسيةوح      12 18  

X X 03 02 // 02:30سا: 1 // 00سا  الثقافة البدنية سا49 

X X 03 02 // 02:30سا: 1 // 00سا  اجليدو سا49 

X X 03 02 // 02:30سا: 1 // 00سا  كرة اليد سا49 

X X 03 02 // // // 1 :30سا  النظر�ت الرتبوية سا21 

X X 03 02 // // 1 :30سا 30سا: 1   طرائف التدريس سا42 

X X 03 02 // 04:1بيداغوجية التطبيقية سا56 // // 00سا 

 وحدات التعليم املنهجية      05 09  

X  05 03 // // // 1 :30سا صفي سا21   اإلحصاء الو

X X 04 02 // // 1 :30سا 30سا: 1   امليكانيكا احليوية سا42 

 وحدات التعليم االستكشافية      01 01  

X  01 01 // // // 1 :النشاط البدين الر�ضي واملعوية سا21 30سا 

 وحدات التعليم األفقية      02 02  

X  01 01 // // // 1 :30سا  علم االجتماع الر�ضي سا21 

x  01 01 // // // 1 :30سا  علم النفس النمو سا21 

 جمموع السداسي الثالث سا392 00سا:15 00سا:03 00سا:10 // 20 30  
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  الرابعالسداسي 

 نوع التقييم
صدة  املعامل األر

 احلجم الساعي األسبوعي
احلجم الساعي 

 وحدة التعليم السداسي

صل إمتحان  أسبوع 14 حماضرة أعمال موجهة أعمال تطبيقية أعمال أخرى متوا

 وحدات التعليم األساسية      12 18  

X X 03 02 // 02:30سا: 1 // 00سا  لعابتعليمية األ سا49 

X X 03 02 // 02:30سا: 1 // 00سا  الكارايت سا49 

X X 03 02 // 02:30سا: 1 // 00سا  الكرة الطائرة سا49 

X X 03 02 // // // 1 :30سا  القياس و التقومي الر�ضي سا21 

X X 03 02 // // 1.30 1 :30سا  نظر�ت ومنهجية النشاط البدين الر�ضي سا42 

X X 03 02 // 04:2بيداغوجية تطبيقية سا56 // // 00سا 

 وحدات التعليم املنهجية      05 09  

X  05 03 // // 1.30 1 :30سا  االستداليلاإلحصاء  سا42 

X X 04 02 // // 1.30 1 :30سا  اجلهد البدين افيزيولوجي سا42 

 وحدات التعليم االستكشافية      01 01  

X  01 01 // // // 1 :30سا  قية املهنة و الفسادأخال سا21 

 وحدات التعليم األفقية      02 02  

X  01 01 // // // 1 :30سا  الطب الر�ضي و اإلسعافات األولية سا21 

x  01 01 // // // 1 :علم النفس النمو سا21 30سا 

 جمموع السداسي الرابع سا423 00سا:15 00سا:03 00سا:10 // 20 30  




