
 
 

 الحالة المدنیة                         

بن علي عّدة :االسم واللقب  

عین الذهب والیة تیارت 03.09.1971:تاریخ المیالد  

جزائریة :الجنسیة   

معفى :الخدمة الوطنیة  

 الخبرة المهنیة

 

1997یة إلى جویل1997أستاذ تربیة بدنیة بثانویة أحمد زبانة قصر الشّاللة والیة تیارت من أكتوبر  - 

2009إلى أكتوبر  1998أستاذ تربیة بدنیة بمتقن قادیري خالد السوقر والیة تیارت من سبتمبر  - 

 - 2015إلى نوفمبر 2009أستاذ تربیة بثانویة الشیخ بوعمامة عین الذهب والیة تیارت من أكتویر 

محمد خیضر بسكرة من نوفمبر  جامعةبمعهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة * أ*أستاذ مساعد قسم - 

.إلى غایة یومنا هذا 2015  

  تیارت -مدیریة الشباب والریاضة –مدرب ریاضة الكراتیه بالمركب الریاضي الجواري  بعین الذهب -

.ماجستیر: العلمیة الدرجة  

التربیة البدنیة :العام التخصص  

.والمدرسي علم النشاط البدني الریاضي التربوي :الدقیق التخصص  

التوافق العام لتالمیذ المرحلة المتوسطة  ببعض مكونات النشاط البدني الریاضي وعالقته :ة الماجستیرعنوان رسال

)سنة14- 12(  

 النشاط الریاضي الترویحي وأثره على درجة التوافق النفسي العام لدى تالمیذ المرحلة الثانویة :الدكتوراهأطروحة عنوان 

                                                                                   

 

 

 

 



 وسائل اإلتصال

 

   addabenali71@gmail.com     :البرید االلیكتروني

06*57*42*21*28   الهاتف  

حّي النصر عین الذهب والیة تیارت:العنوان الشخصي  

 

 المعارف الّلغویة

جّید    :الّلغة العربیة   

متوسط  :الّلغة الفرنسیة   

متوسط : غة اإلنجلیزیة لالّ   

 التكوین األكادیمي:

.   بتقدیر مقبول 1992علوم طبیعة سنة  :بكالوریا  

. جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم. 1997تربیة بدنیة وریاضیة سنة : لیسانس  

.جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم  2012 النشاطات البدنیة المكّیفة: ماستر  

.جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف  .حسن بتقدیر التربیة البدنیة في :ماجستیر  

 المنشورات والمداخالت العلمیة

دراسة میدانیة بدائرة عین *الریاضة المدرسیة ودورها في انتقاء المواهب الریاضیة في الطورالمتوسط : مداخلة بعنوان-

.ماي بجامعة خمیس ملیانة 12-11في إطار الملتقى الدولي األول المنعقد بتاریخ * تیارت الذهب والیة   

في إطار الملتقى الدولي األول المنعقد بتاریخ . *األنشطة الترفیهیة وعالقتها بالسیاحة الریاضیة*:مداخلة بعنوان-

.دي مرباح ورقلةبجامعة قاص2014دیسمبر  04 - 03  

في إطار الملتقى * قویم بعض الصفات البدنیة أثناء انتقاء العبي الریاضة المدرسیة دور ت*: مداخلة بعنوان -

.بجامعة قاصدي مرباح ورقلة2015أفریل 09- 08الوطني الثاني المنعقد بتاریخ   

في إطار الملتقى الدولي الثالث بجامعة محمد خیضر   2015دیسمبر 09/10الریاضة والمواطنة  :مداخلة بعنوان-

.بسكرة  
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mailto:addabenali71@gmail.com

