السيـرة الذاتية
-1المعمومات الشخصية
االسم  :عيسى
المقب :صواش
تاريخ ومكان الميالد 1984/02/20 :بوحمادو المسيمة.
الحالة العائمية :متزوج
العنوان  :ص ب  415الحضنة المسيمة.
العنوان االلكترونيaissa.saouache@univ-biskra.dz:
رقم الهاتف.0670376449:
-2الدرجات العممية :
بكالوريا جوان  2003شعبة عموم الطبيعة والحياة.بكالوريا جوان 2005شعبة عموم الطبيعة والحياة. شيادة ليسانس في التربية البدنية والرياضية تحت رقم /0500:ج م .2007/جامعة محمد بوضيافالمسيمة.
 ماجستير نشاط رياضي تربوي تحت رقم( ،)233جامعة الحاج لخضر باتنة .سنة 2013عنوان رسالة الماجستير :السموك التنافسي وعالقتو بالتوجو نحو أبعاد التفوق الرياضي لدى تالميذ أقسام
رياضة ودراسة بالطور المتوسط.
 -دكتوراه عموم( نظرية ومنيجية التربية البدنية والرياضية) جامعة المسيمة ،سنة 2017

عنوان أطروحة الدكتوراه :الميارات النفسية وعالقتيا بالتوجو نحو أبعاد التفوق الرياضي لدى تالميذ
أقسام رياضة ودراسة.
-3معمومات خاصة بالخبرات المهنية والبيداغوجية:
قطاع التربية: أستاذ تربية بدنية بالطور المتوسط بين ( 20نوفمبر 2008الى غاية  19نوفمبر.)2014بمتوسطة خيراني زيان بالسوامع-والية المسيمة.
قطاع التعميم العالي:: 2014/2013أستاذ مؤقت بقسم النشاط الرياضي المكيف جامعة محمد بوضياف المسيمة(.السداسي
األول)
 :2014/11/20أستاذ مساعد –ب -بقسم التربية الحركية –جامعة محمد خيضر بسكرة.
 :2016/07/19أستاذ مساعد –أ -قسم االدارة والتسيير الرياضي –جامعة محمد خيضر بسكرة.
 :2017/12/23أستاذ محاضر قسم –ب -قسم االدارة والتسيير الرياضي –جامعة بسكرة.
-4المشاركة في الممتقيات العممية:
 مداخمة ممتقى دولي حول :إعداد الرياضيين (البدني ،النفسي ،التقني ،التكتيكي).يومي 29-28ماي 2013بجامعة المسيمة .الجزائر.
 مداخمة في الممتقى الدولي حول استراتيجيات التكوين الرياضي لمناشئين في الجزائر المنعقد بجامعةبسكرة يومي  19-18فيفري 2015
 مداخمة في الممتقى الدولي حول تعميمية النشاط الحركي في ظل المقاربات التربوية الحديثة بجامعةالمسيمة أيام -19-18-17نوفمبر 2015

 مداخمة في الممتقى الدولي حول الرياضة والمواطنة المنعقد بجامعة بسكرة يومي  10-09ديسمبر.2015
 مداخمة في الممتقى الدولي حول تكييف وىندسة برامج التكوين لعموم وتقنيات النشاطات البدنيةوالرياضية في ظل التوجيات الحديثة لترسيخ قيم المواطنة المنعقد يومي  05-04أفريل  2017بجامعة
أم البواقي.
 مداخمة في الممتقى الوطني حول الممارسة الرياضية والتربية الصحية المنعقد يومي  -18-17أكتوبر 2017بجامعة المسيمة.
 مداخمة في الممتقى الدولي حول الممارسة الرياضية واآلفات االجتماعية المنعقد يومي 26-25أكتوبر 2017بجامعة البويرة.
 مداخمة في الممتقى الدولي حول واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة المنعقد يومي 30-29أكتوبر بدولة الكويت.
 مداخمة في يوم دراسي حول النشاط البدني الرياضي والسمنة يوم  27نوفمبر 2017بجامعة بسكرة. مداخمة في الممتقى الوطني حول النشاط البدني الرياضي ومنظومة القيم المنعقد يومي 29-28نوفمبر 2017بجامعة المسيمة.
 مداخمة في الممتقى الوطني حول النشاط البدني الرياضي والسمنة وذلك يوم  17أفريل 2018بجامعة بسكرة.
مداخمة في الممتقى الوطني األول حول التدريب العقمي في المجال الرياضي يوم  19أفريل 2018بجامعة الجمفة.
مداخمة في الممتقى الدولي السابع حول الرياضة والطفل المنعقد يومي  26-25أفريل  2018بجامعةالبويرة.
-مداخمة في الممتقى الدولي لعموم الرياضة خالل الفترة بين 27و 30أفريل  2018بجامعة الجمفة.

مداخمة في الممتقى الدولي الثامن حول تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الرياضي أيام 15-14-13نوفمبر  2018بجامعة المسيمة.
العضوية في المجنة العممية لمممتقى الوطني العممي الثالث الموسوم ب النشاط البدني الرياضي والسمنةوذلك يوم  17أفريل  2018بجامعة محمد خيضر بسكرة.
-5المنشورات العممية:
 مقال بعنوان" :مستوى التوجو نحو أبعاد التفوق الرياضي لدى تالميذ أقسام رياضة ودراسة" ،نشرفي مجمة التحدي ،العدد ،11جانفي ،2017جامعة العربي بن مييدي ،الجزائر.
 مقال بعنوان" :تقويم األىداف والكفاءات وفق منياج التربية البدنية والرياضية" ،نشر في مجمةمعارف ،العدد ،23ديسمبر  ،2017جامعة البويرة ،الجزائر.
 مقال بعنوان " :دور تقييم أداء العاممين بالمؤسسات الرياضية في تحديد احتياجاتيم التدريبية منوجية نظر المسؤولين فييا" نشر في مجمة التحدي ،العدد 15 ،14جويمية  ،2018جامعة
العربي بن مييدي ،الجزائر.
-6معمومات خاصة بالمذكرات التي تم االشراف عميها:
 نعجي ياسين(ماستر تسيير المنشآت الرياضية) :أثر التسيير االداري في المنشأة الرياضية عمىالممارسة من وجية نظر المستفيدين)2017/2016(.
 لعايب لخميسي(ماستر تسيير المنشآت الرياضية)  :دور التخطيط االستراتيجي في اعادة ىيكمةالمنشآت الرياضية)2017/2016( .
 بدري نور الدين(ماستر تسيير المنشآت الرياضية) :الضغوط المينية وعالقتيا بالرضا الوظيفيلدى العاممين في االدارة الرياضية)2017/2016( .
 رابحي عبد الدايم(ماستر تسيير المنشآت الرياضية) :دور ادارة المنشأة الرياضية في التقميل منظاىرة العنف في المالعب ()2017/2016
 رواحنة عبد الرحمان( ماستر تربية حركية) :دور الرياضة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدىتالميذ الطور الثانوي()2016/2015

 شرون عبد المالك(ماستر تسيير المنشآت الرياضية) :مستوى الوالء التنظيمي لدى العاممينباإلدارة الرياضية()2018/2017
 فتح اهلل أنور(ماستر تسيير المنشآت الرياضية) :المناخ التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدىالعاممين باإلدارة الرياضية(.)2017/2017
 زريقط حمزة ،ىويوة وليد ،جمول حسين(ليسانس تسيير المنشآت الرياضية) :أنماط القيادةوعالقتيا بأسموب اتخاذ القرار من وجية نظر العاممين بالمنشآت الرياضية)2018/2017(.
 -7العضوية في المخابر ومخططات البحث الوطنية:
عضو مشروع بحث في إطار البرنامج الوطني لمبحث  cnepruرقم  R05620140007موضوعو
"دور ممارسة النشاط البدني والرياضي المعدل في إعادة بناء اليوية االجتماعية لذوي
االحتياجات الخاصة" .بمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة ،سنة
.2015

