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ة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشعبيـــةـــاجلمهوري  

     وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمـــي                                                              

 

 مستغامن –جامعة عبد احلميد بن 4ديس 

    

ة ـة و الر�ضيــة البدنيــد الرتبيــمعه   

لوم و تقنيات األنشطة البدنية و الر�ضيةميدان ع  

الرتبويالنشاط البدين الر�ضي  شعبة:  
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  اخلامس السداسي

  

 ييمنوع التق

صدة  املعامل األر

 احلجم الساعي األسبوعي
احلجم الساعي 

 وحدة التعليم السداسي

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

 وحدة التعليم األساسية      14 21  

x X 06 04 // 04:ختصص ر�ضة مجاعية سا77 30سا: 1 // 00سا 

X X 06 04 // 04ختصص ر�ضة فردية سا77 30سا: 1 // 00ا:س 

X X 05 03 // // 1 :علم احلركة سا42 30سا: 1 30سا 

X X 04 03 // // 03:مشروع مذكرة خترج سا63 30سا: 1 00سا 

 وحدات تعليم املنهجية      06 09  

X X 03 02 // // 1 :تكنولوجية التعليم والنشاط الر�ضي سا42 30سا: 1 30سا 

X x 03 02 // // 1 :النتقاء الر�ضي الرتبوي سا42 30سا: 1 30سا  التوجيه وا

X  03 02 // //  1 :مناهج الرتبية والتدريب الر�ضي املقارن سا21 30سا  

 اخلامس جمموع السداسي سا346 30سا:10 00سا:07 00سا:08 // 20 30  
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  السادس السداسي

  

  

 نوع التقييم
صدة  املعامل األر

ساعي األسبوعياحلجم ال  
احلجم الساعي 

 وحدة التعليم السداسي

صل امتحان يةأعمال تطبيق أعمال أخرى متوا أسبوع 14 حماضرة أعمال موجهة   

 وحدة التعليم األساسية      20 30  

x X 07 05 // 40:00سا سا77 30سا: 1 //   ختصص ر�ضة مجاعية 

X X 07 05 // 04:00سا سا77 30سا: 1 //   ختصص ر�ضة فردية 

X X 08 05 // 04:00سا سا77 30سا: 1 //   الرتبص امليداين 

X X 08 05 // 10:00سا سا140 // //   مذكرة التخرج 

00سا:22 // 20 30   30سا:40 //  سا371  السادس جمموع السداسي   

  

  

  


