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 )ثانية السنة ال( البيداغوجية التطبيقية -
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 ) د.م . نظام لـ دكتواره و ماجستري  (التدرج بعد مااملقاييس العلمية املدرسة يف مرحلة    1.1

  

 رقم املقاييس املدرسة السنة اجلامعية املاجستري الدكتوراه

2011-2010 السنة األوىل   
ضية  اختصاص تربية بدنية و . التخطيط يف الرتبية البدنية  و الر

ضية  ر
01 

2011-2010 السنة األوىل   
ضي   ال الر اختصاصي تربية بدنية و . اإلدارة و التنظيم يف ا

ضية  ر
02 

2011-2010 السنة األوىل   
ضي لطلبة اختصاصي   تدريب ال الر  اإلدارة و التنظيم يف ا

ضي  ر
03 

  السنة األوىل
   2015-

2016 

ضة و صحة يف مرحلة ختصص حلقات البحث العلمي  ر

  الشيخوخة
04 

  

 :طري و مناقشة مذكرات التخرج 2.1

 )رسائل متت مناقشة (االشراف على طلبة املاجستري: أوال

  الرقم الطالباسم و لقب  عنوان االطروحة  ريخ املناقشة

29 / 09 / 2013 
ــة بني الضــغوط النفسية والتوافق املهين عند اساتذة التعليم العالق

دراسة مقارنـــة بني املمارسني وغري املمارسني لالنشطـة  -" املتوسط
 .الرتوحيية

  01 بوعزيز دمحم

  

  :) رسائل متت مناقشتها(سرت االشراف على طلبة املا: نيا 
-   

ريخ 
  الرقم اسم ولقب الطالب موضوع البحث  التخصص املناقشة

  ر.ب.ت  2011
  )علوم اإلنسان و احلركة : مسار(

نشطة التحمل اخلاص على تنمية بعض القدرات البدنية و اإلجناز ثري تقنني أ
ث  ضي لدى التالميذ إ   01  غزايل راشيد  . م600سنة  يف مسابقة جري )18-16(الر

  ر.ب.ت 2011
  )علوم اإلنسان و احلركة : مسار(

أمهية التدريس وفق األسلوب الدائري يف تنمية املتطلبات البدنية و 
صة سنة ذكور ملسابقة بكالور ال) 18 – 16(الفسيولوجية لدى التالميذ  ر

  م ،دفع احللة ثب الطويل80عدو(
  02  الروة عبد احلفيظ

2012  
 نشاط احلركي املكيف 

اإلجناز، النشاط البدين : مسار(
  )املكيف و الصحة

ضة التنافسية من وجهة نظر تقييم أسس انتقاء التالميذ املت فوقني حنو الر
  أستاذة الرتبية البدنية

كحاللة  -دندن احلاج
  03  أمحد

2012  
 نشاط احلركي املكيف

اإلجناز، النشاط البدين : مسار( 
  )املكيف و الصحة

ستخدام التدريس التعاوين يف تنمية بعض عناصر  دور الرتبية البدنية املعدلة 
لصحة  ل ت اللياقة البدنية املرتبطة    04  الباي  منور  .سنة)  18-16(دى اال

اسهامات البيئة املدرسية يف انتقاء و رعاية التالميذ املتفوقني  يف التعليم واقع   ر.ب.ت  2013   05  عالوي بال محو
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  املتوسط  )علوم اإلنسان و احلركة : مسار(

ضي   2013 ضة و : مسار(تدريب ر ر
  )الثالث صحة يف العمر 

تقنني أنشطة التحمل اهلوائي يف حتسني بعض القدرات البدنية و الفسيولوجية 
لصحة   لدى كبار السن   سنة)  60 -  50( املرتبطة 

قنون  جغدم عدة
  06  حبيب

ضي   2014 التدريب و : مسار(تدريب ر
  )التحضري البدين

مج تدرييب أللعاب القوى لألطفال لتطوير بعض القدرات البدنية و  اقرتاح بر
  07  بن أمحد دمحم  )عدو، وثب، رمي(االجناز الرقمي   يف  مسابقات  

علوم اإلنسان و : مسار( ر.ب.ت  2015
  )االنساناحلركة 

داعية لدى تقييم اسهامات البيئة املدرسية يف توفري الشروط املمارسة االب
ضة  املدرسية 13-12املتفوقني    سنة يف الر

ي فريد  - بغداد 
ح عبد القادر   08  زر

علوم اإلنسان و : مسار( ر.ب.ت  2016
  )االنساناحلركة 

ستخدام ألعاب القوى لألطفال يف تنمية بعض  وحدات تعليمية مقرتحة 
ت اللياقة البدنية لدى التالميذ    مكو

 حيي فريد
  فوزيةبلغايل  

  
09  

ضي   2016 ضة و : مسار(تدريب ر ر
  )الثالث صحة يف العمر 

ضي املدرسي يف ترسيخ اسس الوعي الصحي لدى        دور النشاط الر
  تالميذ االقسام النهائية

 هبار عبد القادر 
 خدة علي  

  
10  

ضي   2017 ضة و : مسار(تدريب ر ر
  )الثالث صحة يف العمر 

بعض متغريات  يف اوقات الفراغ لتحسني يفالوقائي  النشاط البدينامهية 
  شخاص املسننيالصحة اجلسمية لأل

  عليشعبان 
  11  بن هديةغايل 

ضي   2017 ضة و : مسار(تدريب ر ر
  )الثالث صحة يف العمر 

ضي وقائي لتحسني متغريات الصحة البدنية عند املسنات مج تروحيي ر  بر
   )سنة فمافوق 60(

  ابراهيم بصايف
 برحوا فاطمة الزهراء

  
12  

ضي   2017 ضة و : مسار(تدريب ر ر
  )الثالث صحة يف العمر 

ستعمال الكرات السويسرية يف حتسني بعض عناصر  ثري متارين االيروبيك 
  )سنة  40-30(اللياقة البدنية عند النساء 

فاطمة  عبريكرمة بو 
  13  الزهراء

علوم اإلنسان و : مسار( ر.ب.ت  2017
  ) االنسان احلركة

للعب أنشطة ألعاب القوى أطفال يف حتسني عناصر االداء  وفق أمهية التعلم 
ضي الطويل الوثب و  ) م60(العدويف فعالييت  للتالميذ البدين واالجناز الر  

 بن زرفة دمحم
  دمحمبوفري 

14  

علوم اإلنسان و : مسار( ر.ب.ت  2017
  ) االنسان احلركة

لدى البدين و املهاري فاعلية التعلم التعاوين يف حتسني بعض عناصر األداء 
  سنة يف كرة السلة) 10-08(تالميذ ال

عبد الرحيممسعودي   
يب  15 سعد دمحم عبد ا

ضي   2018 التدريب و : مسار(تدريب ر
  )التحضري البدين

أمهية التدريب البليومرتي يف حتسني عناصر األداء البدين و الرقمي لدى 
  )  سنة17-15(عدائني األشبال

رقيق يسعد بن يسعد 
  16 و عامل هشام

-  
  

 :االشراف على طلبة دكتوراه: لثا

 

  ريخ املناقشة  اجلهة  التخصص  موضوع البحث  الطالب  الرقم

01  
ش  حر
  براهيم

فاعلية استخدام تنويع اساليب التدريس احلديثة يف الرفع 
  من مستوى االداء البدين و املهاري يف القفز الطويل

ت و منهجية  نظر
ضية   الرتبية البدنية و الر

 ر.بٍ .تمعهد 
  3جامعة اجلزائر 

15/05/2013  
  

02  
براهيمي 

  قدور

ستخد ام بعض اإلسرتاتيجيات تصميم دليل مقرتح 
-8(التدريسية احلديثة كدليل للكشف عن املتفوقني 

  .سنة يف اجلانب النفس حركي)10

ت و منهجية  نظر
ضية   الرتبية البدنية و الر

 ر.بٍ .تمعهد 
  مستغامن جامعة

12/10/2017 
  

  بوعزيز دمحم  03
ضية الرتوحيية على بعض  مدى إسهامات املمارسة الر

لتوافق املهين لدى املتغريات النفس ية و البدنية وعالقتها 
ضة   صحة و ر

 ر.بٍ .تمعهد 

مستغامن جامعة  
16/11/2017 

  



[5] 

  أساتذة التعليم املتوسط

04  
غزال 

  حمجوب

بعض احملددات اجلسمية والبدنية و املهارية كمؤشر 

ضة  النتقاء  التالميذ املتفوقني يف كرة السلة لفرق الر
  املدرسية

ت و منهجية  نظر

ضية   الرتبية البدنية و الر

 ر.بٍ .تمعهد 

مستغامن جامعة  
22/03/2018 

  

05  
اسلمى 

  نورية

مج مقرتح حنو ملمارسة النشاط البدين   تصميم دليل لرب
لتحسني يف بعض متغريات الصحة كعالج وقائي 

  .البدنية و النفسية  لدى املسنني

Sport et santé 
psychique au 

troisième âge  

 ر.بٍ .تمعهد 
مستغامن جامعة  11/11 2018  

  

 :املطبوعات البيداغوجية املؤلفة 3.1

 

 رقم عنوان  موجهة اىل الطلبة  املكان سنة الطبع عدد الصفحات

124 2015 
معهد الرتبية 

ضية   البدنية والر
طلبة السنة الثانية 

  د.م.ليسانس ل
ضية   طرائق و أساليب التدريس  يف الرتبية البدنية والر

  
01 

129 2015 
معهد الرتبية 

ضية   البدنية والر

طلبة السنة الثالثة 
  د.م.ليسانس ل

اختصاصي تدريب 
ضي و ت  ر.ب.ر

توجيهات ميدانية يف اجلانب الفين و القانوين لبعض فعاليات 

عدو، وثب، رمي، مسابقات مركبة، العاب (العاب القوى 
 )القوى أطفال

  

02  

  

 النشاطات العلمية  1.2.3

 :املنشورات  الدولية   1.2

 

ت معيارية على ضوء بطارية اختبار مقرتحة النتقاء التالميذ الناشئني  .1 لعاب القوى 13-12حتديد مستو عي    سنة يف مسابقة الر

لة - ضية، العدد جملة :ا ت و تطبيقات ،جملة علمية متخصصة يف علوم الرتبية البدنية و الر   67نظر

إلسكندرية مصر، كلية الرتبية 977-327-640-6الرتقيم الدويل ضية للبنني    http://www.sea.edu.eg.الر
 
ضي لدى  .2 ستخدام أسلويب األمري  و التضميين يف تنمية بعض القدرات احلركية و االجناز الر دراسة مقارنة لفاعلية التدريس 

ضية للبنني ، اإلسكندرية العدد  جم  .م حواجز50سنة يف مسابقة عدو ) 18-16(التالميذ ت و تطبيقات بكلية الرتبية الر  68لة نظر
       ISSN 6-640-327- 977  http://www.sea.edu.egالرتقيم الدويل   83 – 50ص  
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ضي لدى التالميذ املتفوقني تقومي مدى إسهامات بعض عناصر منظومة البيئة املدرسية يف توفري شروط ال .3 ال الر رتبية االبداعية يف ا
لتعليم املتوسط) 13-15( لة.سنة  ضية : ا وزارة الشباب و . تصدر عن  اإلدارة العامة للدراسات و البحوث. الشؤون الشبابية و الر

ضة   ،صنعاء، اليمن ،العدد السابع ،جويلية   ISSN 2308 – 3832  يلالرتقيم الدو  .61 – 28ص . 2015الر
 

4. Effects of Plyometric Training to Improve a Physical Capacity and Athletic 
Performance to High School Students 17-18 Years Old   . American Journal of 
Sports Science , Volume 3, Issue 5, September 2015, pp. 98-102  , DOI: 
10.11648/j.ajss.20150305.14.ISSN: 2330-8559 (Print); ISSN: 2330-8540 (Online). 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=155&doi=
10.11648/j.ajss.20150305.14 

 
5. The School Environment and its Relation with the Quality of Teaching  Physi-

cal Education. European Journal of Physical Education and Sport, 2015, Vol.(9), 
Is. 3, pp. 130-136.  ISSN: 2310-0133.DOI:10.13187/ejpe.2015.9.130.  
http://ejournal7.com/journals_n/1441635751.pdf 

 
6. The Effect of Kids Athletic Using the Cooperative Strategy to Improve Physical 

and Motor  Skills among Students in Primary Education. European Journal of 
Physical Education and Sport, 2015, Vol.(9), Is. 3, pp. 137-145. ISSN: 2310-
0133. DOI: 10.13187/ejpe.2015.9.137. 

http://ejournal7.com/journals_n/1441635863.pdf 
 

7. The effect of using plyometric exercises to improve some physical abilities and 
performance in the triple jump  (HOP, STEP, JUMP).The Swedish Journal of 

Scientific Research Vol. 2. Issue 11.2015 pp.53-61. ISSN: 2001-9211. 
http://sjsr.se/all-issues/volume-2-2015/volume-2-issue-11-november-2015/ 
 

8. The Importance of the Practice of Competitive Games Kid’s Athletics in 
Physical Education for College Students (11-12 years) using the Cooperative 
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Learning Strategy European Scientific Journal November 2015 edition vol.11, 

No.32 .ISSN: 1857 - 7881 (Print) ISSN: 1857 - 7431 (Online) European 
Scientific Journal November. 
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/6580 
 

9. Study of the Determinants of the Sports Performance in Football. European 
Journal of Physical Education and Sport Vol.(10), Is. 4, pp. 167-171 .DOI: 
10.13187/ejpe.2015.10.167 

 

10. The Effect of using Some Small Games to Develop Some Perceptual-motor 
Abilities through Lesson for 6-8 Year Old Students Sport Education. The 
Swedish Journal of Scientific Research Volume 3 Issue 5 , May 2016 Pp 13-18.. 
http://www.sjsr.se/en/downloads/articles/84/SJSR_v3_05_03.pdf 

 
11. instructional practices through regulation of teaching modern strategies in 

physical education for the detection talent in the field of psychomotor 
abilities.The Swedish Journal of Scientific Research ,Volume 3 Issue 4 , April 

2016. 
 http://www.sjsr.se/en/downloads/articles/168/V3-4-1.pdf 
 

ال النفس ) 10-9(ثري استخدام اسرتاتيجية التدريس التعاوين والتنافسي للكشف عن املتفوقني  .12 سنة يف ا
  ISSN :1726-5231.البحرين  جملة العلوم الرتبوية و النفسية. 2016.حركي

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/BAJepsc/43JepscVol18No4Y2017/jepsc_2017_v18
-n4_577-593.pdf 

   

 
13. . the effect of using programmed learning styles to improve some capacities 

related to the effectiveness of triple jump among secondary school pupils .  
physical education and new technologies. publisher:   croatian kinesiology 
association. Editors : Dario Novak, Branislav Antala, Damir Knjaz. zagreb, 
2016. pp. 82-90. ISBN: 978-953-7965-05-1 . 
https://www.hrks.hr/Download/FIEP_book_2016.pdf 
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14. Te Efect of Physical Activity Programs to Improve Walking and Balance to 

Prevent Falls in Elderly People.The Swedish Journal of Scientific Research Vol. 
4. Issue 5 may 2017. pp.14-21. ISSN: 2001-9211 . 
https://sjsr.se/en/downloads/articles/185/Volume%204%20-Issue%204%20-
3_20170322_V1.pdf 

ال النفس حركي لدى التالميذ   .15  (  سنوات) 10 -9(فاعلية بعض إسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تنمية بعض قدرات ا
ضية، جامعة امللك سعود )  2017 ضة والرتبية البدنية والر  7669- 1658جملة علوم الر

https://csspa.ksu.edu.sa/sites/csspa.ksu.edu.sa/files/imce_images/volume1_issue2.pdf  
  

 

 املنشورات الوطنية     2.2

 

ستخدام األسلوب التنافسي .1 ضية   جملة العلوم و. .2010.اسرتاتيجيات التخفيف من حدة اخلجل يف دروس الرتبية البدنية و الر
ضية ،معهد ت   :ISSN 1142-4032، 168-145، ص7ر ،جامعة مستغامن العدد .ب.التكنولوجيا للنشاطات البدنية و الر

http://ieps-fr.univ-
mosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=91 

 

جملة العلوم و التكنولوجيا للنشاطات البدنية .تقومي أسس انتقاء املوهوبني على ضوء الواقع احمللي ملمارسة خمتلف فعاليات العاب القوى .2
ضية ، معهد ت  .2011، 206-193ر ،جامعة مستغامن العدد الثامن ، ص .ب.و الر

 4032-1142ISSN:. -staps.univ-http://revue
mosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=54 

 

مج  .3 ضي على الصحة النفسية و التوافق  اال  تروحييثري بر جملة العلوم و التكنولوجيا للنشاطات البدنية .جتماعي   لدى املسننير
ضية ، معهد ت   :ISSN 1142-4032 .2013، 133-115ص  ر ،جامعة مستغامن العدد السابع،.ب.و الر

http://ieps-fr.univ-mosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=226:conference-
internationale-2013&catid=46:page-aceuil 
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) 10-9(الميذ املتفوقنيتقومي استخدام بعض االسرتاتيجيات تدريسية حديثة بدرس الرتبية البدنية كدليل للكشف عن الت .4

ضية و البدنية الرتبية يف التقومي الثاين حول مكانة الدويل امللتقى.سنة ضية البدنية األنشطة وممارسات علوم خمرب.الر  واإليقاعية الر
SPAPSA ضة يف اإلبداع و البحث مركز مع لتعاون 3 اجلزائر جامعة ر كلود ،جامعة CRIS الر   2014فرنسا ،1 ليون بر

http://www.petit-fichier.fr/2014/04/27/livre-des-resumes-coll-2013-spapsa-cris/livre-des-
resumes-coll-2013-spapsa-cris.pdf   . (p 36) 

 

ريخ  .2017.سنة) 14-12(أثر استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة على تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة الطائرة  .5
 Revue le defi Université Larbi Ben Mhidi de Oum El .2017-06-15 :النشر

Bouaghi..ISSN 6619-2602.            https://www.asjp.cerist.dz/en/article/41994  
 

ستخدام بعض االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة للكشف عن املتفوقني  .6 سنوات يف اجلانب النفس ) 10-8(تصميم دليل مقرتح 
ضية.حركي لة العلمية العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والر  ISSN:. 2543-3776 .2017.ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33051  
 
ملشي والتوازن احلركي لدى امل .7 ضي مكيف لتحسني منط احلياة املتسم  حبث جترييب على كبار السن : سناتفاعلية تصميم نشاط ر

                      . Sciences Revue.2017-03-31  :ريخ النشر  .2017 سنة فما فوق بدار املسنني مستغامن 65
et    Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17873  ISSN .2600-6758 
 
ضية .8 ضيا يف الوسط املدرسي من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية والر   . تقييم آلية انتقاء التالميذ املتفوقني ر

  .ISSN 6759-2600 .2017- 03-31 :ريخ النشر

Revue Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17881 

 
ضيا لفرق كرة السل .9 لة العلمية العلوم والتكنولوجية .2017ة املدرسية من وجهة نظر املدربنيآلية انتقاء التالميذ املتفوقني ر ا

ضية   ISSN  3776-2543 ..https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33040..للنشاطات البدنية والر
 

لصحة لدى كبار السن تقنني أنشطة التحمل  : عنوان املقال .10 -50(اهلوائي يف حتسني بعض القدرات البدنية والفسيولوجية املرتبطة 
 Revue Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et. 2017. سنة) 60

 Artistiques.ISSN  6760-2600 .s://www.asjp.cerist.dz/en/article/8319http 
 

ضي يف التخفيف من الضغوط النفسية لدى أساتذة التعليم الثانوي .11    ..2018دور النشاط الرتوحيي الر
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Revue Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques  

Volume 6, Numéro 2, Pages 169-177 . 2018-01-09 :ريخ النشر   
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17889  

 
للعب يف تنمية بعض القدرات البدنية أثر  .12  .2018سنوات) 9 -8(واحلركية لدى التالميذ استخدام إسرتاتيجية التدريس 

 Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques Revue.   

  - Volume 6, Numéro 2, Pages 2018-01-09 :ريخ النشر   .
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/32517 

 

ستخدام أسلويب املنافسة والتضميين  : عنوان املقال .13 يف تنمية بعض القدرات  -فعالية توظيف إسرتاتيجية التدريس التعاوين احلديث 
 2011 سنة)  10-8(جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية  . 2016النفس حركية لدى أطفال التعليم االبتدائي

6049-2600    ISSN:   .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40742  
 https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-27-dec-2016-ssh/3587-8-10 

 
ال النفس حركي) 10-9(توظيف بعض اسرتاتيجيات التدريس احلديثة للكشف عن املتفوقني  .14 جملة االبداع . 2016.سنة يف ا

ضي  .Volume 7, Numéro 2, Pages 78-95. 2602-5094 ISSNمسيلة .الر
7https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9464 

 

ال النفس ) 10-9(ثري استخدام اسرتاتيجية التدريس التعاوين والتنافسي للكشف عن املتفوقني  .15 جملة .2017.حركي سنة يف ا
-06-01 :ريخ النشر    . ISSN.Volume 12, Numéro 22, Pages 78-88. 6804-2600 بويرةال.جامعة . .املعارف
2017    .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53700 

 
ضية يف التخفيف من القلق وعالقته .16 جملة العلوم .2018.لتوافق املهين لدى أساتذة التعليم املتوسط إسهامات املمارسة الرتوحيية الر

ضية   .2018-02-27 :ريخ النشر . 32-20صفحة  2العدد  14، اجلزء و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الر
.e/40658https://www.asjp.cerist.dz/en/articl  

 
املنظومة  2018.سنة يف كرة الطائرة) 18-16(فعالية استخدام إسرتاتيجية التعلم الذايت على تعلم مهارة إرسال التنس لدى التالميذ .17

ضية  ،.2018، جامعة اجللفة 540X ISSN-2602 الر
. t.dz/en/article/50324https://www.asjp.ceris  
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ضي وقائي لتحسني متغريات الصحة البدنية لدى املسنات  .18 مج تروحيي ر جملة العلوم و .2018.)سنة فما فوق 60(بر

ضية ريخ  .  ISSN 2543-171.3777-141 صفحة 2العدد  14اجلزء  التكنولوجية للنشاطات البدنية و الر

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40664. .2018-02-27 :النشر
 

النشطة الرتوحيية العالقة بني الضغوط النفسية و التوافق املهين لدى اساتذة التعليم املتوسط املمارسني و غري املمارسني ل .19

ضية ضية احلديثة .2018الر ضية احلديثة .2018جانفي . 120صفحة  2العدد . جملة العلوم الر املركز اجلامعي .جملة العلوم الر

 ISSN 2602-571x .. بتسمسيلت
http://e-biblio.univ-
mosta.dz/bitstream/handle/123456789/8514/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%
8A%D8%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
ضي لدى اسهامات اسرتاتيجية التدريس التعاوين  وفق نظام العاب القوى اطفال يف تنمية بعض القد .20 رات النفس حركية و االجناز الر

ضية احلديثة .2018جانفي . 181صفحة  2العدد  .سنة)10-9(ال التالميذ    .. املركز اجلامعي بتسمسيلت.جملة العلوم الر
2602-571x 

http://e-biblio.univ-
mosta.dz/bitstream/handle/123456789/8514/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A
%D8%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 

 :املدخالت الدولية   3.2

  

ضي احلديث  لعدائي املسافات املتوسطة .1   لعاب القوى) م1500م،800(منهجية ختطيط التدريب الر
ضية الدويل الثاين ملخرب   امللتقى  l’entrainement sportif":حول 2010أكتوبر  27و  26تقومي برامج النشاطات البدنية والر

moderne et ses différents  de préparations types de préparation " .ر، جامعة مستغامن.ب.مبعهد ت  

-http://umab.univ
-deducation-mosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=499:institut

colloque&catid=71:colloques&Itemid=86-sportivelabobaps-et-uephysiq  

  

ستخدام أسلويب املنافسة و التضميين على  تنمية بعض القدرات البدنية و املهارية اف .2 عالية استخدام إسرتاتيجية التدريس التعاوين 

نوفمرب  11و  10".أي نشاط حنو الغد"امللتقى الدويل األول بعنوان ".سنة  يف مسابقة الوثب الطويل)13-12(للناشئني 
ضية جامعة حسيبة بن بوعلي شلفمبعهد الرتبية البدني . 2010  .ة و الر

p. 45 chlef.dz/ar/seminaires_2010/resume_seminaire_sport_2010.pdf-http://www.univ  
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ضيادور خدمات املرشد الرتبوي حنو التخفيف من بع .3  .ض املشكالت النفسية األكثر شيوعا لدى املوهوبون ر

ضي السادس مبعهد ت ضي"حول 2011ديسمرب  5-4ر ،جامعة مستغامن .ب.املؤمتر العلمي الر ال الر معهد "  املوهبة و االبداع يف ا
  /mosta.dz-univar.-http://ieps..ر ،جامعة مستغامن.ب.ت
 

ضي السادس مبعهد .اسرتاتيجيات استعمال أسلوب اللعب الكتشاف و تنمية االبداع لدى األطفال الروضة .4 املؤمتر العلمي الر

ضي"حول 2011ديسمرب  5-4ر ،جامعة مستغامن .ب.ت ال الر   .ر ،جامعة مستغامن.ب.معهد ت"املوهبة و االبداع يف ا
mosta.dz-ar.univ-http://ieps/  

  

تمع .5 ضية الرتوحيية يف اوقات الفراغ لدى بعض فئات ا : امللتقى الدويل االول  حول.تقومي اسرتاتيجية لرتسيخ ثقافة املمارسة الر
ضية بني املنظومة السياحية و البيئة  ت"املمارسة الر معهد علوم و تقنيات النشاطات .2012افريل  05-04"واقع و حتد

ضية  جامعة العقيد آكلي حمند اوحلاج  البدنية و الر

 2%املمارسة20%مؤمتر/.../www.cope.uobaghdad.edu.iq.لبويرة
  

ستخدام أسلو  .6 يب املنافسة و التضميين يف تنمية بعض القدرات النفس حركية لدا تالميذ دور اسرتاتيجية التدريس التعاوين 

ضي لدى الطفل و : حول2012افريل   26-25امللتقى الدويل االول  .سنوات) 10-8(االبتدائي  النشاط البدين و الر
لتعاون مع خمرب املسألة الرتبوية يف اجلزائر  .املراهق ضية  ية العلوم االجتماعية و اإلنسانية جامعة دمحم كلقسم الرتبية البدنية و الر

 biskra.dz/index.php?start=6-http://istaps.univ. خيضر بسكرة
 

ضية يف ظل عامل االحرتاف .7 حول 2012جوان  13-12امللتقى الدويل اخلامس .اسرتاتيجيات التهيئة النفسية للمنافسة الر
ضي " ضي"اسرتاتيجيات التكوين و البحث يف امليدان الر خمرب علوم و تقنيات النشاط البدين ".الطريق حنو االحرتاف الر

ضية  جامعة اجلزائر  ضي، معهد الرتبية البدنية و الر http://www.univ-.3الر
alger3.dz/labo/Labo_Techniques_activit%C3%A9_sportive/pages/groupe_labo.h

tml 
 

ضية يف تنمية قيم املواطنة و التوافق االجتماعي لدى التالميذ الطور الثانوي .8 لثاين  امللتقى الدويل ا.دور منهاج الرتبية البدنية و الر
ضي يف ظل االختالف"حول .2012نوفمرب   13-14 ضية جامعة حسيبة ."النشاط البدين و الر معهد الرتبية البدنية و الر

http://www.univ-.بن بوعلي شلف
z/ieps/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=18chlef.d

1 
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ضيا يف التعليم املتوسط  .9 سنة حنو صناعة االبطال يف العاب القوى )  14_  13(حنو اسرتاتيجية فعالة يف انتقاء املتفوقني ر

ضي احلديث علم التدريب: حول2012نوفمرب   22-20املؤمتر العلمي الدويل الثالث . مستقبال معهد العلوم وتقنيات  .الر
ضية جامعة املسيلة http://www.univ-.النشاطات البدنية والر

chlef.dz/ieps/images/pdf/3eme_colloque_nat_des_STAPS.pdf 
 

 ة احلديث و اخلمول البدين مع امناط اجلسم املختلفة لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط عالقة منط احليا .10
 activité sportive et sante  ( point de vue et " :حول2012ديسمرب  10-09امللتقى الدويل االول  

éclaircissements / horizon et perspectives)". يا دمحم بوضياف بوهرانجامعة العلوم و التكنولوج  ر.ب.تمعهد.  
  

ضية –االعداد الذهين لدى العب كرة القدم  .11  10-09امللتقى الدويل االول  .امهيته و دوره يف ادارة قلق املنافسة الر
 / activité sportive et sante  ( point de vue et éclaircissements:"حول2012ديسمرب 

horizon et perspectives)" .ضية  جامعة العلوم و التكنولوجيا دمحم بوضياف بوهرانمعهد الرتبية ال   بدنية و الر

  

) 10-9(تقومي استخدام بعض االسرتاتيجيات تدريسية حديثة بدرس الرتبية البدنية كدليل للكشف عن التالميذ املتفوقني .12

ضية و البدنية الرتبية يف التقومي حول مكانة2013الثاين  الدويل امللتقى.سنة ضية البدنية األنشطة وممارسات لومع خمرب.الر  الر
ضة يف اإلبداع و البحث مركز مع لتعاون 3 اجلزائر جامعة SPAPSA واإليقاعية ر كلود ،جامعة CRIS الر  ليون بر

  فرنسا ،1
http://www.petit-fichier.fr/2014/04/27/livre-des-resumes-coll-2013-spapsa-cris/livre-

des-resumes-coll-2013-spapsa-cris.pdf    . p 36 

 

ضي على الصحة النفسية و التوافق  االجتماعي   لدى املسنني .13 مج تروحيي  ر ضي السابع مبعهد  ملؤمترا .ثري بر العلمي الر
ضي يف حل مشكالت احلياة املعاصرة" حول2013ديسمرب  4-3 ر ،جامعة مستغامن.ب.ت معهد ."دور النشاط الر
 ر ،جامعة مستغامن.ب.ت

.http://ieps-fr.univ-mosta.dz/index.php?limitstart=5 

 
امللتقى الدويل الثاين .سنة ) 11-10(وى أطفال النتقاء املتفوقني أمهية التدريب القاعدي التنافسي للناشئني يف نظام العاب الق .14

ضي للناشئني يف اجلزائر بني القواعد النظرية و االليات التطبيقية:  حول 2015فيفري  18-19  :  .اسرتاتيجيات التكوين الر

ضية جبامعة دمحم خيضر بسكرة  .مبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الر
biskra.dz/manifestations/istaps/Colloque_istaps02_ar.pdf-http://univ 

 



[14] 

15. Titre de la communication: Communication skills with physical education 

and sports professors and their impact on students' motivation to learn.” 
لعامل العريب2015  املؤمتر الدويل األول ضة  ضة يف العامل العريب خالل القرن الواحد " (I3SAW) للهيئة الدولية لعلوم الر الر

ت حملية: والعشرين ضية  جامعة العلوم و التكنولوجيامب "رؤى عاملية وحتد   دمحم بوضياف بوهران عهد الرتبية البدنية و الر
http://www.legisport.com/chronique/droitdusportI3SAWCongress2015.pdf 
 

16. Titre de la communication : Aspects of competitive strategy in practice the 

kids' athletics in primary schools.”  
لعامل العريب2015  املؤمتر الدويل األول ضة  ضة يف العامل العريب خالل القرن الواحد " (I3SAW) للهيئة الدولية لعلوم الر الر

ت حملية: والعشرين ضية  جامعة العلوم و التكنولوجيا دمحممب "رؤى عاملية وحتد   بوضياف بوهران عهد الرتبية البدنية و الر
http://www.legisport.com/chronique/droitdusportI3SAWCongress2015.pdf 
  http://www.i3saw.com/en/post.aspx?postID=138&title=Programme 

 

17. Titre de la communication : Contribution de l’activité physique sur la 

qualité de vie.Congrès international 19, 20 et 21 mars 2015 sur la recherche 
interventionnelle non médicamenteuse.Epsylon (Laboratoire EA 4556 

Dynamique des Capacités Humaines et des Conduites de Santé ), Université de 
Montpellier .http://www.platformceps.eu/conference2015/        

   

ضي الرتوحيي عند امل.18 امللتقى الدويل الرابع    .واطن اجلزائري على ضوء متغري اجلنس، العمر و املؤهل العلميدوافع ممارسة النشاط الر

تمع: حول 2015أفريل    16و 15 ضية والصحة يف ا معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و .ثقافة املمارسة الر

لبويرة ضية  جامعة العقيد آكلي حمند اوحلاج   . الر
2015-16-bouira.dz/eng/index.php/15-http://www.univ 

 

ضية النخبوية  .19 ضية على مستوى أداء الفرق الر ت الغرب اجلزائريأثر عملية تسيري املنشآت واهلياكل الر جلنة .يف بعض وال
ضيةوتقن. تنظيم املؤمتر الدويل الثاين لعلوم  20016 تونس افريل  30-28يات األنشطة البدنية و الر

2 congrès international de l’observatoire national du sport en sciences du sport 
-communication-%C3%A0-http://www.issepsf.rnu.tn/useruploads/files/Appel

Copie.pdf-Brouillons-final-2016-observatoire 
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ضية اجلوارية يف التقليل من بعض اآلفات االجتماعية لدى املراهقني .20 ضة الرتوحيية يف املركبات الر املؤمتر الدويل .  أمهية ممارسة الر

ضية واآلفات االجتماعية(العلمي السادس  (2017)جامعة آكلي حمند اوحلاج البويرة). املمارسة الر
https://diae.net/51136/ 

 
لتوافق املهين لدى أساتذة التعليم امل .21 ضية يف التخفيف من القلق وعالقته  املؤمتر الدويل .توسط   إسهامات املمارسة الرتوحيية الر

ديس مستغامن: الثامن ت األلفية الثالثة جامعة عبد احلميد ابن  ضية حتد  )2017(علوم األنشطة البدنية والر
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40658 

 
ضة النخبة يف العاب القوىتقييم اسس انتقاء وتوجيه  .22 ضة املدرسية حنو ترقية ر قضا :امللتقى الدويل األول  .املتفوقني من الر

ضي احلديث بني االحرتاف واحلداثة   (2018)البيض –املركز اجلامعي نور البشري . معاصرة يف منظومة التدريب الر
 

لتعليم  تقييم إسهامات بعض عناصر منظومة البيئة املدرسية يف توفري .23 ضي لدى التالميذ املتفوقني  ال الر شروط اإلبداعية يف ا
ضة.   املتوسط ن عاشور اجللفة: املؤمتر الدويل لعلوم الر ضة حق إنساين جامعة ز  (2018) .الر

 
ستخدام بعض االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة للكشف عن املتفوقني   .24 اجلانب النفس  سنوات يف) 10-8(تصميم دليل مقرتح 

ت األلفية الثالثة: امللتقى الدويل الثامن.حركي ضية وحتد . (2017)حول علوم األنشطة البدنية والر
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33051 

 
سلويب املنافسة وا .25  (15-13(لتضميين على تعلم بعض املهارات األساسية لدى ممارسي الكرة الطائرة استخدام التعلم التعاوين 

  (2017)    )تونس(امللتقى الدويل جبامعة منوبة  .  سنة
    :Colloque international de l’ISSEP Ksar Saïd Hammamet les 27,28 et 29 Avril 
2017  " Enseignement et Recherche en Activités Physique et Sportive.   : Relecture 
de l’histoire et perspectives d’avenir   "  

                   
برامج  تقومي خمرب .)فوق سنة فما 60(  اثرها على التوافق النفسي واالجتماعي لدى املسنني دراسة بعض املؤشرات الصحة النفسية و.26

ضية النشاطات ضية لثالث حولينظم املؤمتر الدويل ا البدنية والر  تقومي ممارسة األنشطة البدنية الر
)2018(.2019/programme_c.pdf-mosta.dz/images/2018-iepsar.univ-http://graduation 

 

 :الوطنية املداخالت    4.2
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جلزائر متطلبات تكوين مدرس .1 ضية  ضية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة مبعاهد الرتبية البدنية و الر امللتقى .الرتبية البدنية و الر

ضي يف اجلزائر :حول.2010نوفمرب   4و  3الوطين  ضية  –واقع و آفاق  –التكوين يف امليدان الر قسم الرتبية البدنية و الر
جي خمتار عنابةكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و ا  .الجتماعية جامعة 

annaba.dz/?p=419-http://faclschs.univ 
  

ضيا .2 ضية لدى تالميذ التعليم الثانوي لدور الرتبوي لوسائل اإلعالم الر  امللتقى الوطين".املدرسي يف ترقية مستوى الثقافة الر

تمع يف اجلزائر : بعنوان2010ديسمرب  02و  01األول  ثريه على ا ضي و معهد الرتبية  "بني الواقع واملأمول"اإلعالم الر

ضية  جامعة العلوم و التكنولوجيا دمحم بوضياف بوهران  البدنية و الر
.dz/ieps/index.php?lang=frusto.-http://www.univ  

  
ضية للتخفيف من حدة بعض املشكالت السلوكية عند املراهق يف املرحلة  .3 اسرتاتيجيات بيداغوجية يف دروس الرتبية البدنية و الر

لوحدة النفسية و االغرتاب، اخلجل و االنطواء -الثانوية  سمرب دي 02و  01األول  امللتقى الوطين.السلوك العدواين، الشعور 
تمع يف اجلزائر : بعنوان2010 ثريه على ا ضي و ضية  جامعة  "بني الواقع واملأمول"اإلعالم الر معهد الرتبية البدنية و الر

 .العلوم و التكنولوجيا دمحم بوضياف بوهران

http://www.univ-usto.dz/ieps/index.php?lang=fr 
 

ضة التنافسية يف ضوء بعض )15-12(املتفوقني انتقاء التالميذ إسرتاتيجيةتقومي  .4 ضة املدرسية حنو الر سنة من وسط الر
ضية بوهران  امللتقى الوطين.)البيئة املدرسية –املنهاج  –املدرس (املتغريات  ديسمرب  12-11الثاين لعلوم الرتبية البدنية والر

ضية  يف اجلزائر و: بعنوان2011 تمع املنظومة الر ضية  ) والتجسيد بني اإلسرتاتيجية (ثريها على ا معهد الرتبية البدنية و الر
جامعة العلوم و التكنولوجيا دمحم بوضياف 

.بوهران
http://www.iusst.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid

=103&id=1253:colloq2 
  
السلويب التدرييب و التباديل على تعلم بعض املهارات االساسية لدى ممارسي الكرة الطائرة  .5 )  15 – 13(اثر التعليم املصغر 

ضي يف الوسط املدرسي الواقع واآلفاق2013مارس  07-06امللتقى الوطين االول .سنة كلية . حــــــول النشاط البدين الر

ضية   - العلوم االنسانية و االجتماعية    ورقلـة    –جامعة قاصـدي مربـاح  -قسم الرتبية البدنية و الر
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives-des-s%C3%A9minaires.html 
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ضي لدى التالميذ  .6 -9(تقومي اسهامات اسرتاتيجية التدريس التعاوين يف تنمية بعض القدرات النفس حركية و اإلجناز الر

ضي يف الوسط حــــــول 2015افريل  09-08قلة امللتقى الوطين الثاين  بور .سنة يف العاب القوى اطفال)10 النشاط البدين الر
ضية  .املدرسي و التقومي الرتبوي خمرب علوم  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و -معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الر

ضية  جامعة قاصـدي مربـاح   –ورقلـة    –الر
http://istaps.univ-ouargla.dz/index.php/ar/ 

  

  :نشاطات علمية أخرى .2

 : نشاطات علمية .1.3

م دراسية  الرقم   املكان و التاريخ  ملتقيات ، أ
عضو جلنة (الصفة 

  ..)تنظيمية، علمية 
  السنة

01  

اليوم الدراسي حول منهجية الرتبص يف علوم األنشطة البدنية و 
ضية  ال فعالية التدريس التعاوين كمهارة و خربة  :"العنوان.ر

ضية   ". مهنية لألستاذ املرتبص يف الرتبية البدنية و الر

ر ،جامعة .ب.معهد ت
ديس  عبد احلميد بن 

 .مستغامن
  

  أستاذ حماضر 

  

جانفي  18

2011  

02  

ذكرى اليوم العاملي داء "اليوم الدراسي حول داء السكري  

ضة املشي لدى مرضى السكري بني  :"العنوان".السكري   ر
  ".النظرية و التطبيق

مجعية االمل ملرضى 

دلس  السكري  عني 
  .مستغامن

  أستاذ حماضر
نوفمرب  5

2011.  

  

 :جلنة القراءةيف  عضوية وخربة  .2.3

 عضو جلنة قراءة : 

 

  السنة  اهليأة املعنية  وصف حمتوى اخلربة  الرقم

01  
لة عضو يف جلنة القراءة لتقي يم مواضيع العدد السابع من ا

ضية   العلمية لعلوم و تقنيات االنشطة  البدنية و الر

ديس .ب.معهد ت ر ،جامعة عبد احلميد بن 
  الرتقيم الدويل للمجلة. مستغامن

4032-1142 ISSN:  

ديسمرب 
2010  

02  

عضو  يف جلنة القراءة يف امللتقى  الدويل الثاين  املنظم من 

 :حول (LABOPAPS)قبل خمرب 
" l’entrainement sportif moderne et ses 

différents  de préparations types de 

ضيةخمرب   تقومي برامج النشاطات البدنية والر

(Optimisation des programmes 
d’activité physique et sportive 

ضية، جامعة  مبعهد الرتبية البدنية و الر

و  26يومي 
أكتوبر  27

2010  
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préparation "  مستغامن  

03  
عضو  يف جلنة القراءة خالل سري فعاليات  املؤمتر العلمي 

ضي"الدويل السادس حول  ال الر   املوهبة و االبداع يف ا
  ر ،جامعة مستغامن.ب.مبعهد ت

4 -5 
ديسمرب 
2011  

04  
لة  ثامن عضو يف جلنة القراءة لتقييم مواضيع العدد ال من ا

ضيةالعلمية لعلو    م و تقنيات االنشطة  البدنية و الر

ديس .ب.معهد ت ر ،جامعة عبد احلميد بن 
  الرتقيم الدويل للمجلة. مستغامن

4032-1142 ISSN:  

ديسمرب 
2011  

05  
ضي  عضو يف اللجنة العلمية للقراءة  املؤمتر العلمي الر

ضي يف حل مشكالت "السابع ، حول  دور النشاط الر
 "احلياة املعاصرة

ضية، جامعة  معهد الرتبية البدنية و الر
  مستغامن

3- 4  
ديسمرب 
2013  

06  

ضي  ملؤمتر العلمي الر عضو يف اجلنة  أمانة البحوث اخلاص 

ضي يف حل مشكالت احلياة "السابع حول  دور النشاط الر
  "املعاصرة

ضية، جامعة  معهد الرتبية البدنية و الر
  مستغامن

3- 4  

ديسمرب 
2013  

07  

عضو اللجنة العلمية للقراءة  لتقييم مواضيع  امللتقى الوطين 

ضي يف الوسط  الثاين بورقلة حــــــول النشاط البدين الر
  .املدرسي و التقومي الرتبوي 

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية 

ضية  جامعة قاصـدي مربـاح ،  و الر
  ورقلـة

08-09 

  2015افريل 

08  
من  11العدد رقم  ية للقراءة لتقييم مواضيععضو اللجنة العلم

ضية لة العلمية لعلوم و تقنيات االنشطة  البدنية و الر   ا

ديس .ب.معهد ت ر ،جامعة عبد احلميد بن 
  الرتقيم الدويل للمجلة. مستغامن

4032-1142 ISSN:  

ديسمرب 

2014  

09  
عضو يف اللجنة العلمية  للقراءة لتقييم مواضيع العدد رقم 

لة العلمية لعلوم و تقنيات االنشطة  البدنية و  12 من ا

ضية   الر

ديس .ب.معهد ت ر ،جامعة عبد احلميد بن 
  الرتقيم الدويل للمجلة. مستغامن

4032-1142 ISSN:  

ديسمرب 
2015  

10  

 (، 4عضو مشارك يف جلنة القراءة املنتدى العلمي الدويل 
ISF.( 

4th International Scientific Forum, ISF 

2015, 2-4 September 2015, 

 جامعة أوكسفورد، اململكة املتحدة
University of Oxford, 

United Kingdom  

2 -4 
سبتمرب 

2015،  

11  
مبعهد عضو يف االمتحان االنتقائي  السنوي  للطلبة اجلدد 

  ر ،جامعة مستغامن.ب.ت
ضية، جامعة مستغامن   معهد الرتبية البدنية و الر

 2002منذ 
  ىل يومنا هذاا

ضية، جامعة مستغامنعضو يف اللجنة العلمية لتصميم دليل منهجية الطالب يف اخراج   12  2011منذ   معهد الرتبية البدنية و الر
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اية الدراسة    اىل يومنا هذا  )دكتوراه  –ماسرت  –ليسانس (مذكرات 

  

  

 عضو يف املخرب 

  السنة  اهليأة املعنية  وصف حمتوى اخلربة  الرقم

01  
ضية   عضو مبخرب تقومي  برامج النشاطات البدنية  و الر

labopaps  
ضية   خمرب تقومي  برامج النشاطات البدنية  و الر

labopaps  
2004 - 

2012  

02  
  عضو خمرب   العلوم التطبيقية يف حركة االنسان ،

 "Sciences appliquées au mouvement 
humain  "  

  .كة االنسان ،    خمرب   العلوم التطبيقية يف حر 
 "Sciences appliquées au 
mouvement humain  "  

اىل  2013منذ 
  يومنا هذا

  

  لس التأدييب  رئيس ا

  السنة  اهليأة املعنية  وصف حمتوى اخلربة  الرقم

01  
لس التأدييب لقسم النشاط احلركي املكيف فرع " السنة الثالثة"رئيس ا

  د.م.ل
  .2011- 2009  جامعة مستغامن ر .ب.تمعهد 

لس التأدييب لدفعة السنة الثانية   لـ  02   .2012-2011  ، جامعة مستغامن ر .ب.تمعهد   د  للموسم اجلامعي.م.رئيس ا

  

 

   رئيس   اللجنة البيداغوجية: 

  

  السنة  اهليأة املعنية  وصف حمتوى اخلربة  الرقم

  2011- 2010  ، جامعة مستغامن ر.ب.تمعهد   د.م.رئيس  اللجنة البيداغوجية  للسنة االوىل جدع مشرتك لـ  01

02  
رئيس  اللجنة البيداغوجية  للسنة الثانية شعبة تربية البدنية و 

ضية   الر
  .2014 - 2013  جامعة مستغامن ر.ب.تمعهد 

03  
رئيس  اللجنة البيداغوجية  للسنة الثالثة شعبة تربية البدنية و 

ضية   الر
  2013-2012  ، جامعة مستغامنر.ب.تمعهد 

 

 : مسؤول أو عضو يف مشروع حبث .3.3
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  نوعية املشروع  الرقم
  مسؤول(الصفة 

  )أو عضوا
  السنة  عنوان املشروع

01  

  cnepruمشروع 

 :رمز املشروع
R02220090017 

  عضو
ضي ال الر األبعاد -اإلعداد النفسي يف ا

ضي   النفسية لإلجناز الر
2009.  

02  
 PNRمشروع 

 "ENDRU"2011 

 :رقم العقد عضو

املؤرخ  08/ 45
ماي  02يف 

2011 

حنو حلول فعالة لبعض أمناط املشكالت :" 

النفسية املميزة لتالميذ التعليم املتوسط 
ضية  املتفوقني يف حصص الرتبية البدنية و الر

 –املنهاج  –املدرس (يف ضوء بعض املتغريات 
  )البيئة املدرسية

2011  

03  
 cnepruمشروع 

  :رمز املشروع
02220110008 R . 

  مسؤول مشروع

ضي للتالميذ املواهب و  منهجية االنتقاء الر
م البدنية و  االرتقاء مبستوى بعض قدرا
ضي يف عدو  الفسيولوجية و االجناز الر

  املسافات القصرية  و املتوسطة

2012 

05  
  cnepruمشروع 

  :رمز املشروع

J01N01UN270120150002  

  مسؤول مشروع

ريسية حديثة توظيف بعض اسرتاتيجيات تد
ستخدام انشطة العاب  بدرس الرتبية البدنية  

القوى اطفال كدليل للكشف عن التالميذ 

  سنة)10-8(  املتفوقني

2016 

06  
  

  عضو د.م.دكتوراه ل
Sport et santé psychique au 
troisième âge  

 333   قرار رقم
 12مؤرخ يف 

  2015جولية 

 :املسؤوليات اإلدارية و العلمية .4.3

 

  اهليئة  السنة  املسؤوليات  قمالر 

01  
لس العلمي ملعهد الرتبية  عضو منتخب 

ضية   البدنية و الر
2010.- 2011  

ضية،  معهد الرتبية البدنية و الر
  جامعة مستغامن

  

ضية أخرى -  :نشاطات ر
ضي الرائد فراج -   .2004اىل  1988من        مدرب أللعاب القوى جبمعية املركب الر
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 .  1994اىل  1993 من                        لعاب القوى لدى املعوقني  رئيس فرع أ -
 1999اىل   1995من                    رئيس جلنة التنظيم مسابقات العاب القوى   -
 1998اىل  1997 من على مستوى الوالئي     العاب القوى مدريبتكوين عضو جلنة  -
 .2008إىل  1998من         ASOPOWرئيس فرع ألعاب القوى التابع جلمعية  -
 .2003اىل  1998مدير التقين واملنهجي على مستوى رابطة الوالئية العاب القوى من  -
لعاب القوى بوهران      من  - للجنة التقنية للرابطة اجلهوية   .2002اىل  2000عضو 
-  

  


