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------------------------------------------------------------------- 
            « Maitre de Conférence  « A" أ "  ستاذ حماضرأ:  الرتبة الحالية

.البدنية والرياضية وتقنيات األنشطة علوم : قالتخصص الدقي-  الرياضيةالرتبية البدنية و : دكتوراه علوم  
:الشهادات  

مبعسكر 0991 .األداب شعبة بكالوريا –  
يا لألساتذة مبستغامناملدرسة العل 0991.الرتبية البدنية والرياضيةيف  ليسانس  -  
جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن0101 .يف الرتبية البدنية والرياضية ماجستير -  

جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن0105علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيف  العلوم دكتوراه -  
التوافق النفسي العام لدى تالميذ المرحلة الثانوية أثر ممارسة األنشطة البدنية والرياضية على -حتت عنوان  بأطروحة  

 0105 .جامعة مستغامن -مبعهد الرتبية البدنية و الرياضية ( ب ) أستاذ حماضر قسم  -
 .جامعة مستغامن 0102 -مبعهد الرتبية البدنية و الرياضية (  أ) لرتبة أستاذ حماضر قسم  شهادة التأهيل الجامعي -

------------------------------------------------------------------- 
  : ى التدرجلى مستو ع المدرسة سالمقايي -

علم  ،علم اإلجتماع الرياضي ،نظريات ومناهج العمل واإلتصال -مستوى الليسانس على -  :ريةالمقاييس النظ -
 (Didactique)تعليم األلعاب الرياضية فن ،ألعاب القوى ،اريخ وفلسفة األنشطة البدنية والرياضية، تالنفس الرياضي

  .اختبارات و قياسات -

 .اإلرشاد النفسي الرياضي ،احملددات النفسية لألداء الرياضي - :الماستر على مستوى -

البيداغوجيا  ،فن تعليم األلعاب الرياضية ،ألعاب القوى ،اجلودو ، الكرة الطائرة،كرة السلة- :المقاييس التطبيقية -
 .التطبيقية
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 :المنشورات في مجلة وطنية متخصصة ذات لجنة قراءة -
 الصفحة العدد الجزء السنة عنوان المجلة العنوان الرقم

إسهامات املمارسة الرتوحيية يف التخفيف من القلق  91
 . وعالقته بالتوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط

اجمللة العلمية العلوم والتكنولوجيا 
بدنية والرياضية جامعة للنشاطات ال

 مستغامن

ديسمرب 
7919 / 

عدد 
 خاص

79 

97 
دراسة مقارنة بني ملستوى الضغوط املهنية لدى مدريب 

  .الرياضات الفردية واجلماعية 

اجمللة العلمية العلوم والتكنولوجيا 
للنشاطات البدنية والرياضية جامعة 

 مستغامن

ديسمرب 
7919 / 

عدد 
 خاص

 
61 

الراجعة يف حتسني دقة التمرير والتصويب دور التغذية  90
 وتركيز اإلنتباه يف كرة اليد لدى تالميذ املرحلة الثانوية

اجمللة العلمية العلوم والتكنولوجيا 
للنشاطات البدنية والرياضية جامعة 

 مستغامن

ديسمرب 
7919 / 

عدد 
 خاص

 
61 

 حتقيق يف والرياضية البدنية لنشطة ا ممارسة إسهامات 90
 .التعليمية  باملؤسسات التالميذ لدى النفسي نالتواز 

املركز اجلامعي  -جملة املعيار
 تيسمسيلت

ديسمرب 
7919 / 10 166 

90 
انعكاسات املمارسة الرياضية على الصحة النفسية 

 .لدى تالميذ املرحلة الثانوية 
كلية العلوم اإلنسانية   –جملة سلوك 

 جامعة مستغامن–واالجتماعية 
ديسمرب 
7919 / 

90 06 

ممارسة النشاط الرياضي يف التخفيف من  انعكاسات 96
 الضغوط املهنية لدى أساتذة التعليم املتوسط

املركز اجلامعي  -جملة الباحث
 تيسمسيلت

جانفي         
7912 /   

99 
 بعض تنمية يف املكيف الرياضي البدين النشاط دور

 مسعيا املعاقني لدى األطفال املهارات االجتماعية
 .(الصم)

جملة علوم وممارسات األنشطة البدنية 
جامعة .spapsa))والرياضية والفنية 

 0اجلزائر

مارس 
7912  / 

10 120 

 املعاقني) اخلاصة اإلحتياجات ذوي دوافع طبيعة حتديد 92
 .السباحة رياضة ملمارسة (حركيا

 وحمكمة متخصصة تفوق دورية جملة
 البيض  البشري نور اجلامعي املركز

ماي
7912 / 90 60 

       



 

ـــية - ــ  :مداخلة شفهية أو معلنة للتظاهرات العلمية الوطنـــ
 

تاريخ  عنوان المحاضرة العنوان الرقم
 المحاضرة

مكان 
 المحاضرة

 السنة  الناشر

91 
املراقبة واملتابعة يف :املؤمتر الوطين العلمي

ميدان علوم وتقنيات االنشطة البدنية 
 والرياضية 

املستوى املعريف لدى تالميذ  قياس
 . املرحلة الثانوية يف جمال الرتبية البدنية 

79  
 نوفمرب

جامعة 
 -0اجلزائر 

 جبوري بن عمر
 كحلي كمال
 بوعزيز محمد

7919 

97 
املراقبة واملتابعة يف :املؤمتر الوطين العلمي

ميدان علوم وتقنيات االنشطة البدنية 
 والرياضية 

كوسيلة   النشاط الرياضي الرتبوي
لتحقيق التوازن النفسيلتالميذ املدارس 

 الثانوية 

79  
 نوفمرب

جامعة 
 -0اجلزائر 

 كحلي كمال
 جبوري بن عمر
 تمطاوسين أحمد

7919 

90 
حول واقع : امللتقى الوطين العلمي األول

البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية

األخطاء الشائعة يف البحوث األكادميية 
 ةاجلامعي

12/10 
 ديسمرب

كلية العلوم 
 االجتماعية
جامعة 

 7اجلزائر

 
 جبوري بن عمر

 

 
7919 

 

90 
: امللتقى الوطين العلمي الثاين

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واإلتصال 
 يف اجملال الرياضي

اإلعالم واإلتصال الرياضي و عالقته 
  فرباير 10 باإلجتاهات حنو التخصص الرياضي

جامعة أكلي 
اوحلاج حمند 

 البويرة

 
 جبوري بن عمر
 كحلي كمال

 

 
7912 

90 
املمارسة : امللتقى الوطين العلمي الثالث

الرياضية وثقافة التغذية الصحية لدى 
 .املرأة

ممارسة املرأة العاملة للرياضة الرتوحيية 
  -وعالقتها بالرضا املهين 

 

99-92 
 مارس

جامعة أكلي 
حمند اوحلاج 

 البويرة

ـــز محم ـــد بوعــزي
 جبوري بن عمر

 

7912 

96 

االسرتاتيجيات :امللتقى الوطين األول
احلديثة واجلودة الشاملة يف جمال الرتبية 

 البدنية 
 و الرياضية

الوسائل احلديثة لإلعالم الرياضي 
ودورها يف ترقية ثقافة املمارسة الرياضية 

. 
 

 أفريل 11
جامعة أحممد 

 –بوقرة 
 بومرداس

بوعزيز محمد  
 كحلي كمال

 جبوري بن عمر

7912 

اجلرمية يف اجملتمع : امللتقى الوطين اخلامس 99
 اجلزائري من منظور نفسي اجتماعي

دور املمارسة الرياضية يف التخفيف من 
 السلوك اإلجرامي يف اجملتمع

جامعة  أبريل 17
 0اجلزائر 

 
 جبوري بن عمر

 

92 
ملتقى وطين حول الطفل و البيئة 

 درسيةامل

إسهامات درس الرتبية البدنية والرياضية 
على السلوك االجتماعي املدرسي 

 . للطفل 
 أفريل 16

كلية العلوم   
االجتماعية 

جامعة 
 مستغامن 

جبوري بن عمر 
بوعزيز محمد  
 كحلي كمال

7912 

90 
مسار االمتياز عند :امللتقى الوطين األول 

الرياضي الفئات الصغرى ،التحضري 
 واملراقبة ،املتابعة

املتطلبات النفسية اخلاصة باالنتقاء 
 .والتوجيه يف اجملال الرياضي

76  
 أفريل

جامعة دايل 
ابراهيم 
 0اجلزائر 

بوعزيز محمد 
جبوري بن عمر 

 كحلي كمال

 

19 
حتديات تدريب : امللتقى الوطين الثالث

املستوى العايل ومنظومة االحرتاف 
 الرياضي يف اجلزائر 

ة املطلوبة ملواجهة املهارات النفسي
الضغوط النفسية املرتبطة مبواقف 

 . التدريب واملنافسات الرياضية 

97-90 
 ماي 

املركز 
اجلامعي 

أمحد بن حيي 
الونشريسي 
 تيسمسيلت

بوعزيز محمد 
جبوري بن عمر 

 كحلي كمال
 

7912 

       



 :مداخلة شفهية أو معلنة للتظاهرات العلمية الدولـــية -
 

تاريخ  عنوان المحاضرة العنوان الرقم
 المحاضرة

مكان 
 المحاضرة

 السنة  الناشر

املمارسة )املؤمتر الدويل العلمي السادس 91
 (.الرياضية واآلفات االجتماعية

النشاط الرياضي اجلواري كوسيلة لنشر 
وتطوير املمارسة الرياضية ووقاية 
 الشباب من االفات االجتماعية 

70-76 
اكتوبر 
7919 

جامعة آكلي 
حمند اوحلاج 

 البويرة

جبوري بن 
 عمر

 كحلي كمال
 بوعزيز محمد

7919 

علوم األنشطة :املؤمتر الدويل الثامن  97
 البدنية والرياضية حتديات األلفية الثالثة

دراسة مقارنة بني ملستوى الضغوط 
املهنية لدى مدريب الرياضات الفردية 

  .واجلماعية 

99-92 
نوفمرب 
7919 

جامعة عبد 
بن احلميد ا

 باديس مستغامن

 كحلي كمال
جبوري بن 

 عمر
ـــز  بوعــزي
 محمـــد

7919 

90 
علوم األنشطة :املؤمتر الدويل الثامن 

 البدنية والرياضية حتديات األلفية الثالثة

دور التغذية الراجعة يف حتسني دقة 
التمرير والتصويب وتركيز اإلنتباه يف كرة 

 اليد لدى تالميذ املرحلة الثانوية

99-92 
نوفمرب 
7919 

جامعة عبد 
احلميد ابن 

 باديس مستغامن

بن نعجة 
 محمد

برابح خير 
 الدين 

 خروبي فيصل
جبوري بن 

 عمر
 العربي شارف

 

7919 

90 
علوم األنشطة : املؤمتر الدويل الثامن

 البدنية والرياضية حتديات األلفية الثالثة

إسهامات املمارسة الرتوحيية الرياضية يف 
ق وعالقته بالتوافق التخفيف من القل

  املهين لدى اساتذة التعليم املتوسط 

99-92 
نوفمرب 
7919 

جامعة عبد 
احلميد ابن 

 باديس مستغامن

ـــز  بوعــزي
 محمـــد 

بن سي قدور 
حبيب جبوري 

 بن عمر
 كحلي كمال

7919 

90 
املؤمتر الدويل  األول املعهد العايل لعلوم 

احرتافية املدرسني : وتكنولوجيا الطاقة
 ومقاومة االنقطاع املدرسي

التكيف االجتماعي املدرسي وعالقته 
مبمارسة الرتبية البدنية والرياضية لدى 

 .تالميذ مرحلة التعليم املتوسط

91-97 
مارس 
7912 

جامعة قفصة 
 تونس

جبوري بن 
 عمر

 كحلي كمال
 بوعزيز محمد

7912 

96 
قضايا معاصرة يف :امللتقى الدويل األول 

لرياضي احلديث بني منظومة التدريب ا
 . االحرتاف واحلداثة

املهارات النفسية للرياضي وعالقتها 
  .باألداء املهاري لنشاط كرة السلة

90-96 
مارس 
7912 

املركز اجلامعي 
 –نور البشري 
 البيض

جبوري بن 
عمر كحلي  

 كمال
 بوعزيز محمد

7912 

99 
الرياضة :املؤمتر الدويل العلمي السابع 

 .والطفل

لية لبعض األلعاب احلركية دراسة حتلي
املقرتحة لتنمية التفاعل االجتماعي 

 .للطفل املتمدرس 
 

70-76  
أفريل 
7912 

جامعة آكلي 
حمند اوحلاج 

 البويرة

جبوري بن 
عمر بوعزيز 

 محمد

7912 

 7912بوعزيز محمد جامعة زيان  09-79فاعلية برنامج تروحيي رياضي مقرتح يف الرياضة حق : املؤمتر الدويل لعلوم الرياضة 92



 
ـــة -  :األيام الدراسيــ

تاريخ  عنوان المحاضرة العنوان الرقم
 المحاضرة

مكان 
 المحاضرة

 السنة  الناشر

مناهج اجليل الثاين يف درس ت  91
 ب ر يف ظل اإلصالحات الرتبوية

 نوفمرب 71 وغايات النظام الرتبويأسس 
7919 

املركز اجلامعي 
الونشريسي 
 تيسمسيلت

 
جبوري بن 

 عمر

 
7102 

       

 

ضغوط النفسية لدى اخلفيف من ال إنساين
 .املدرسني 

افريل  
7912 

 كحلي كمال عاشور اجللفة
جبوري بن 

 عمر

90 
الرياضة حق : املؤمتر الدويل لعلوم الرياضة

 إنساين

دراسة حتليلية لبعض االلعاب احلركية 
املقرتحة لتنمية التفاعل االجتماعي 

 للطفل املتمدرس

79-09  
يل افر 

7912 

جامعة زيان 
 عاشور اجللفة

جبوري بن 
عمر كحلي  

كمال بوعزيز 
 محمد

7912 

ملخرب تقومي ممارسة : املؤمتر الدويل الثالث 19
 األنشطة البدنية والرياضية واقع وحتديات 

تقدير الذات وعالقتها بدافعية االجناز 
                    U17الرياضي لدى العيب كرة القدم 

99-92 
رب نوفم

2018 

جامعة عبد 
احلميد ابن 

 باديس مستغامن

جبوري بن 
 عمر

ـــز  بوعــزي
 محمـــد 

 كحلي كمال
 

2018 

11 
ملخرب تقومي ممارسة : املؤمتر الدويل الثالث

 األنشطة البدنية والرياضية واقع وحتديات
منط الشخصية وعالقته مبستوى 

                                                                                                                                                                                                                                                            الطموح           والتفوق الرياضي                   

99-92 
نوفمرب 
2018 

جامعة عبد 
احلميد ابن 

 باديس مستغامن

 
 كحلي كمال
جبوري بن 

 عمر
ـــز  بوعــزي
 محمـــد 

 
 

2018 

17 
 : حول الثامن الدويل العلمي املؤمتر

 الرياضي واالتصال االعالم تكنولوجيات"
 "الراهنة االقتصادية التحديات ظل يف

 يالرياض اإلعالم بني التفاعلية العالقة
 القدم كرة لعبة و

نو 10/10
فمرب 
2018 

جامعة حممد 
 بوضياف

 - املسيلة
 اجلزائر

 
جبوري بن 

 عمر
 كحلي كمال

 
2018 


