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 11لقدم أقل من دراسة ارتباطية لكل من العتبة الفارقة الالهوائية و االستهالك األقصى األكسجيين بتحمل القوة و السرعة لدى العيب كرة ا -
 سنة

 0012ديسمرب  11اجمللة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية العدد 

 سنة  11دراسة مقارنة بني مؤشرات القدرة اهلوائية بعد تدريب فرتي لدى العيب كرة القدم حتت  -

 0018جوان  4جملة علوم و تقنيات النشاط البدين الرياضي العدد 

 لدى العيب كرة القدم ( RSA)اهلوائية بتكرار السرعة القصوىعالقة القدرة  -

- العدد الثالث -اجمللة العلمية للمجمع العريب لعلوم الرياضة

 :الملتقيات العلمية

 جامعة البيض: قضايا معاصرة في منظومة التدريب الرياضي الحديث  بين االحتراف و الحداثة:الملتقى الدولي العلمي األول

  .سنة  11تأثري تدريب الفرتي خمتلف الشدة يف حتسني التحمل اهلوائي لدى العيب كرة القدم حتت :عنوان المداخلة 

 جامعة مستغانم: علوم و أنشطة التربية البدنية و الرياضية و تحديات األلفية الثالثة: المؤتمر الدولي الثامن

  سنة 11لدى العيب كرة القدم حتت  لقدرة اهلوائية القصوىاب (RSA)كفاءة تكرار السرعة  عالقةعنوان المداخلة 

  8302افريل  82/82/03المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة جامعة الجلفة 

  .سنة  11تأثري تدريب الفرتي خمتلف الشدة يف حتسني القدرة اهلوائية القصوى لدى العيب كرة القدم حتت  عنوان المداخلة

: التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلتصال في المجال الرياضي :  ي بجامعة أكلي محند أولحاج البويرة تحت عنوانالملتقى الوطني العلمي الثان
 8302فيفري  01-01 المنعقد يومي

 سنة 02فاعلية استخدام تكنولوجيا التدريب في تحسين خطط اللعب الهجومية لالعبي كرة القدم تحت :عنوان المداخلة 
مسار اإلمتياز عند الرياضي   الفئات الصغرى ، التحضير ، المتابعة : تحت عنوان  0ول بدالي ببراهيم  جامعة الجاائر الملتقى الوطني األ

 8302 –أفريل  – 82 المنعقد يوم: والمرافقة 
 سنة 02تقويم برامج بعداد ناشئ كرة القدم تحت :  عنوان المداخلة

 التحضير البدني الحديث ورياضة المستويات العالية:  انالملتقى الوطني جامعة محمد خضر بسكرة تحت عنو 



 يومي املنعقد:إقرتاح برنامج تدرييب باستخدام متارين مدجمة لتحسني وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلجومية لدى العيب كرة القدم أواسط :  عنوان المداخلة
 8302فيفري  88و 80

 الرياضة والطفل: البويرة تحت عنوان-لحاجالملتقى الدولي العلمي السابع بجامعة آكلي محند أو 
( 2-1)اثر األلعاب الرياضية في تنمية بعض الصفات الحركية والقدرة على التمييا بين األلوان عند أطفال القسم التحضير  :عنوان المداخلة 

 سنوات
 نظومة اإلحتراف الرياضي في الجاائرتحديات تدريب المستوى العالي وم: تحت عنوان: بجامعة تيسمسيلت : الملتقى الوطني الثالث 

 U19دراسة مقارنة بين تاثيرات تدريب فتري على مؤشرات القدرة الهوائية لالعبي كرة القدم : عنوان المداخلة
 افتجاهات الحديثة في التدريب الرياضي بين الواقع والتحديات :تحت عنوان : بجامعة تيسمسيلت :الملتقى الوطني الثاني 

 تاثير بعض الرياضات القتالية في تنمية المراقبة الذاتية لدى المراهقين: لةعنوان المداخ
    ::التدريسالتدريس

    00120012اىل اىل   00100144استاذ تعليم ثانوي من استاذ تعليم ثانوي من 
  ..اىل اآلناىل اآلن  00120012أستاذ تعليم جامعي من ابتداءا من ديسمرب أستاذ تعليم جامعي من ابتداءا من ديسمرب 


