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 دراسات وتكوين

 
  شهادة التأىيل الجامعي لترقية أستاذ محاضر أ–دراسات ما بعد التدرج     : 2017مارس 

 3 جامعة الجزائر -   البدنية والرياضية التربية دكتوراه علوم ونظريات ومناىج-دراسات ما بعد التدرج : 2009-2014
تخصص علوم إجتماعية .  البدنية والرياضية التربية نظريات ومناىج- ماجستير -دراسات ما بعد التدرج : 2007-2009

 رياضية جامعة الجزائر
 . جامعة مستغانم- المدرسة العليا لألساتذة التربية البدنية والرياضية –دراسات التدرج : 1997-2001
 بكالوريا علوم طبيعية و حياة     : 1994جويلية 

 
 الخبرات اإلدارية

 

  25/11/2020 بتاريخ 321مدير مساعد مكلف بالدراسات و العالقات المرتبطة بالطلبة رقم  كتعََه فٌ انمىصب انعبنٌ
مدير مساعد مكلف بالدراسات و العالقات المرتبطة بالطلبة:     إلى يومنا ىذا2018  
 .جامعة مستغانم– البدنية والرياضية بمعهد التربية البدنية والرياضيةالتربيةرئيس قسم :  2013-2015
 مستغانم نائب مدير بالنيابة مكلف بالبيداغوجيا والعالقات المرتبطة بالطلبة بمعهد التربية البدنية والرياضية : 2014مارس 

 جامعة مستغانم–مساعد مسؤول المركب الرياضي بمعهد التربية البدنية والرياضية:  2012-2013
 . جامعة مستغانم–عضو مجلس اإلدارة لمعهد التربية البدنية والرياضية :  إلى يومنا ىذا2018
 . جامعة مستغانم–عضو مجلس تأديبي بمعهد التربية البدنية والرياضية :  إلى يومنا ىذا2018
 . جامعة مستغانم–عضو المجلس العلمي لمعهد التربية البدنية والرياضية :  إلى يومنا ىذا2018

 .   جامعة مستغانم–عضو بمخبر تقويم برامج األنشطة البدنية والرياضية:  إلى يومنا ىذا2008
 .جامعة مستغانم–رئيس لجنة الترتيب و التوجيو لمعهد التربية البدنية والرياضية:  إلى يومنا ىذا 2019
 . جامعة مستغانم–أستاذ دائم بمعهد التربية البدنية والرياضية :   إلى يومنا ىذا2010فيفري 
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 الخبرات العلمية 

  جامعة مستغانم–رئيس المؤتمر الدولي الثالث لمخبر تقويم برامج األنشطة البدنية والرياضية : 2018نوفمبر 

 . جامعة مستغانم–عضو المجلس العلمي لمعهد التربية البدنية والرياضية :  إلى يومنا ىذا2018

 .   جامعة مستغانم–عضو بمخبر تقويم برامج األنشطة البدنية والرياضية:  إلى يومنا ىذا2008
 عضو فريق بحث PRFU رقم01/01/2021: تاريخ االعتماد :J01N01UN270120200004 

 عضو فريق بحث CNPRU رقم01/01/2011: تاريخ االعتماد :R 02220100011     
  عضو فريق بحثCNPRU02220110010: رقم01/01/2012:  تاريخ االعتماد     R 
  عضو فريق بحثCNPRU2220130022 : رقم01/01/2014:  تاريخ االعتماد     R 

  عضو فريق بحثCNPRU02220140004 : رقم01/01/2015:  تاريخ االعتماد     R 

  عضو مشروع بحث في البرنامج الوطني للبحثPNR code de projet 20 education et formation 

 عضو في لجنة مشاريع التكوين في الدكتوراه الطور الثالث - 
عضو في لجنة اإلشراف على مسابقة التكوين في الدكتوراه على مستوى المعهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة عبد الحميد بن باديس - 

 مستغانم مصادق عليها من طرف رئيس الجامعة 
مهارات عرض البحوث في : المشاركة في يوم دراسي الخاص بطلبة الدكتوراه لقسم التدريب الرياضي تخصص تحضير بدني رياضي حول - 

  .2021 جوان 25المجال الرياضي بتقنية التحاضر عن بعد يوم 
 .مصادق عليها من طرف مسؤول التكوين و نالمدير المساعد لما بعد التدرج. بصفة عضو اللجنة العلمية 

علوم التدريب : المشاركة بمداخلة في يوم دراسي الخاص بطلبة الدكتوراه تحت تنظيم مخبر تقويم برامج النشاطات البدنية و الرياضية حول - 
  .2018 جوان 26و الممارسة الرياضية للتربية الصحة و اإلنجاز الرياضي  يوم 

مصادق عليها من طرف .  سنة 12-10دراسة لبعض اإلستراتيجيات المنتهجة في اكتشاف الموىوبين في مدارس كرة القدم : بحث بعنوان 
 .مدير المخبر و رئيس المجلس العلمي

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي التاسع لمعهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة مستغانم حول مكانة علوم و تقنيات  األنشطة البدنية و - 
 .2019 نوفمبر 06 و 05الرياضية في المجتمع تحديات مستقبلية يومي 

عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني اإلفتراضي األول لمعهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة مستغانم حول الطب الرياضي في ميدان علوم - 
 .2021 جوان 08و تقنيات التدريب الرياضي 

عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي التاسع لمعهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة مستغانم حول مكانة علوم و تقنيات  األنشطة البدنية - 
 .2019 نوفمبر 06 و 05و الرياضية في المجتمع تحديات مستقبلية يومي 

عضو بهيئة التحرير بصفة مراجع مقوم بمجلة علوم و تكنولوجية النشاطات البدنية و الرياضية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم صنف - 
   EISSN: 2543-3776 , ISSN :1112-4032ج ذات الترقيم الدولي 

عضو بهيئة التحرير بصفة مراجع مقوم بمجلة تفوق لعلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية للمركز الجامعي نور البشير البيض صنف ج - 
    EISSN: 2602-6899 , ISSN :2507-7201ذات الترقيم الدولي 

تأطير اإلمتحان تخصص التدريب الرياضي النخبوي لقسم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  بالمركز الجامعي نور البشير البيض - 
  .2021 أفريل 03لمسابقة الدكتوراه و ذلك بإعداد و تصحيح مواضيع اإلمتحان بتاريخ 

تأطير اإلمتحان تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي لمعهد التربية البدنية و الرياضية  حسيبة بن بوعلي الشلف لمسابقة الدكتوراه و - 
  .2021 أفريل 01ذلك بإعداد و تصحيح مواضيع اإلمتحان بتاريخ 

 تأطير اإلمتحان تخصص بكلية العلوم لقسم التربية البدنية و الرياضية لجامعة امحمد بوقرة بومرداس لمسابقة الدكتوراه - 
  .2017 أكتوبر 29- 28بصفة عضو في لجنة التكوين الدكتواه و ذلك بتصحيح مواضيع اإلمتحان بتاريخ 

 

 



   البيداغوجيةالخبرات

  مذكرة ليسانس40إشراف على أكثر من - 
  مذكرة ماستر20إشراف على أكثر من - 
 في التربية البدنية والرياضيةالدكتوراه مساعد مشرف - 
 في التربية البدنية والرياضيةالدكتوراه مشرف - 

 .مع مناقشة عدة مذكرات الليسانس والماستر و الدكتوراه و التاىيل الجامعي
 

 النشر في المجالت العلمية
 

 مجلة علوم و تكنولوجية النشاطات البدنية و الرياضية مجلة دورية مصنفة ج جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم   - 1
EISSN: 2543-3776 , ISSN :1112-4032 2021   دٍسمبر 2 انعدد 18  انمجهد  

 . متر جر800ًأثر تىمَت انتحمم انالهوائٌ عهي مستوى اإلوجبز انرقمٌ نعدائٌ : عىوان انمقبل 

  3مختار ميم  ،2سعيدي محمد عبد الجليل ،  1حكيم  حمزاوي
 

 مجلة تفوق في علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية مجلة دورية مصنفة ج المركز الجامعي البيض  - 2
EISSN: 2602-6899 , ISSN :2507-7201  2021  انمجهد انسبدس انعدد انثبوٌ ووفمبر  

  سىت 15عالقت بعض انقَبسبث انجسمَت ببنسرعت انقصوى ندى العبٌ كرة انقدو أقم مه : عىوان انمقبل 

  3مختار ميم ،2سعيدي محمد عبد الجليل، 1حكيم  حمزاوي
 
 مجلة التحدي مجلة دورية مصنفة ج جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي   - 3

EISSN: 2602-6619 , ISSN :1112-9859  2021 انعدد انثبوٌ 13  انمجهد  

 . سىت  12-9مكبوت انقَبسبث انجسمَت فٌ اوتقبء وبشئٌ كرة انقدو : عىوان انمقبل 

  4مختار ميم ،3سعيدي محمد عبد الجليل  ،2 مسالتي لخضر،1حكيم حمزاوي
 
4 -  

Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University UKRAINE 

category B 

Series N 15 ,Publishing house of national Pedagogical Dragomanov University, 

2020,Issue 7 K (127)20-S.188                ISSN :2311-2220 

 title : Classroom physical activity breaks time seat replacements and their impact on 

childrens daily sufficient physical activity outcomes. 

Hakim Hamzaoui ,Lakhdar Messalti,Zerf Mohammed,Bengoua Ali. 

 

5 -  

Journal of sport sciencetechnologiy and physical activities Mostaganem 

EISSN: 2543-3776 , ISSN :1112-4032  vol : 16 N 02 ( 2019)   

 title : Overweight and obesity,link with sedentary indicators. 

Belounis Rachid,Ait Amar Toufik , Hamzaoui Hakim 

9 –  
European Journal of Physical Education and Sport Science 

Volume 04,Issue 7 (2018)                ISSN :2501-1235 

 title : The effect of reduced games for the development of the quality of speed in the 

young Algerians footballers. 

Messalti Lakhdar, Hamzaoui Hakim. 

 

 



 مداخالت دولية و وطنية
 :الملتقيات الدولية- 

أليات تفعيل التربية األولمبية والرياضية لنشر ثقافة الصحة والسلم في المجتمع الجزائري ؛معهد علوم ": حول الملتقى الدولي الثالث .1
 القية AZوتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية بجامعة خميس مليانة بالتعاون مع جمعية اللجان األولمبية الوطنية اإلفريقية بفندق 

 .2021 ماي 16  يوم  Webinarالجزائر العاصمة بتقنية التحاضر عن بعد 

 .دور األلعاب الصغيرة في تنمية الثقافة الصحية في مرحلة الطفولة المتأخرة:                   بموضوع

 نظم التعليم و التقويم اإللكتروني في المجال الرياضي الفرص و التحديات ؛": المؤتمر العلمي الدولي حول .2

كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق بمصر بالتعاون مع الجمعية العربية للقياس و التقويم بتقنية التحاضر عن بعد  
 .2021 فيفري 20 عبر تطيبق زوم ليوم 

 .واقع التعليم عن بعد من وجهة نظر أساتذة معاىد التربية البدنية و الرياضية في ظل جائحة كورونا:بموضوع
 مكانة علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية في المجتمع : المؤتمر الدولي التاسع حول .3

 2019 نوفمبر 06- 05بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم؛يوم 

 .حالة الميزان الطاقوي لدى الرياضيين المتمدرسين الثانوية الرياضية للجزائر العاصمة:                   بموضوع
   وزارة الشبية والرياضة–المرصد الوطني للرياضة  ؛"علوم الرياضة": الخامس الملتقى الدولي .4

 .2019 أفريل 19-18؛حمامات تونس (الجمهورية التونسية )  

 .التفكير الخططي و عالقتو ببعض المهارات العقلية في كرة القدم:               بموضوع
 

 تقويم ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية: الملتقى الدولي العلمي الثالث حول .5

 2018 نوفمبر 08- 07لمخبر تقويم برامج النشاطات البدنية و الرياضية بجامعة مستغانم ليوم 

األليات و اإلستراتيجيات المنتهجة في إكتشاف و تكوين الالعبين الناشئين على مستوى المدارس الكروية :          بموضوع
 . ألندية الغرب الجزائري و عالقتها بالوصول إلى المستويات العالية

 : الملتقيات الوطنية- 
 تطبيقات اإلحصاء في ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية : الملتقى الوطني اإلفتراضي الثاني حول -  1

 2021 جوان 26عبر تقنية التحاضر عن بعد بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم؛يوم 

 . سنة15عالقة بعض القياسات الجسمية بالسرعة القصوى لدى العبي كرة القدم أقل من :                   بموضوع
 
 الطب الرياضي في ميدان علوم و تقنيات التدريب الرياضي: الملتقى الوطني اإلفتراضي األول حول -  2

 2021 جوان 08عبر تقنية التحاضر عن بعد بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم؛يوم 

 . Frequence cardiaque chez les sportifs:                   بموضوع
 
 تطبيقات القياس و اإلحصاء في المجال الرياضي: الملتقى الوطني اإلفتراضي األول حول - 3

 عبر تقنية التحاضر عن بعد بمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة الجياللي بونعامة
 2021 مارس 25                                  بخميس مليانة ؛يوم 

 . مكانة اإلختبارات و القياسات في عملية إنتقاء ناشئي كرة القدم:                   بموضوع
 

 المطبوعة
 .مصادق عليها من طرف رئيس المجلس العلمي  (لطلبة ليسانس ل م د السنة األولى  )مطبوعة تحت عنوان  كرة القدم - 
 .مصادق عليها من طرف رئيس المجلس العلمي (لطلبة ليسانس ل م د السنة الثانية  )مطبوعة تحت عنوان الجيدو بين النظري و التطبيقي - 
 


