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 معهد التربية البدنية و الرياضية

 الخامساستعمـال الزمـن السداسـي 
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  التربية البدنية و الرياضية قسم:

      و الرياضيةعلوم و تقنيات األنشطة البدنية  ميدان:

 

: األفواج   علم الحركة: التربية والتخصص   : النشاط البدني الرياضي التربوي الفرع   الثالثة ليسانس: السنة المستوى الدراسي
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