
   Curriculum Vitae 
 

-N/P :DERBAL FETHI. 

-01/01/1988 Tlemcen. 

-Bac Année :2004  tlemcen. 

-Licence Année 2007 :Education physique et sportive-ISTAPS –UST ORAN. 

-Master Année 2009 :Entrainement sportif et préparation  physique-ISTAPS-      

Mostaganem.                

- Doctorat 2015  sciences et techniques de EPS . spt / Entrainement Sportif. 

-MAB au niveau de ISTAPS USTO depuis avril 2017 

-attestation de stage au sein de Centre National de Médecine du Sport ALGER 

2008-2009 

-attestation de participation en projet de mise en œuvre d’un processus 

d’innovation :application aux stages d’étudiants USTO MB ORAN février 2018 

-attestation de formation pédagogique USTO MB ORAN JUIN 2018  

-enseignant vacataire au niveau de ISTAPS USTO MB ORAN 2015-2016 

-enseignant de l’éducation physique et sportive en cycle moyen 2007-2008 

tlemcen 

- enseignant de l’éducation physique et sportive en cycle secondaire depuis 

2013 –avril 2017 tlemcen 

- responsable des modules : 

    - introduction à l’entrainement sportif       LICENCE 

    - introduction à l’activité physique et sportive éducative   LICENCE 

    -techniques de traitement statistique   MASTER 

    - technique et outils de la recherche scientifique   MASTER 



    - statistique descriptive   LICENCE 

    - handball     LICENCE 

  - pedagogie pratique   Master      

- Article publier : 

عالقة البناء والتكوين الجسمي مع المتطلبات البدنية و الوظيفية لالعبي كرة القدم  – 1

المجلة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية . كز اللعب الشباب حسب مرا

  .2102 -9مستغانم العدد 

مجلة علوم .البروفيل المرفولوجي والفزيولوجي لالعبي كرة القدم حسب مراكز اللعب   - 2

2102-33الرياضة ،جامعة ديالى العراق ،العدد  

مجلة وظيفية لالعبي كرة القدم االواسط ،-تقييم ديناميكية تطور المؤشرات المورفو – 3

2102 – 9مخبر المنظومة الرياضية ،جامعة الجلفة الجزائر ،العدد   

ومراكز اللعب الخصائص الفسيولوجية لالعبي كرة القدم الجزائرية حسب مستوى   - 4

2102- 31، العدد 9مجلة علوم الرياضة ،جامعة ديالى العراق ،المجلد ،  

دراسة مقارنة بين مؤشرات القدرة الهوائية بعد التدريب الفتري لدى العبي كرة القدم – 5

،مجلةعلوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي،جامعة وهران للعلوم سنة 11تحت 

.2102، 4والتكنولوجيا،العدد  

-Séminaire international : 

 2-5الرياضة والصحة والمرأة،تونس المنستير،:المؤتمر الدولي – 1

البروفيل المرفولوجي والفزيولوجي لالعبي كرة القدم حسب مراكز : ،المداخلة2102سبتمبر

.77-78اللعب، ملخص البحث في الصفحة   

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

منظومة التدريب الرياضي الحديث بين اإلحتراف و الحداثة،البيض ،أفريل 

تحديد بعض الخصائص الفزيولوجية عند العبي كرة القدم الجزائرية وفق :المداخلة،2102

. مستوى ومراكز اللعب  

المتطلبات  :،المداخلة 2102أفريل  31-22لعلوم الرياضة ،الجلفة ،المؤتمر الدولي  -3

.الفسيولوجية لالعبي كرة القدم الجزائرية حسب مستوى ومراكز لعبهم  



مديرية الشبيبة و الرياضة بالتنسيق مع جمعية التحدي لذوي العاهات  :ملتقى وطني  - 4

لراحة النفسية لذوي اإلحتياجات دور النشاط البدني في تحقيق ا: ،المداخلة 2117 -وهران–

. الخاصة  

 22-22علوم الرياضة في خدمة التميز الرياضي، بومرداس :المؤتمر الدولي األول -5

التكوين المرفولوجي والكفاءة الفزيولوجية لالعبي كرة القدم حسب  :،المداخلة2102نوفمبر 

.مراكز اللعب  
 ،2102نوفمبر  2_2البدنية والرياضية تقويم ممارسة األنشطة :المؤتمر الدولي الثالث -6

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

.سنة 17حسب مراكز اللعب فئة أقل من   
التدريب الرياضي في الجزائر بين اإلستراتيجيات المطبقة :الرابعالمؤتمر الدولي  -8

تاثير التكوين المرفولوجي على : ، المداخلة2102أكتوبر  24-23والرهانات الحديثة، 

.سنة 17الكفاءة الوظيفية لالعبي كرة القدم حسب مراكز اللعب فئة أقل من   
 

  

 

 

 

 


