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 عيدةس م1691 جوان:بكالوريا
 جامعة اجلزائر م1699جوان  :ليسانس
 املدرسة العليا ألساتذة الرتبية البدنية و الرياضية مستغامن م2552 ماجستري
 .مستغامنمعهد الرتبية البدنية و الرياضية جامعة  م2511:دكتوراه

 50معهد الرتبية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر  2512التأهيل اجلامعي 
 

 : العلميةالمهنية و الخبرات 
  
   ية سعيدةالو م  2552حىت  م 1699من (الرتبية الوطنية) لتحسني املستوى  رتبيةأستاذ مكون مبعهد ال -
 م1661حىت  م1696 دير والئي فين للرابطة الوالئية للرياضة املدرسية سعيدةم -
 .م1661/م 1660 رياضة مدرسية إناثر ومنتخب الوالئي مدرب كرة يد أصاغر ذكو  -
 .م2552مدرب للفريق اجلامعي لكرة اليد  -

 (. املرتبة الرابعة) م 2552جوان  51حىت  ماي 26البطولة الوطنية اجلامعية يف كرة البد جباية 
 ( ضيةياالرتبية البدنية و الر ) الرتبية الوطنية ضمن اجلامعات الصيفية ةو وطنيأطرت عدة ملتقيات حملية و جهوية -
 .جامعة مستغامن -لرتبية البدنية و الرياضيةر ثالث سنوات مبعهد ا.ب.ت 1لجنة البيداغوجية للسنة لرئيس ا -
 .والعالقات اخلارجيةوالبحث العلمي املساعد املكلف مبا بعد التدرج  املديرمساعد نائب  -
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 م2519 حىت  2511د باملدرسة العليا لألساتذة جبامعة مستغامن قاعستاذ متأ
 .م حىت يومنا هذا 2551منذ  ILAFIT العالجي عضو باملعهد الالتيين األمريكي للنشاط البدين املكيف -
 معهد الرتبية البدنية و الرياضية  عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطين الثاين حول النشاط البدين الرياضي يف الوسط املدرسي و التقومي الرتبوي -

 .م2510 ابريلجامعة ورقلة 
 
يف  .يف جمال التعليمية و منهجية التدريس. على مخسة أطارح دكتوراهشرف أو حاليا  مذكرات ليسانس و رسائل املاسرت، أشرف على عدة  -

 جمال الرتبية البدنية و الرياضية 
الناطق باللغة االسبانية حتت رئاسة  REDGLOBAL Educacion Fisica y Deporteقلوبال  الفوروم راد  عضو ضمن -

(I.N.E.F.C) Domingo Blazquez Victor  
جويلية  16املؤرخ يف  091.رقم.تصميم و تقومي مناهج الرتبية البدنية و الرياضية''د .م.الدكتوراه الطور الثالث ل عضو يف جلنة تكوين يف -

 50عدد املناصب .م2512
 .50عدد املناصب  000القرار  2519/2516د .م.جلنة تكوين يف الدكتوراه الطور الثالث نظام ل مشروع  رئيس -
 PRFU  « L’intégration des technologies de l’information et de laاجلامعي  تكوينمشاريع البحث ال  مشروع رئيس -

communication dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans le secondaire : analyse sur l’usage ; niveau de 

lités applications éducativesconnaissances y attitudes envers les TIC et de ses possibi   J01N01UN270120180005  _
2519 

 .معهد الرتبية البدنية و الرياضية جامعة مستغامن RISTAPSمراجع علمي استشاري يف جملة  -
 .املركز اجلامعي البيض.النشاطات البدنية و الرياضيةيف علوم و تقنيات " تفوق"مراجع علمي استشاري يف جملة  -
 .للفوروم REVISTA RED GLOBAL de Educación Física y Deporte ''لمي استشاري يف جملة مراجع ع -

2018/-especial-numero-1-https://redglobalefyd.org/web/revista/vol 
ملسابقة امتحان الدكتوراه ملشروع الدكتوراه الطور الثالث مبعهد الرتبية البدنية و الرياضية  جامعة ورقلة و معهد الرتبية  عضو منظم و مصحح* 

 البدنية و الرياضية جبامعة مستغامن
 وية اللغالكفاءات 

 .اللغة الفرنسية و اللغة االسبانية. اللغة العربية:متمكن من ثالثة لغات
 .Microsoftاملكتبية ملكروسفت  البرامج المختلفةاستخدام احلاسوب، التحكم يف :  يةالكفاءات التكنولوج

 12من نسخة  ابتدءا SPSS التحكم يف التعامل مع احلزم االحصائية يف العلوم االجتماعية 

 
 : المشاركة في الندوات والملتقيات

 :الدولية -1
 عنوان السنة البلد

 م9117ديسمبر  15/19 اجلزائر
Études des effets  de différentes 

séquences de travail de type 

intermittent 

 9117ديسمبر  13/15 اجلزائر
تقييم فاعلية منهاج الرتبية البدنية و الرياضية 

 يف حتقيق اهلداف الرتبوية للتعليم الثانوي

ية و الرياضية تقييم فاعلية منهاج الرتبية البدن م2552نوفمرب /51/50 جامعة بابل العراق
د طلبة التعليم نحركي ع_ يف اجملال احلس 

 الثانوي

https://redglobalefyd.org/web/revista/vol-1-numero-especial-2018/


دراسة مقارنة بني الطلبة املتخرجني من النظام  2510مارس  51فيفري اىل  29 جامعة منوبة تونس
 L.M.Dالكالسيكي و النظام اجلديد 

Universidad de Huelva España Huelva 16/18 noviembre 2013 Psicología del deporte y la 

actividad fisica  
Universidad de Huelva España Huelva 16/18 noviembre 2013 Efecto de la base de 

conocimientos y de la memoria 

experta en una tarea de detección 

de errores de arbitraje en 

balonmano  

Universidad de Huelva España Huelva 16/18 noviembre 2013 Desarrollo de la fortaleza mental 

en deportistas evaluación e 

intervención interdisciplinar  

اسباب تدين مستوى الفرق الرياضية املدرسية  م 2510نوفمرب /52/59 جامعة حلوان مصر
 يف اجلزائر

 االلعاب التقليدية يف اجلزائر م 2510ديسمرب /16/21 تونس

Hammamet Tunisie 30 Mars au 02 avril 2017  جودة العملية التعليمية يف معهد الرتبية البدنية
 الطلبةو الرياضية من وجهة نظر 

Pontevedra Universidad de Vigo 

España 

27/28/29 de abril 2017 Las ciencias del deporte y la 

salud 

Pontevedra Universidad de Vigo 

España 

29/Abril 2017 Efecto de los conocimientos 

específicos de la posición en una 

tarea de decisión en Balonmano 

II ForumINEFC global 

Faculdade de desporte de 

universidades de Porto Portugal 

23/25 de mayo 2017 La formacion en educacion fisica 

y deportiva ‘caso instituto de 

educacion fisica y deportiva 

Universidad de Mostaganem 

معهد التربية البدنية و الرياضية 

 نمجامعة مستغا

م2512نوفمبر  52/59يومي  الكفاءات التكنولوجية البيداغوجية و  

درجة ممارستها لدى اساتذة التربية 

البدنية و الرياضية و عالقتها ببعض 

 المتغيرات

معهد التربية البدنية و الرياضية 

 جامعة مستغانم

دور التغذية الرجعية الفورية في تعلم  م2512نوفمبر  52/59يومي 

مرير و التصويب في كرة مهارتي الت

 اليد لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي
Universidad de JAÉN ESPAÑA 22/23/24 noviembre2017 Los habitos de práctica de 

actividades fisicas-deportivas en 

el ámbito universitario argelino 

Universidad de JAÉN ESPAÑA 22/23/24  noviembre 2017 papel de las actividades fisicas y 

deportivas en la adquisición de 

los objetivos cognitivos de la 

educacion fisica y el deporte 

أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية " 2519مارس  50/59 المركز الجامعي نور البشير البيض

القوة العضلية لألطراف العلوية و 

صويب في كرة السلة عالقته لدقة الت

 "على الكراسي المتحركة
Pontevedra Universidad de Vigo 

España 

  Mayo 2018 « La practica de la actividad س 03/05

fisica – deportiva en el ámbito 

universitario argelino ( caso 

universidad de Mostaganem) 



CENEAM(Centro Nacional de 

Educación Ambiental) Valsain, 

Segovia España 

06/08/julio 2018 « Educacion fisica y Naturaleza 

Universidad de Coimbra 

Portugal 

31/10/2018 

 

 “formación inicial de profesores 

de educación física en Argelia, 

desafíos e innovaciones” 

7ºCongreso da Sociedad 

Científica de Pedagogía do 

Desporte 

Escola Superior de Desporte de 

RIO MAIOR  - IP Santèrem 

Portugal 

 

26 e 27 de Outubre de 2018 

« Competências de ensino 

secundário no uso das novas 

tecnologias educativas no ensino 

de física: Estudo realizado na 

região oeste da Argélia 

(Mostaganem, Relizane, Saida) 

MOSTAGANEM LABO   

MSILA   

 :الوطنية-2
 عنوان السنة الجامعة

 اجلامعة الصيفية للرتبية البدنية و الرياضية
 وهران

الرتبية البدنية و الرياضية يف النظام الرتبوي  م1669
 اجلزائري

' امحد مدغري'' املعهد التكنولوجي للرتبية 
 سعيدة

الرتبية البدنية 'اهج التعليم األساسي من م1662
 (ةالرياضي

املدرسة العليا ألساتذة الرتبية البدنية و 
  الرياضية مستغامن

 والرتبص الوطين األول ألساتذة الرتبية البدنية  م1669
 الرياضية

تقييم منهاج الرتبية البدنية و الرياضية للتعليم                      م                                                                                                                            2552 الشلف جامعة جامعة حسيبة بن بوعلي
 حركي -يف اجملال احلس  الثانوي

  لشلفبن بوعلي جامعة اجامعة حسيبة 

 
 2552ماي  26/05

للطالب األستاذ يف الرتبية  ةالكفاءات الالزم
 جامعة معهد الرتبية البدنيةحالة  العملية

 مستغامن

 يف ادماج املعاق تهايوأمهدور الرياضة  م2552مارس /11/10 وهران

 معهد العلوم االجتماعية و االنسانية
 م2559ماي /11/12 قسم  الرتبية البدنية و الرياضية 

الذايت على نعلم بعض املهارات يف  أثر التعلم
 كرة اليد

 م15/51/2559 جامعة املسيلة
 واقع ادارة و تسيري النوادي الرياضية

معهد علوم الطبيعة ة احلياة قسم الرتبية 
 م2556أفريل /21/22 البدنية و الرياضية سوق اهراس 

الكفاءات التعليمية و درجة ممارستها لدى 
ة البدنية العملية حالة معهد الرتبية طلبة الرتبي

 البدنية و الرياضية جامعة مستغامن

 م16/51/2515 جامعة مستغامن
التقييم يف النظام اجلديد ل،م،د عي جمال 

 الرتبية البدنية و الرياضية
البدنية و  ةالتدريس اهلادف يف جمال الرتبي 2511 جانفي/19  جامعة مستغامن



 الرياضية

املعلم /الكفاءات التكنولوجية الالزمة للطالب  م2511ديسمرب / 11/12 جامعة وهران
 .عب جمال الرتبية البدنية و الرياضية

 بن بوعلي جامعة الشلف جامعة حسيبة 

 م25512/ماي/20/21 
حالة خمابر )واقع البحث العلمي يف اجلزائر

 (الرتبية البدنية و الرياضية
ري و علوم كلية العلوم االقتصادية و علوم التسي
 التجارة جامعة مستغامن

التكوين يف الرتبية البدنية و الرياضية يف النظام  م15/51/2512
 د و متطلبات اجلودة الشاملة.م.اجلديد ل

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و 
 2512ابريل /51/50 الرياضية البويرة

دور السياحة الرياضية اجلبلية يف حتقيق التنمية 
 عية باملناطق النائيةاالجتما

 التقومي الرتبوي يف ظل منهاج املقاربة اجلديدة م2510أفريل /59/56 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

أسس التقومي الفعال يف النشاط البدين  م2510أفرل /59/56 جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 الرياضي

 م 2510ابريل /29/26 الطاهر موالي سعيدة/ جامعة د
اضية يف الوسط اجلامعي حالة ج املمارسة الري

 مستغامن 
  :الدولية والوطنية تالنشريا-

 : الدولية -1
 عنوان تاريخ النشر  اجلهة الناشرة

   

تقييم فاعلية منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  04-2007/11/05 كلية الرتبية الرياضية جامعة بابل العراق
 للتعليم الثانوي

أثر استخدام التعلم الذايت على تعلم هبض  2559يونيو  ة جامعة طنطاكلية الرتبية الرياضي
املهارات احلركية األساسية اهلجومية يف كرة اليد  
لطالب معهد الرتبية البدنية و الرياضية جامعة 

 مستغامن

   

   
Revista Iberoamericana de 

Psicología del Deporte RIPED 

España 

 

Vol..11nº02 2519 Efecto de conocimientos y de la 

memoria experta en una tarea de 

detección de errores en 

balonmano.239-245. 

 

دراسة حتليلية للمجال املعريف و جوانبه املتضمنة  2519جويلية  جملة العلوم الرتبوية و النفسية البحرين
يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على اساس 

 بالكفاءات للتعليم املتوسط يف اجلزائر املقاربة

 حتت النشر

 اجلامعة االردنية/ ويةالعلوم الرتب/ جملة دراسات 
 االردن

مستوى تضمني املهارات احلياتية يف منهاج  2519اوت 
الرتبية البدنية و الرياضية على اساس املقاربة 



حتت  "بالكفاءات للتعليم املتوسط يف  اجلزائر
  النشر

International Journal of 

Fitness, Health, Physical 

Education & Iron Games 

(IJFHPEIG) 

July/December 2017 The Technological 

Competence of the Algerian 

Teachers of Sport in the 

Sector of Secondary 

Education                 . 
 :الوطنية -2

 عنوان اجمللة السنة

issn1112-4032  

elssn 2543-3776 

9112 

علوم و تقنيات النشطات البدنية و جملة 
 59pالعدد RISTAPSالرياضية

  جامعة مستغامن 165/171

النتقاء املتفوق رياضيا  طرق و وسائل املتبعة
 يف اجلزائر  classe sport études ضن  

issn1112-4032  

elssn 2543-3776 

9101 

البدنية و علوم و تقنيات النشطات جملة 
 p 20/42  2العدد  RISTAPSالرياضية

 جامعة مستعامن

 واقع البحث العلمي يف اجلزائر 

2511 issn1112-4032  

elssn 2543-3776 
علوم و تقنيات النشطات البدنية و جملة 

 p50/64 9العدد RISTAPSالرياضية

اثر استخدام التعلم التعاوين على تعلم بعض 
 ية يف كرة اليد املهارات اهلجومية االساس

ISSN .2507.7201  
9105 

 جملة تفوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية

 1العدد ية مركز البيضوالرياض

ملناخ التنظيمي وعالقته بالتوافق املهين لدى ا
موظفي وزارة الشباب والرياضة باجلمهورية 

 اليمنية

ISSN2253-0541  

2017  
ية و جملة علوم و ممارسات االنشطة البدن

 12العدد0 اجلزائر  جامعةالرياضية و الفنية 
درجة ممارسة الكفاءات التدريسية يف ظل 

البدنية و  الرتبيةاجلودة الشاملة بكليات 
 الرياضية باليمن

Isnn 2183-7783volume 4 

n°02 /2018 

Revista da Sociedade 

Científica de Pedagogia do 

Desporto (SCPD), Journal of 

Sport Pedagogy & Research 

portugal 

COMPETÊNCIAS DE 

PROFESSORES DO ENSINO 

SECUNDÁRIO NO USO DAS 

NOVAS TECNOLOGIAS 

EDUCATIVAS NO ENSINO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA: ESTUDO 
REALIZADO NA REGIÃO OESTE 

DA ARGÉLIA (MOSTAGANEM, 

SAIDA, RELIZANE) 

Isnn 2183-7783volume 4 

n°02 /2018 

Revista da Sociedade 

Científica de Pedagogia do 

Desporto (SCPD), Journal of 

Sport Pedagogy & Research 

portugal 

CONTRIBUTOS DAS 

APRENDIZAGENS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A 

FORMAÇÃO DE INDIVÍDUOS 

FISICAMENTE BEM-EDUCADOS 

 
 :المؤلفات العلمية -
 
 .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر (9112.)و المقاربة بالكفاءات اإلجرائيةالبدنية و الرياضية في ضوء األهداف تدريس التربية  -



 Polycopie/2016  ص 99 توجيهات ميدانية في كرة اليد
 
 

 :المناقشة واإلشراف على الرسائل العلمية
 :الدكتوراه -2

 طالباسم ولقب ال موضوع البحث تاريخ املناقشة مشرف مناقش

 X 2512  في انتظار تحديد
 تاريخ المناقشة

الرتبية البدنية و الرياضية وفق املقاربة  تقومي منهاج
بالكفاءات للتعليم املتوسط يف جوانب اجملال 

 املعريف

 دحو علي

 X  
 السنة الرابعة

درجة ممارسة الكفاءات التدريسية يف ظل اجلودة 
 اضية باليمنالشاملة بكليات التاربية البدنية و الري

 فكري عبداهلل اجلويف

 X ملناخ التنظيمي وعالقته بالتوافق املهين لدى ا السنة الرابعة
 .موظفي وزارة الشباب والرياضة باجلمهورية اليمنية

يهاب حمسن محود ا
 احلبيشي

 X تنفيذ المنهاج وفق المقاربة بالكفاءات  السنة الثانية

المطور من النصوص الرسمية الى 

 سات التعليمية الممار 

 

الشارف قدور بن 
 شريف

 X تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوظيفها  السنة الثانية
 في مجال التربية البدنية والرياضية

 طرشون عباس

 :املاجستري - 2
 

 اسم ولقب الطالب موضوع البحث تاريخ املناقشة مشرف مناقش

/ / / / / 
/ / / / / 
/ / / / / 
/ / / / / 
     

 



 السيرة الذاتيةموجز  
 درازيتوني عبد الق: االسم واللقب 

.ةسعيد.1691/ 50/50: تاريخ ومكان امليالد   

ة؛ جامعة مستغامن؛  اجلزائر يمعهد الرتبية البدنية والرياض:  العنوان الوظيفي  

 213773296541+: اهلاتف 
  :الفاكس

abdelkader.zitouni@univ-mosta.dz   الربيد االلكرتوين:  

 الشهادات
 .....59/1691.....بكالوريا

 .....2552/..52......ماجستري 
 .2511/.51.....دكتوراه
 ....59/2512ل اجلامعي التأهي

 ......51/2519( أستاذ التعليم العايل)األستاذية 
---------------------------------------------------------------- 

 أستاذ التعليم العايل: الرتبة احلالية 
 ة؛ جامعة مستغامن؛  اجلزائريمعهد الرتبية البدنية والرياض:   :املؤسسة األصلية

 البدنية و الرياضية ةمناهج و نظريات تدريس التربيى :علوم دكتوراه 
البدنية والرياضية النشاطات تقنياتعلوم و و التربية البدنية و الرياضية  التعلم احلركي و تعليمية :التخصص الدقيق   

"ة اليدأثر استخدام التعليم المبرمج على تعلم بعض المهارات الهجومية األساسية في كر :": عنوان األطروحة  
جامعة عبداحلميد ابن باديس مستغامن(: شهادة الدكتوراه)اجلامعة   

 مسؤول أو عضو مشروع بحث

مسؤول أو ) لصفة  طبيعة مشروع البحث
 (عضو

 السنة عنوان المشروع

CNEPRU اقتراح برنامج معلوماتي للتسيير  عضو
د بأقسام و .م.البيداغوجي في نظام ل

 اقسام التربية البدنية و الرياضي
2012/2102 

PNR21 معايير ظل في المكونين التكوين عضو 
 وأقسام معاهد في شاملةال الجودة

 البدنية التربية

2013/2102 

CNEPRU تصميم برنامج االنتقاء و توجيه  عضو
الرياضيين من الناحية المورفولوجية 

 لمختلف انواع االنشطة الرياضية

2015/2102 



 
 


