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  ::المعلومات الشخصيةالمعلومات الشخصية

 واحد: اللقب. 

 البشير  :االسم. 

 والية غليزان  2801 - 80 - 21: تاريخ ومكان اإلزدياد. 

 تربية بدنية و رياضية: التخصص .والية غليزانبأستاذ تعليم ثانوي :الوظيفة. 

 تخصص علوم الحركة وحركية اإلنسان.    شهادة دكتوراه: المستوى. 

 جزائرية:  الجنسية. 

 أعزب:  الحالة االجتماعية . 

 غليزان. عمي موسى. محل اإلعالم اآللي. شارع الرائد سي علي:  العنوان. 

 البريد االلكتروني  :@gmail.combachireps    

 0660165187/ 0778076556: الهاتف 

  ::المؤهالت العلميةالمؤهالت العلمية

 2017 : دكتوراهLMD جامعة مستغانم  –تربية بدنية و رياضية  صصتخ– 

 2011 :جامعة مستغانم  –تربية بدنية و رياضية  ماستر تخصص تخصص– 

 2009 :جامعة مستغانم  –تربية بدنية و رياضية  ليسانس تخصص–  

 شهادة مدرب في رياضة الجمباز. 

 شهادة مدرب في الفنون القتالية. 

 شهادة مسعف متطوع. 

  رياضة الكيك بوكسينغالحزام األسود في. 

  ::الخبرة المكتسبةالخبرة المكتسبة

 إلى يومنا هذا في مادة التربية البدنية والرياضية بوالية غليزان 1821من . أستاذ تعليم ثانوي. 

  و  1821/1822أستاذ مؤقت بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم للسنتين الجامعيتين

1821/1822. 

 1821إلى  1828لرياضة الجمباز من  مدرب. 
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  1821إلى  1888مدرب للفنون القتالية من. 

 دورة تكوينية  -دورة تكوينية في البيوميكانيك والتحليل الحركي : شارك في عدة دورات تكوينية أهمها

 . في اإلسعافات األولية

 1822دة سعي -1828مستغانم  - 1888سعيدة . شارك في عدة تربصات في رياضة الجمباز. 

 1822( تونس)الحمامات  -1822( تونس)قفصة  – 1821وهران : شارك في عدة ملتقيات دولية- 

 مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس -1822 .1822( تونس)سوسة  -1822( تونس)المنستير 

(1822.) 

 1822وهران . 1822وهران : شارك في ملتقيات وطنية أهمها. 

 1822.  1821. 1822غليزان . ات في الجمباز نظريا وتطبيقياأشرف على تأطير عدة ملتقي. 

1820. 

  ::األبحاث المنشورةاألبحاث المنشورة

  

  ::  نشر بحث في مجلة دوليةنشر بحث في مجلة دولية
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 : نشر بحث في مجلة وطنية
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