روا�ﻂ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
را�ﻂ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻬﺪ �
اﻟ���ﺔ اﻟ�ﺪﻧ�ﺔ واﻟ��ﺎﺿ�ﺔ
https://ieps.univ-alger3.dz/

كيفية اإللتحاق بالمعهد


اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ ﺑﻤﻌﺪل ﯾﻔﻮق أو ﯾﺴﺎوي11.00/20
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﻟﻮزارة
اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﻒ طﺒﻲ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ؛

(  اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ)؛


راﺑﻂ ﻗﻨﺎة ﻳﻮﺗﻴﻮب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
https://www.youtube.com/channel/
UCdmL-eaGwiI2_oJSZm_KgKg

راﺑﻂ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

https://web.facebook.com/alger.staps

إجراء مقابلة مع أساتذة متخصصين الكتشاف القدرات البدنية والنفسية
التي تساعد الطالب على النجاح في ميدان علوم وتقنيات النشاط البدني
والرياضي.

فرص التشغيل


التدريس في مختلف مؤسسات التعليم التابعة لقطاع التربية (الثانويات،
المتوسطات)؛



التدريس في مؤسسات التعليم التابعة للقطاع الخاص؛



التدريس في مراكز التكوين المهني والتمهين؛



التدريب والتحضير البدني في الجمعيات والنوادي الرياضية؛



تسيير المنشآت والمركبات الرياضية التابعة لوزارة الشباب
والرياضة؛



التدريس وإمكانية االلتحاق بوحدات التكوين التابعة للجيش الشعبي
الوطني ،الدرك ،الشرطة والحماية المدنية؛



التنشيط الرياضي بمختلف دور الشباب والمركبات السياحية؛



المهن الحرة في ميدان النشاط البدني الرياضي مثل إنشاء قاعات كمال
األجسام؛



العمل في مجال اإلعالم الرياضي؛



التدريس وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة في الجمعيات والنوادي
وكذا مراكز الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة التضامن االجتماعي،
اإلدارة العمومية واألسالك المشتركة.

والرياض
البدن
 D10ميدان علوم وتقنيات النشاط
ي
ي

الشعب والتخصصات المتاحة بالمعهد

لمحة تعريفية بمعهد التربية البدنية والرياضية
اضية

التخصصات

يعمل معهد التربية البدنية والرياضية على التطوير والارتقاء بطلبة لهم
كفاءات ترتبط بميدان علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية منذ

الليسانس

الالتحاق بقسم الجذع المشترك وفق النظام الجديد (ل م د) ،الذي
يكسبهم معارف تؤهلهم للدخول الى التخصصات المعتمدة في مختلف
الأقسام كالنشاط البدني الرياضي التربوي ،أو قسم التدريب الرياضي ،أو

مسارات التكوين بالمعهد

شعبة
التدريب
الرياضي

قسم الإدارة والتسيير الرياض ي إلى قسم النشاط البدني الرياضي المكيف،

الماستر

الدكتوراه

في انتظار فتح قسم الإعلام والاتصال الرياضي كنظرة واستراتيجية لتوسيع

التدريب الرياضي التنافسي
التدريب الرياضي النخبوي
التدريب
الرياضي

التحضير
البدني
الرياضي

التحضير
النفسي
الرياضي

آفاق التكوين على مستوى المعهد .
التخصصات

معهد التربية البدنية والرياضية لجامعة الجزائر  ،3لا يقتصر تكوينه على
الطورين الأول (ليسانس) والثاني (ماستر) .بل يمتد الى التكوين في الطور
الثالث (دكتوراه) بما يتمشى والنظام الجديد الذي يعطي الأفضلية
للاستمرارية في التكوين العالي المستوى من خلال إعطاء قيمة للبحث
العلمي .ذلك أن البحث العلمي لا يمكنه أن يتخذ المكانة الحقيقية له إلا

شعبة
النشاط
البدني
الرياضي
التربوي

الليسانس

التربية وعلم الحركة

الماستر

النشاط البدني الرياضي المدرسي

الدكتوراه

في ظل جودة الممارسات التعليمية ضمن استراتيجية تؤدي إلى تحقيق

النشاط البدني
الرياضي المدرسي

النشاط البدني
الرياضي الترويحي

ومرافقة التطور الكمي والكيفي للكفاءة البشرية .
التخصصات

بناء على
إن استراتيجية مدير المعهد "الدكتور يوسفي فتحي" تأتي ً
التوجه العام لاستراتيجية الدولة الجزائرية التي تعمل على الاستمرارية في
التكوين الشامل لإطارات الدولة ،وفق مبادئ وثوابت توجه وتسير
مختلف القطاعات ،على غرار قطاع التربية الوطنية وبعض القطاعات الأخرى
التي تحتاج إلى أساتذة وإطارات متخصصين في ميدان العلوم وتقنيات

الليسانس
شعبة
اإلدارة
والتسيير
الرياضي

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

الماستر

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

الدكتوراه

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

الأنشطة البدنية والري اضية ،يمكنهم مسايرة مقاربات النظام الجديد المبني
على التحول والتكيف السريع مع مختلف المواقف والتطورات .
التخصصات

إن الإنجازات والمكاسب التي تحققت خلال هذه السنوات تبقى
حافزا وإصرارا لأسرة المعهد من إدارة وأساتذة وطلبة ،على مواصلة العمل
من أجل تطوير والرقي بالمعهد الى مصاف أعرق وأكبر المعاهد المتخصصة
في ميدان علوم وتقنيات الانشطة البدنية والرياضية على الصعيد الوطني.

شعبة
النشاط
البدني
الرياضي
المكيف

الليسانس

النشاط البدني الرياضي المكيف واإلعاقة

الماستر

***

الدكتوراه

***

