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 ثـانـیـًا : الدرجات الـعـلـمـیـة

ســنة  الدرجـة
 التخـرج

اسم 
 التخصص البلد المؤسسة

متقنة  1994 البكالوریـوس
 تقني الجزائر البلیدة

 لیسانس

جامعة  1999
التربیة البدنیة  الجزائر الجزائر

 والریاضیة
عنوان المذكرة: " أثر الضغط المھني أسبابھ ونتاجھ 

معھد التربیة البدنیة والریاضیة الجدد على خریجي 
بدالي إبراھیم في مناصبھم العملیة ( الثانویات 

 والمتوسطات) في الجزائر الوسطى

جامعة  2001 ماجستیر
 الجزائر الجزائر

منھجیة ونظریة 
التربیة البدنیة 

 والریاضة



بین   عنوان الرسالة: "" تحلیل العالقة اإلرتباطیة
 ممارسة النشاط البدني الریاضي المكیف وتقبل اإلعاقة

 الدكـتــــوراه
جامعة  2007

 الجزائر الجزائر
منھجیة ونظریة 

التربیة البدنیة 
 والریاضة

عنوان الرسالة: "" تحلیل العالقة بین ممارسة النشاط البدني 
الریاضي المكیف وتقبل اإلعاقة في محیط ریاضي جزائري لذوى 

 االحتیاجات الخاصة
شھادة التأھیل 

 2009فیفري  16یوم  الجامعي

ترقیة أستاذ 
 2014جوان  التعلیم العالي

 ثـالـثـًا : التدریس
 

 
3.1. 

 المادة السنة المؤسسة التعلیم األساسيفي  مجال  -

إكمالیة برج  أستاذ متعاقد في إكمالیة
التربیة  1999/2001 البحرى

 البدنیة

 البوصري أستاذ متعاقد في إكمالیة
التربیة  2001/2002 الجزائر

 البدنیة

زھیة حمیطوش   أستاذ متربص في إكمالیة
التربیة  2002/2003 بوروبة

 البدنیة

زھیة حمیطوش   أستاذ متربص في إكمالیة
التربیة  2003/2004 بوروبة

 البدنیة
 
 
 

 
 
 
 
 

 المقیاس السنة المؤسسة في مجال التعلیم العالي -
أستاذ متعاقد في قسم التربة 

 البد نیة و الریاضة
جامعة 
 السباحة 2000/2001 الجزائر

في قسم التربة  أستاذ متعاقد
 البد نیة و الریاضة

جامعة 
الثقافة  2001/2002 الجزائر

 البدنیة
أستاذ متعاقد في قسم التربة 

 البد نیة و الریاضة
جامعة 
 كرة الطائرة 2002/2003 الجزائر

أستاذ متعاقد في قسم التربة 
 البد نیة و الریاضة

جامعة 
 كرة السلة 2003/2004 الجزائر
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طبیعة  اسم المقیاس
 المقیاس

المراحل 
 التدریس

السنة 
 الجامعیة

محاضرة.  جمباز, السباحة
 التطبیق

التدرج للسانس 
 قدیمة

2004.2005 

محاضرة.  السباحة .كرة السلة
 التطبیق

التدرج للسانس 
 قدیمة

2005.2006 

محاضرة.  تخصص كرة السلة
 التطبیق

التدرج 
 للسانس قدیمة

2006.2007 

محاضرة.  السباحة
 التطبیق

التدرج 
 LMDللسانس 

 

محاضرة.  تخصص كرة السلة
 التطبیق

التدرج 
 للسانس قدیمة

2007.2008 

محاضرة.  منھجیة البحث
 التطبیق

التدرج 
 LMDللسانس 

 

محاضرة.  تخصص كرة السلة
 التطبیق

التدرج 
 للسانس قدیمة

2008.2009 

محاضرة.  منھجیة البحث
 التطبیق

التدرج 
 LMDللسانس 

 

التربص المیداني فى وسط 
 النخبوي

ما بعد  محاضرة
التدرج 
 ماجستیر

 

محاضرة.  الجمباز
 التطبیق

التدرج 
 للسانس قدیمة

2009.2010 

محاضرة.  البحث منھجیة
 التطبیق

التدرج  
 LMDماستیر 

 

مفاھیم عامة حول 
التربیة البدنیة 

 والریاضیة

ما بعد  محاضرة
التدرج 
 ماجستیر

 

محاضرة.  تخصص كرة السلة
 التطبیق

التدرج 
 LMDللسانس 

.20112010 

التربیة الخاصة. ملتقي 
 التدریب

محاضرة. 
 التطبیق

التدرج  
 LMDماستیر 

 

التدرج للسانس  محاضرة والسباحةكرة السلة 
LMD 

2011.2012 

منھجیة البحث وملتقیات. 
 التربیة الخاصة

محاضرة. 
 التطبیق

التدرج ماستیر 
LMD 

 

التدرج للسانس  محاضرة كرة السلة والسباحة
LMD 

2012,2013 

منھجیة البحث وملتقیات. 
 التربیة الخاصة

محاضرة. 
 التطبیق

التدرج ماستیر  
LMD 

 

التدرج للسانس  محاضرة السلة والسباحةكرة 
LMD 

2013.2014 

منھجیة البحث وملتقیات. 
 التربیة الخاصة

محاضرة. 
 التطبیق

التدرج ماستیر  
LMD 

 



 
 رابعا: التدریب

 التخصص السنة المؤسسة مجال التدریب الریاضي. -
مدرب لنشاط كرة السلة 

 لفئات أوساط
لنادي عین الطایة 

كرة  1997/2000 الجزائر
 السلة

مدرب لنشاط كرة السلة 
 لفئات أوساط

لنادي الرویبة 
كرة  2000/2001 الجزائر

 السلة
مدرب لنشاط كرة السلة 

 لفئات أوساط
لنادي عین الطایة 

كرة  2001/2003 الجزائر
 السلة

 اإلشراف على المذكرات العلمیةخامسا : 

التدرج للسانس  محاضرة كرة السلة والسباحة
LMD 

2015-2014 

منھجیة البحث وملتقیات. 
 تقنیات البحث

محاضرة. 
 التطبیق

التدرج ماستیر  
LMD 

 

التدرج للسانس  محاضرة كرة السلة والسباحة
LMD 

2016-2015 

منھجیة البحث وملتقیات. 
 التربیة الخاصة

محاضرة. 
 التطبیق

التدرج ماستیر  
LMD 

 

التدرج للسانس  محاضرة كرة السلة والسباحة
LMD 

2017-2016 

منھجیة البحث وملتقیات. 
 أدوات البحث العلمي

محاضرة. 
 التطبیق

ماستیر التدرج  
LMD 

2018-2017 

التدرج للسانس  محاضرة كرة السلة والسباحة
LMD 

 

منھجیة البحث وملتقیات. 
 أدوات البحث العلمي

محاضرة. 
 التطبیق

التدرج ماستیر  
LMD 

2018-2019 

التدرج للسانس  محاضرة كرة السلة والسباحة
LMD 

 



 *رسائل الدكتورة المشرف علیھا والتي تمت مناقشتھا1ـ5

اسم  الموضوع الجامعة التاریخ
 الطالب

الر
 قم

l1.0l2013 
أثر برنامج تدریبي مقترح  الجزائر

مبني بأسلوب التدریب 
الذھني والبدني لتطویر 
الضربات الثابتة وبعض 

المھارات األساسیة في كرة 
 القدم

شتوي عبد 
 المالك

01 

22/02/2014 أثر برنامج إعالمي ریاضي  الجزائر  
مقترح في تعدیل اتجاھات 

فئة ذوي اإلحتیاجات 
الخاصة (إعاقة حركیة) 
نحو األنشطة البدنیة 
 والریاضیة المكیفة

براھیمي 
 عیسى

02 

24/04/2014 دور التكوین المھني في  بسكرة 
 تأھیل ذوي اإلحتیاجات
الخاصة من وجھة نظر 
 اإلدرایین واألساتذة

ساسي 
ھادف 
 نجاة 

03 

10/04/2015 صور تدریس مادة التربیة ت الجزائر 
البدنیة والریاضیة في ظل 
إصالح المنظومة التربویة 
في الجزائر [مصدر نصي 
غیر مخطوط] : دراسة 
وصفیة على عینة من 

أساتذة وتالمیذ ثانویات 
 والیة باثنة

حزحازي 
 كمال

04 

11/12/2017 یة المقرر أثر برنامج التربیة البدنیة و الریاض بسكرة 
بار المادة للسنة الرابعة متوسط على نتائج إخت

 في شهادة التعلیم المتوسط        

شریف 
 معتز باهللا

05 

30/10/2018 في  اثر برنامج تدریبي مقترح على الرمال بسكرة 
ة االنتقالیة القوة االنفجاریة والسرع تنمیةصفتي

متر دراسة میدانیة 100لدى عداءي مسافة 
 على النادي الریاضي للهواة تحدي وادي

سنة) ذكور 15-14العلندة صنف اصاغر (  

جاري 
 مراد

06 

11/12/2018 فة أثر البرامج التدریبیة المطبقة على ص بسكرة  نزیم  07 



محمد  اإلرتقاء لدى العبي كرة الطائرة
 بومعزة

 
 

 مذكرات الماجستیر المشرف علیھا و التي تمت مناقشتھا 2ـ5
 
الرق
 م

اسم 
 الطالب

الجام الموضوع
 عة

 التاریخ

حزحازي  01
 كمال  

معوقات تطبیق التدریس وفق 
بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات في 
 -مادة التربیة البدنیة والریاضیة

دراسة مقارنة بین أساتذة الطورین 
 المتوسط والثانوي 

   29/09/2010 بسكرة

ھدوش  02
 عیسى  

عوامل ضعف ممارسة الریاضات 
دراسة –الجماعیة التنافسیة 

 میدانیة بوالیة بسكرة

  29/09/2010 بسكرة 

قدادرة  03
 شوقي  

ممارسة األنشطة البدنیة الریاضیة 
التنافسیة في تعدیل السلوك 

العدواني لدى فئة األحداث في خطر 
درسة میدانیة بالمركز  -معنوي

المختص إلعادة التربیة بوالیة 
 الوادي

   03/10/2010 بسكرة

كربیع  04
 محمد   

 الرضا الوظیفي وعالقتھ باإلحتراق
دراسة -النفسي لدى المدربین

صنف  –میدانیة لمدربي كرة القدم 
 -بوالیة ورقلة -أكابر

   03/10/2010 بسكرة 

صولة  05
 طارق   

تقدیر الذات وعالقتھ بظھور القلق 
لدى العبي ذوي االحتیاجات الخاصة 

كرة  قبل المنافسة الریاضیة إختصاص
 -السلة على الكراسي المتحركة .

دراسة میدانیة بالمسیلة الحراش 
المنافسة الوطنیة لبطولة اللقب 
 كرة السلة على الكراسي المتحركة

   03/10/2010 بسكرة 

جوبر  06
 مروان

معرفة أساتذة التربیة البدنیة 
والریاضیة لنموذج التعلیم البنائي 

وعالقتھ بالدافعیة للتعلم لدى 
 التالمیذ

 29/09/2010 بسكرة

أحمد  07
 رویني

أثر األنماط القیادیة للمدربین على 
 األداء الریاضي لالعبي كرة القدم

 12/04/2011 بسكرة

یونس  08
أحمد 
عماد 
 الدین

تأثیر حصة التربیة البدنیة على 
التكیف النفسي االجتماعي لتالمیذ 

 التعلیم المتوسط

 12/04/2011 بسكرة

جوادى  09
 أحمد

التحفیز وعالقتھ بأداء العبي نوادي 
كرة الید الجزائریة اثناء 

 المنافسة الریاضیة

سوق 
الھرا

 س

26/06/2012 

  MASTERمرحلة  اإلشراف على المذكرات العلمیة في:  5-3
ال
رق

اسم 
 الطالب

الجام الموضوع
 عة

التار
 یخ



 م 
عبد  01

الرحیم 
 خوخو

الریاضیة  أثر ممارسة اإلنشطة
المكیفة في التخفیف من شدة 

 اإلكتئاب

 2011 بسكرة

حسان  02
 شوقي

تأثیر االسلوب القیادي آلستاذ 
التربیة البدنیة على دافعیة 
اإلنجاز الریاضي لدى طلبة 

 البكالوریا

 2011 بسكرة

بن علیة  03
 رحمة

اتجاھات طالبات قسم التربیة 
البدنیة والریاضیة نحو مھنة 

 التدریس

 2011 بسكرة

بلیلة  04
سیف 
 الدین

أثر برنامج باآللعاب الحركیة 
في تطویر بعض المھارات الحركیة 

االساسیة وتنمیة السلوك 
اإلستكشافي في التالمیذ الطور 

 الثاني

 2011 بسكرة

سایح  05
 عماد

مدى تأثیر برنامج تربیة حركبة  
مقترح في تنمیة اإلدراك الحسي 

الخاصة  الحركي لذوي اإلحتیاجات
 19-13فئة المعاقین بصریا من 

 سنة ذكور

 2011 بسكرة 

دزیري  06
 زین

تأثیر برنامج مقترح على 
القدرات اآلدراكیة الحسي حركي 

 سنوات  6-4ألطفال

 2011 بسكرة

زریق عبد  07
 الباسط

العالقة البیداغوجیة بین األستاذ 
والتلمیذ خالل حصة التربیة 

 البدنیة والریاضیة

 2012 بسكرة

حجاج  08
 صابر

مدى تأثیر انخراط التالمیذ في 
األندیة الریاضیة علي النتائج 

 الدراسة

 2012 بسكرة

بابا حمو  09
 عادل

مشكالت تنفیذ مناھج التربیة 
 البدنیة والریاضیة وطرق حلھا

 2012 بسكرة

بختي عبد  10
 الفتاح

الوسائل التعلیمیة في التربیة 
 البدنیة وصعوبة استخدامھا في

 ظل المقاربة بالكفاءات

 2012 بسكرة

وقاف  11
 حمزة

أثر استخدام برنامج تدربي مكیف 
مقترح في تنمیة التوازن الجسمي 

 اإلعاقة العقلیة البسیطة

 2012 بسكرة

لخضاري  12
 لیلى

تاثیر برنامج حركي مقترح 
لتطویر صفتي السرعة والتوازن 

 أطفال الروضة

 2012 بسكرة

راشدي  13
 توفیق

التفوق في النشاط البدني  دوافع
 الریاضي المكیف

 2012 بسكرة

 2012 بسكرةواقع التكفل بذوي اإلحتیاجات بولیفة  14



عبد 
 الرؤوف

الخاصة خالل حصة التربیة 
 البدنیة

صحروي  15
 محمد

أثر التدریس بالمقاربة 
بالكفاءات على الجودة في 

 التعلیم

 2012 بسكرة

ولید  16
 صالحي

مدي تأثیر األنشطة الریاضیة 
 المكیفة في الدمج اإلجتماعي

 2012 بسكرة

فریجة  17
 عادل

أثر برنامج حركي مقترح في تطویر 
الحركات األساسیة لذوي اإلحتیاج 

 العقلي

 2012 بسكرة

تأثیر األنشطة المكیفة في تعلیم  مونة صابر 18
 الحركي لدى األطفال ذوى اإلحتیاج

 2012 بسكرة

بدادي  19
البشیر 
 صوالح

دوافع ضھور السلوك العدواني لدى 
 العبي كرة القدم

 2012 بسكرة

لوصفي  20
 زھرة

تأثیر برنامج مقترح لأللعاب شبھ 
الریاضیة على التوافق الحركي 

 لدى األطفال

 2013 بسكرة

سبتي  21
 طارق

دور حصة التربیة البدنیة 
والریاضیة في تفعیل عملیتي 

 التعاون والتنافس

 2013 بسكرة

یاسین  22
 سعدین

دور التربیة البدنیة والریاضیة 
في التحفیض من الظغوطات 

 النفسیة للمراھقین 

 2013 بسكرة

بن  23
زرطیحة 
عبد 
 النور

تأثیر النشاط البدني الریاضي 
المكیف على صورة الجسم لذوى 

 اإلحتیاجات الخاصة

 2013 بسكرة

أثر برنامج تدریبي مقترح  نیس أحمد 24
لتحسین التوافق الحركي لدى 

 األطفال

 2013 بسكرة

زوبیر بن  25
 شعیرة

واقع التكوین الجامعي في 
 التدریب الریاضي

 2013 بسكرة

بوخبلة  26
 ریاض

أثر برنامج تدریبي مقترح 
لتنمیة القوة السرعة لدى العبي 

 كرة القدم

 2013 بسكرة

سعدي  27
 توفیق

تدریبي لأللعاب الشبھ  تأثیر برنامج
ریاضیة لتطویر السرعة لدى العبي كرة 

 السلة

 2013 بسكرة

بن عیشة  28
 بلقاسم

أثر برنامج تدریبي مقترح لتنمیة 
السرعة لدى سباحي الزحف على البطن 

 أصاغر

 2013 بسكرة

دیلمي  29
 فارس

تأثیر برنامج تدریبي مقترح 
لتنمیة صفة اإلرتقاء عند العبي 

 كرة الطائرة

 2013 بسكرة

 2013 بسكرةأثر برنامج تدریبي مقترح سعادة  30



لتطویر مھارة دقة التصویب لدى  أسامة
 العبي كرة الید

     
     
     
     
     
     

 اإلداریة و العلمیة المھام سادس
 

 السنة المؤسسة المھام اإلداریة -
رئیس القسم التربیة البدنیة 

 2011/ 2005 جامعة بسكرة والریاضیة

نائب رئیس الرابطة الوالئیة لریاضة 
 ذوى االحتیاجات الخاصة

 

رابطة 
الوالئیة 
للریاضة 
المعوقین 

 بسكرة

2005/2008 
 

مسؤل مشروع التكوین ل.م.د التربیة 
 2006/2007 جامعة بسكرة الحركیة لیسانس

مسؤل مشروع التكوین ل.م.د التدریب 
 2010/2011 جامعة بسكرة الریاضي لیسانس

مسؤل مشروع التكوین  ماستیر التربیة 
 2007/2008 جامعة بسكرة الحركیة عند الطفل والمراھق  

مسؤل مشروع التكوین  ماستیر محضر 
 2011/2012 جامعة بسكرة البدني 

مسؤل مشروع التكوین  ماستیر تسیر 
 2011/2012 جامعة بسكرة المنشئات الریاضیة

خبیر في اللجنة الجھویة لجامعات 
 STAPSالشرق في تخصص 

جامعة 
 2007/2008 قسنطینة

 2008/2009 جامعة بسكرة مسؤل مشروع ماجستیر

 2011/2012 جامعة بسكرة مسؤل مشروع ماجستیر

 2010/2011 جامعة بسكرة STAPSمسؤل المیدلن 
 

رئیس فرقة بحث في مخبر المسألة 
التربویة في الجزائر في ظل 

 التحدیات الراھنة 
 2007/2008 جامعة بسكرة

رئیس مشروع البحث دور القیاسات  
االنتروبومتریة (الطول و الوزن)في 

تحدید نتائج اختبارات التربیة 
البدنیة و الریاضیة في شھادتي 

دراسة -التعلیم المتوسط و الثانوي

 جامعة بسكرة
R01420100001 

01/01/2010 
CNEPRU 



 میدانیة لمؤسسات والیة بسكرة

مدیر مساعد مكلف مابعد التدرج 
 والبحث العلمي والعالقات الخارجیة

الي 2018 جامعة بسكرة
 یومنا ىھذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سابعا المشاركة في الملتقیات حسب السنوات

طبیعة  المؤسسة عنوان المداخلة
 السنة الملتقي

ممارسة النشاط البدني الریاضي 
المكیف ومدى مساھمتھا في 

 مقاربة نفسیة–التعویض النفسي 

جامعة 
 2005 الوطني األول بسكرة

ممارسة النشاط البدني الریاضي 
المكیف ومدى مساھمتھا في 

 مقاربة نفسیة–التعویض النفسي 

جامعة 
 مستغانم

الملتقى 
الدولي 
 الرابع

2005 

تصورات حول المحاضرة الناجحة 
 بین مؤدي ومتلقي

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
الوطني 
 الثالث

2006 

اإلشراف العلمي على الدراسات 
رسائل الماجستیر –العلیا 

 والدكتوراه

جامعة 
 بسكرة

الیوم 
  الدراسي
 الثالث

2006 

تقییم وتقویم برامج النشاط "
البدني الریاضي لمستوى التكوین 

 بالجزائرالعالي 

جامعة 
 الجزائر

الملتقى 
 2006 الدولي األول

العنف الرمزي في ظل الالممارسة 
للتربیة البدنیة والریاضیة في 

 المرحلة اإلبتدائیة

جامعة 
 2006 الوطني األول بسكرة

العنف الرمزي في ظل الالممارسة 
للتربیة البدنیة والریاضیة في 

 المرحلة اإلبتدائیة

جامعة 
 بسكرة

 الملتقى
الدولي 
 الثاني

2007 

التصنیفات الطبیة للنشاطات 
الریاضیة لذوى اإلحتیاجات الخاصة 

 في الجزائر

جامعة 
 الشلف

الملتقى 
الوطني 
 الثالث

2007 

في ظل L.M.Dنظام التكوین الجدید 
 التدریس بالكفاءات

جامعة 
 بسكرة

الیوم 
 2007 الدراسي ألول

ممارسة التربیة البدنیة 
في تطویر  والریاضیة  ودورھا
 الشخصیة

 

األلعاب 
اإلفریقیة 
التاسعة 
 الجزائر

المؤتمر 
 2007 الدولي األول

آفاق التربیة البدنیة والریاضیة 
في ظل إستراتجیة التعلیم العالي 

 L.M.Dفي نظام 

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
الوطني 
 الثاني

2008 

تقبل  اإلعاقة وممارسة النشاط 
البدني الریاضي المكیف في 

 الجزائر

جامعة 
 باتنة

الملتقى 
 الوطني األول

2008 

تسییر المنشئأت الریاضیة 
وتحدیات ذوى اإلحتیاجات الخاصة 

 في الجزائر

جامعة 
 مسیلة

المؤتمر 
 الدولي األول

2008 

العنف المدرسي في حصة للتربیة 
البدنیة والریاضیة في المرحلة 

جامعة 
 الجزائر

الملتقى 
الدولي 

2008 



 الثاني االبتدائیة بین الواقع والممارسة

جامعة  المخدرات آفة العصر
 مسیلة

الملتقى 
 الدولي األول

2008 

معاییر نجاح الجودة في التعلیم 
 األكادیمي

 

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
الوطني 
 الرابع

2008 

Un Master professionnel en 
Education Physique 

sportive….pourquoi pas 

جامعة 
 ورقلة

 الملتقى
 الوطني

2008 

نظرة مستقبلیة لتطویر ریاضة ذوى 
 اإلحتیاجات الخاصة في الجزائر

جامعة 
 الجزائر

الملتقى 
الدولي 
 الثالث

2009 

التصنیفات الطبیة والقانونیة 
أللعاب القوى لذوى اإلحتیا جات 

 الخاصة في الجزائر

جامعة 
 مستغانم

الملتقى 
 الدولي األول

2009 

األسرة والعنف لدى فئة ذوي 
 اإلحتیاجات الخاصة

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
الدولي 
 الثالث

2009 

دور التنشئة األسریة في إدماج 
الطفل األصم دراسة میدانیة مركز 

 صغار الصم بسكرة

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
الوطني 
 الثالث

2009 

مؤشرات ضعف النشاط البدني 
الریاضي المكیف التنافسي في 

 والیة بسكرة

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
الوطني 
 الثالث

2009 

جامعة  جودة العملیة التعلیمیة
 بسكرة

الملتقى 
 الوطني

2009 

ما مدى مصداقیة اإلختبارات 
البدنیة والریاضیة في 

البكالوریا للمنظومة التربویة 
 الجزائریة

المركز 
الجامعي 
سوق  
 أھراس

الملتقى 
 الوطني األول

2009 

دور اإلعالم الریاضي في تنمیة 
الجوانب اإلجتماعیة لدى 
 الریاضیین الجزائریین

جامعة 
 وھران

الملتقى 
 الوطني األول

2010 

Léntarinement des qualités 
motrices chez lénfant et 
l'adolescent vu par la 
physiologie du sport 

جامعة 
 الجزائر

الملتقى 
الوطني 
 الرابع

2010 

أثر برنامج إعالمي ریاضي مقترح 
لتطویر ممارسة األنشطة الریاضیة 
 لدى فئة ذوي اإلحتیاجات الخاصة

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
 الوطني األول

2010 

عوامل ضعف ممارسة الریاضات 
الجامعیة التنافسیة دراسة 

 میدانیة لوالیة بسكرة

جامعة 
 الشلف

الملتقى 
 الدولي األول

2010 

 2010الملتقى جامعة العنف عند فئة ذوي اإلحتیاجات 



الخاصة المشكالت السلوكیة 
 اإلنفعالیة

الدولي  بسكرة
 الرابع

معوقات تطبیق التدریس وفق 
بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات 

في مادة التربیة البدنیة 
 والریاضیة في والیة بسكرة

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
 الدولي األول

2011 

ظھور العنف في المالعب مؤشرات 
 الجزائریة في كرة القدم

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
الوطني 
 الخامس

2011 

التشغیل والتكوین المھني في 
 الجزائر

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
 الوطني األول

2011 

تقبل اإلعاقة وممارسة النشاط 
البدني الریاضي المكیف في 

 الجزائر

جامعة 
 مسیلة

الملتقى 
 الوطني األول

2011 

تسیر المنشأت الریاضیة لذوى 
 اإلحتیاجات الخاصة في الجزائر

جامعة 
 3الجزائر

الملتقى 
الدولي 
 الخامس

2012 

العالقة اإلرتباطیة بین ممارسة 
النشاط البدني الریاضي المكیف 

 والتعویض النفسي

جامعة 
 بسكرة

الملتقى 
 الدولي األول

2012 

لممارسة النشاط  البعد اإلجتماعي
البدني الریاضي المكیف في 

 الجزائر

جامعة 
 البویرة

الملتقى 
 الدولي األول

2012 

واقع تأمین وتكفل األندیة 
الریاضیة الجزائریة بالالعبین 

 المصابین

جامعة 
 المسیلة

المؤثمر 
العلمي 
الدولي 
 الثاني

2012 

 ثقافة تعدیل في اإلرشاد دور-
 االحتیاجات ذوي مع للتعامل األسرة

 الخاصة

الملتقى  بسكرة
 الدولي األول

2014 

یة مدى تأثیر خطوط اللعب على الصفات البدنیة األساس
 لدى العبي كرة القدم أواسط

جامعة 
 بسكرة

 2015 الملتقى الدولي الثاني

أثر برنامج تدریبي مقترح لتحسین التعلیم و التوازن 
 الحركي و سرعة رد الفعل لصغار المكفوفي

جامعة اكلي 
محند أولحاج 

 البویرة

الملتقى الدولي الخامس 
 "الحوكمة في الریاضة

2016 

 , opto jumpt nextإسھام أجھزة القیاس 
myo test , cellule photo 

élctrique , cardiou   في العملیة
 التدریبیة .

جامعة  مؤتة 
 األردن

المؤتمر العلمي الدولي 
األول" لعلوم الریاضة 

 و الصحة "

2016 

 القیاسات األنثروبومتریة في المجال الدراسي

 

جامعة محمد 
 خیضر بسكرة

 2016 الیوم الدراسي



أثر برنامج التربیة البدنیة و الریاضیة في ظل المنھاج 
الحالي على نتائج إختبار شھادة التعلیم المتوسط في 

 التربیة البدنیة و الریاضیة

جامعة محمد 
 خیضر بسكرة

 2016 الیوم الدراسي

معوقات تنفیذ برنامج التربیة البدنیة و الریاضیة لدى ذوي 
 صعوبات التعلم

جامعة محمد 
 خیضر بسكرة

 2016 الیوم الدراسي

 مناھج التربیة البدنیة و الریاضیة

 

جامعة محمد 
 خیضر بسكرة

 2016 الیوم الدراسي

 –النشاط البدني الریاضي المكیف لذوي اإلعاقة الحركیة 
 -كرة السلة على الكراسي نموذجا 

جامعة محمد 
 خیضر بسكرة

 2016 الیوم الدراسي

جامعة محمد  السمنة و الجھد البدني
 خیضر بسكرة

 2017 الیوم الدراسي

تأثیر الظروف البیئة علي التغیرات الفیسیولوجیة 
الملتقى الوطني  جامعة المسیلة للریاضین أثناء التدریب

 الثاني
2017 

عالقة بعض القیاسات الجسمیة بصفة السرعة اإلنتقالیة 
 2017 الملتقى الوطني جامعة الجزائر لدى العبي كرة القدم

 2017 الملتقى الدولي جامعة تونس معوقات ممارسة الفنون القتالیة في والیة بسكرة
ممارسة النشاط البدني الریاضي  دراسة مقارنة اإلتجاھات

 2017 الملتقى الدولي جامعة تونس التربویة بین تالمیذ المرحلة الثانویة

تحلیل العالقة اإلرتباطیة بین التصنیفات الطبیة لالعبي كرة 
الملتقي الدولي  جامعة كویت السلة على كراسي المتحركة وبعض القدرات البدنیة

 الثاني
2017 

 2018 الملتقى الدولي جامعة جلفة المتوازن وللیاقة البدنیةالغداء الصحي 
تحلیل العالقة اإلرتباطیة بین التصنیفات الطبیة لالعبي كرة 

 السلة على كراسي المتحركة وبعض القدرات البدنیة
المركز 
الجامعي 
 البیض

 2018 الملتقى الدولي

محمد جامعة  ریاضة المشي كألیة للحد من ظاھرة السمنة للمرأة
 خیضر بسكرة

 2018 الملتقى الوطني

درسة تقییمیة لصفة القوة الممیزة بالسرعة باختالف 
 خطوط اللعب

جامعة محمد 
 خیضر بسكرة

 2018 الملتقى الوطني

جامعة محمد  الخلفیة العلمیة في البحوث األكادیمیة
 خیضر بسكرة

 2018 الیوم الدراسي

جامعة محمد  المدرسیةاقتراح استراتیجیات للنھوض بالریاضة 
 خیضر بسكرة

 2018 الیوم الدراسي

جامعة محمد  الدراسات السابقة في لبحث العلمي
 خیضر بسكرة

 2018 الیوم الدراسي

دراسة العالقة اإلرتباطیة بین الوزن ونبضات القلب عند 
 2018 الملتقى الدولي جامعة بویرة األطفال

كفایات دور البرماج التكویني التخصصي في تنمیة 
 التدریس لدى أساتذة التربیة البذیة والریاضیة

جامعة 
 بومرداس

 2018 الملتقى الوطني

آلیات تكییف ممارسة الفن القتالي األیكیدو لفئة ذوي 
 اإلحتیاجات الخاصة ( اإلحتیاج البصري نموذج مقترح )

 جامعة جلفة
 2018 الملتقى الدولي



جامعة محمد  على جسم اإلنسان مخاطر السمنة ( زیادة الوزن )
 خیضر بسكرة

 2018 ملتقى وطني
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 المجلة الموضوع العدد التاریخ البلد

العدد  2011 جامعةالشلف 
05 

التكوین المھني 
 والتشغیل في الجزائر

ٌاألكادیمیة 
للدراسات 
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اإلجتماعیة 
 واإلنسانیة

العدد  ) 2011(  السوید 
 األول

« L’entrainement des 
qualités motrices  
chez  l’enfant et 

l’adolescent , vu par 
la physiologie du 

sport » 

المجلة 
األوروبیة 

لتكنولوجیا 
علوم 

 الریاضة، 

العدد  2013 بسكرة
29 

األسرة والعنف لدى فئة 
 ذوى اإلحتیاجات الخاصة

مجلة العلوم 
 اإلنسانیة

التا URLعنوان 
 ریخ

Posit عنوان المجلة
ide 

 عنوان المقال

-www.univ
chlef.dz/ratsh 

مجلة علوم  2009
النشاط وتقنیات 

 البدني الریاضي

النشاطات الریاضیة المكیفة  -1 1
لذوى االحتیاجات خاصة في 

 الجزائر

http://iusst.org/index.p
hp 2009 

دفاتر المخبر 
المسالة 
 التربویة

 جودة الخدمات التعلیمیة -2 1

www.univ-
biskra.dz/revue-sh/ 2010 

دفاتر المخبر 
المسالة 
 التربویة

الطفل دور األسرة في دمج  -3 1
 األصم

www.univ-
biskra.dz/revue-

sh/ 

دفاتر المخبر  2010
المسالة 
 التربویة

رعایة ذوي االحتیاجات خاصة  -4 1
 في الجزائر

www.univ-
biskra.dz/revue-

sh/ 

دفاتر المخبر  2012
المسالة 
 التربویة

 الجامعة والبناء اإلجتماعي -5 1

http://revue-
staps.univ-
mosta.dz 

العلمیة  المجلة  2012
لعلوم وتقنیات 
ألنشطة البدنیة 

 والریاضیة

تقبل اإلعاقة وممارسة  -6 1
النشاط البدني الریاضي 

 المكیف في الجزائر

http://www.univ-
biskra.dz/revue-

fshs/ 

مجلة علوم  2014
اإلنسان 
 والمجتمع

 

ممارسة األنشطة البدنیة  -7 2
 الریاضیة التنافسیةفي

تعدیل السلوك العدواني لدى 
 فئة األحداث في خطر معنوي

دفاتر المخبر  2014 
المسالة 
 التربویة

 مدخل( واالختبارات والتقویم القیاس -8 13
 )مفاھیمي

http://www.univ-chlef.dz/ratsh
http://www.univ-chlef.dz/ratsh


 
 
 
 
 
 
 
 
 التنشیطات العلمیة  -1

 تنظیم تظاھرات علمیة  •
 صفة المشاركة  التاریخ  عنوان التظاھرة 

الملتقى الوطني األول  
الثقافة البدنیة حول 

والریاضیة في المجتمع 
الجزائري رھانات 

 وآفاق

 2005/ماي 03/04
 جامعة بسكرة

رئیس اللجنة 
 التنظیمیة

الیوم الدراسي  
التدریس الوطني حول  

التربیة البدنیة 
والریاضیة في ظل 

 بالكفاءات المقاربة

 15/16یومى  /
 2007افریل 

 جامعة بسكرة

رئیس اللجنة 
 التنظیمیة

ملتقي الوطني ال
آفاق الثاني حول 

التربیة البدنیة 
والریاضیة في ظل 

إستراتجیة التعلیم 
 L.M.Dالعالي في نظام 

 21/22أیام 
 2008أفریل 

 جامعة بسكرة

رئیس الملتقي 
 الوطني الثاني

 

الملتقي الوطني 
نظرة المجتمع  الثالث

لریاضة ذوي االحتیاجات 
 الخاصة في الجزائر"

 07/08ومي 
 2009دیسمبر 

 جامعة بسكرة

رئیس الملتقي 
 الوطني الثالث

 

الملتقى الدولي األول 
أي نشاط بدني ریاضي 

 للغد

 2010/نوفمبر 09
 جامعة الشلف

عضو اللجنة 
 العلمیة

الملتقي الوطني األول 
النشاط البدني 
الریاضي لذوي 

اإلحتیاجات الخاصة في 
 الجزائر

/نوفمبر 22/23
2011 

عضو اللجنة 
 العلمیة

رئیس الملتقي  2018دیسمبر  13یوم الریاضة  :حول  ملتقى وطني



 والمجتمع
 

 الوطني  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Animation scientifique 
Année Qualité (membre du 

comité d'organisation 
comité scientifique 
président autre) 

Lieu et date Colloque, séminaire, 
journée d’étude, 

2010 membre du 
comité d'organisation 
 

Biskra 
Alger /7.8/11/2010 

colloque internationales 

2014 membre du comité 
scientifique 
 

Biskra 
Alger /4.5/05/2014 

colloque internationales 

2014 membre du comité 
scientifique 

Biskra 
Alger /13/05/2014 

journée d’étude 

2014 membre du comité 
scientifique 

Biskra 
Alger /15/05/2014 

journée d’étude 

Expertise, membre de comité de lecture 
Année Structure ou organisme demandeur Décrire le contexte de 

l'expertise 
2009/2010 Conférence Régionale des 

Universités de L’Est 
CRUEST 

Evaluation et 
Expertise des 
filiéres de 
post-graduation 
et Ecoles 
Doctoraies 

02/05/2011 Conférence Régionale des 
Universités de L’Est 
CRUEST 

Evaluation et 
Expertise des 
dossiers Master 
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