
 

 

Curriculum vitae 

 المدنية الحالة

.عقبوبي: .اللقب..حبيب: االسم  

.متزوج: الحالة العائلية    

4822/  80/  42:  ول تعينتاريخ ا  

7003-77-66-7660/70-33-70-07: رقم الهاتف  

 .agboubi27@hotmail.com:  .البريد االلكتروني

 المؤهالت العلمية

تاريخ الحصول  االختصاص
 عليها

شهادة  العلمية      نوع ال  

 علوم الطبيعة والحياة
 التربية البدنية والرياضية  

 التدريب الرياضي
 التدريب الرياضي

 كرة القدم
 كرة القدم

4882 

4807 
4810 
4827 

4824 
4822 

 

شهادة البكالوريا  -  
شهادة الليسانس -  
شهادة الماستر -  
شهادة الدكتوراة -  

" 3فاف" شهادة التدريب في كرة القدم  -  
CAF c شهادة التدريب في كرة القدم-  

 المؤهالت المهنية :

7102منذ نوفمبر  _وهران_معهد التربية البدنية و الرياضية       

"ب"أستاذ مساعد   

7100-7107-7102 

7102 – 7102 

 معهد التربية البدنية والرياضية بمستغانم -
) معهد التربية البدنية و الرياضية وهران  -

ustou) 

مؤقت أستاذ  

7102الى   7102من   

 
 

-وهران –ثانوية عين البيضاء الجديدة -  
 

أستاذ تربية بدنية -
 ورياضية 

:اللغات  

جيد:العربية   

 niveau 2B2التعليم المكثف للغات بمركز

 الفرنسية



 التربصات:

 4880اجراء تربص لمدة شهر بالمركز الوطني للطب الرياضي بالجزائر العاصمة سنة _ 

خاص بتربص الطلبة تحت تاطير االستاذ الدكتور زوبير : االبتكار عملية لتنفيذ مشروعي تكوين ف_ 
 بلعلمي بجامعة العلوم و التكنولوجيا وهران 

 شهادة التكوين البيداغوجي الخاص باألساتذة بجامعة العلوم و التكنولوجيا وهران _ 

 :مؤطر للمقاييس التالية 

 (ماستر ) مشروع مذكرة _ 

 (ماستر ) البحث العلمي  منهجية_ 

 (ليسانس ، ماستر) بداغوجية تطبيقية  

(ليسانس ) اإلحصاء الوصفي _    

(ليسانس) اإلحصاء االستداللي _   

(ليسانس ) ألعاب القوى _   

( ليسانس) كرة اليد _   

 البحوث المنشورة :

.  و مراكز لعبهم  تحديد بعض الخصائص المورفولوجية لالعبي كرة القدم الجزائرية حسب مستوى – 1

.1015 -11المجلة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية مستغانم العدد   

مجلة علوم الخصائص الفسيولوجية لالعبي كرة القدم الجزائرية حسب مستوى ومراكز اللعب ، – 2

1012- 00، العدد 9الرياضة ،جامعة ديالى العراق ،المجلد   

 11دراسة مقارنة بين مؤشرات القدرة الهوائية بعد التدريب الفتري لدى العبي كرة القدم تحت –4

1012، 4،مجلةعلوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي،جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،العددسنة  

 الملتقيات الدولية :

عالقة الذات الجسمية ببعض :خلة ،المدا1012أفريل  00-12المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة ،الجلفة ،-1

 المتغيرات الوظيفية والمهارية لالعبي كرة القدم حسب منصب اللعب اثناء عملية االختيار 

الموتمر الدولي العلمي األول لعلوم التدريب الرياضي بعنوان قضايا معاصرة في منظومة التدريب  -2

تحديد بعض الخصائص :المداخلة،1012الرياضي الحديث بين اإلحتراف و الحداثة،البيض ،أفريل 

. الفزيولوجية عند العبي كرة القدم الجزائرية وفق مستوى ومراكز اللعب  

المتطلبات الفسيولوجية :،المداخلة 1012أفريل  00-12المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة ،الجلفة ،-3

.لالعبي كرة القدم الجزائرية حسب مستوى ومراكز لعبهم  



 -وهران–يرية الشبيبة و الرياضة بالتنسيق مع جمعية التحدي لذوي العاهات مد:ملتقى وطني  - 4

. دور النشاط البدني في تحقيق الراحة النفسية لذوي اإلحتياجات الخاصة: ،المداخلة 2112  

نوفمبر  12-12علوم الرياضة في خدمة التميز الرياضي، بومرداس :المؤتمر الدولي األول -5

.المرفولوجي والكفاءة الفزيولوجية لالعبي كرة القدم حسب مراكز اللعب التكوين :،المداخلة1012  

 ،1012نوفمبر  2_2 مستغانم،-تقويم ممارسة األنشطة البدنية والرياضية:المؤتمر الدولي الثالث -6

تحديد مستويات معيارية للتكوين المرفولوجي والكفاءة الوظيفية لالعبي كرة القدم حسب مراكز : المداخلة

.سنة 12عب فئة أقل من الل  

-التدريب الرياضي في الجزائر بين اإلستراتيجيات المطبقة والرهانات الحديثة:المؤتمر الدولي الرابع -7

تاثير التكوين المرفولوجي على الكفاءة الوظيفية لالعبي : ، المداخلة1012أكتوبر  14-10، أم البواقي

.سنة 12كرة القدم حسب مراكز اللعب فئة أقل من   

 

 


