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ملخص السيــــرة الذاتيــــــــة
Curriculum vitae
أوال  :البيانات الشخصية
اإلسم

جمــــــــــــالــــي

اللقب

مرابـــــــــــــــــط

الحالة العائلية
المرتبة العلمية
جهة العمل
التخصص
المنصب اإلداري

أرقام التواصل

البريد اإللكتروني

متزوج

Djemali
Merabet

تاريخ و مكان الميالد:

 1968- 10-11بسكرة

أستاذ محاضر – ب -
معهد :علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
التدريب الرياضي النخبوي

قسم التدريب الرياضي

Entrainment Sportive D élite

عضو المجلس العلمي
للمعهد ()2021-2020

عضو مجلس اإلدارة
للمعهد ()2021-2020

رئيس قسم اإلدارة
الرياضية (-2020
،)2021
متطوع لتسيير قسم
التربية الحركية
الواتس آب+213 7 78 12 88 51 :
 05 54 27 99 11أو 07 78 12
88 51
تلغرام+213 7 78 12 88 51 :
الفايبر+213 5 54 27 99 11 :
الوظيفي
Merabet.djemali@univ-biskra.dz
merabetdjemali@gmail.com

العنوان البريدي

ص ب رقم 11 :بلدية شتمة والية بسكرة ()0704

1

الشخصي

ثانيا  :التدرج العلمي
الدرجة

سنة
التخرج

اسم المؤسسة

البلد

التخصص

البكالوريا

1988

ثانوية العربي بن مهيدي
بسكرة

الجزائر

رياضيات

الليسانس

2010

محمد خيضر بسكرة

الجزائر

تربية بدنية و رياضية

الماجستير

2013

الجزائر 03

الجزائر

تدريب رياضي نخبوي

الدكتوراه

2020

الجزائر 03

الجزائر

تدريب رياضي نخبوي

ثالثا  :النشاط البيداغوجي الجامعي قبل التوظف بالجامعة
السنة الجامعية

مستوى التكوين

طبيعة المقياس

اسم المقياس

2011-2010

ما قبل التدرج

أعمال تطبيقية

كرة القدم

2012-2011

ليسانس LMD

أعمال موجهة

فييزيولوجيا الجهد +بيوميكانيك

2013-2012

ماستر LMD

محاضرة T D +

فييزيولوجيا الجهد

2014-2013

ماستر LMD

محاضرة T D +

فييزيولوجيا الجهد  +القياس و
االختبار

2

رابعا :النشاط البيداغوجي الجامعي بعد التوظف بالجامعة
السنة الجامعية

مستوى التكوين

طبيعة المقياس

اسم المقياس

2014-2013

ماستر

محاضرة T D +

فييزيولوجيا الجهد  +القياس و االختبار+
نظرية و منهجية التدريب +التحضير
البدني +منهجية البحث العلمي.

2015-2014

ماستر  +ليسانس

محاضرة T D +

القياس و االختبار +نظرية و منهجية
التدريب +التحضير البدني +منهجية البحث
العلمي.

2016-2015

ماستر

محاضرة T D +
 +أعمال تطبيقية

نظرية و منهجية التدريب +فيزيولوجيا
الجهد +منهجية البحث العلمي +سباحة

2017-2016

ماستر

محاضرة T D +

فيزيولوجيا الجهد +منهجية البحث
العلمي +بيداغوجية تطبيقية.

2018-2017

ماستر

TD

فيزيولوجيا الجهد +منهجية البحث العلمي.

2019-2018

ماستر

TD

فيزيولوجيا الجهد +القياس و االختبار+
مشروع مذكرة +تصميم و بناء أدوات
البحث العلمي

2020-2019

ماستر

TD

فيزيولوجيا الجهد +القياس و االختبار+
مشروع مذكرة +تصميم و بناء أدوات
البحث العلمي+نظرية ومنهجية التدريب،
تخطيط و برمجة التدريب الرياضي.

رابعا :النشاط البيداغوجي خالل الجائحة أو التدريس عن بعد باعتماد الوسائط
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الفترة

مستوى التكوين

مارس-أفريل-
ماي2020 :

أولى ماستر

المقياس
فيزيولوجيا الجهد ،التخطيط و
البرمجة ،تصميم و بناء
أدوات البحث ،القياس و
االختبار

جوان-جويلية-
2020

ورشات علمية و
ملتقيات دولية عبر
العالم االفتراضي

بمقاييس مختلفة

الوسيط

اسم الوسيط
FREE
CONFERENCE
CALL
ZOOM CLOUD
MEETING

FREE
CONFERENCE
CALL

الحصول على  32شهادة مشاركة

أوت -
سبتمبر2020

ثانية ماستر

ZOOM CLOUD
MEETING

إتمام عملية اإلشراف
 06مذكرات تخرج.

نفس الوسيط أعاله

FREE
CONFERENCE
CALL

البعض من شهادات المشاركة( )32/02المتحصل عليها بالنشاط البيداغوجي االفتراضي بفترة الجائحة:
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خامسا :التكاليف البيداغوجية و التي سخرنا لإللتزام بها
مناسبة التسخير

الوظيفة

المكان

مالحظة

االختبار البدني لناجحي البكالوريا و
الموجهون للمعهد

مختبر

جامعة بسكرة

أنجزت

مسابقة الدكتوراه 2017-2016

حراسة

جامعة بسكرة

أنجزت

مسابقة الدكتوراه2018-2017

حراسة

جامعة بسكرة

أنجزت

مسابقة الدكتوراه 2019-2018

لجنة التشفير

جامعة بسكرة

أنجزت

مسابقة الدكتوراه 2020-2019

لجنة التشفير

جامعة بسكرة

أنجزت

أيام الماستر لكل سنة جامعية

عضو لجنة

جامعة بسكرة

عدم التغيب النهائي

االمتحانات السنوية

التقييم

جامعة بسكرة

عدم التغيب النهائي

االجتماعات البيداغوجية

بفريق التكوين

جامعة بسكرة

عدم التغيب النهائي

اإلشراف البيداغوجي

مشرف
( ماستر +ليسانس)

جامعة بسكرة

أكثر من 30مذكرة بمعدل ()6-5
مذكرات سنويا

مناقشة مذكرات التخرج

مناقش

جامعة بسكرة

أكثر من 30مذكرة بمعدل ()6-5
مذكرات سنويا

يوم دراسي 2015

رئيس

جامعة بسكرة

القياس و االختبار(عرض و انجاز)

يوم دراسي 2016

رئيس

جامعة بسكرة

اختبار جورج كاكون

سادسا :أهم المقاالت المنشورة و القابلة للنشر
العنوان
فعل الكرياتين اإلضافي على األداء البدني
للرياضي كرة القدم
عالقة بعض المتغيرات الفيزيولوجية بنوع
النشاط الرياضي الممارس(فردي ،جماعي)

اسم المجلة
ASJP

المكان
الجزائر

اإلبداع C

المسيلة

اإلبداعC

المسيلة

التواصلC

عنابة

االسترجاع واالستشفاء البدني لدى العبي
كرة القدم من الجنسين بفترة ما بعد التمرين
من خالل مؤشر سكر الدم .
االسترجاع البدني شرط الستمرار
الحصة التدريبية.

العلوم اإلنسانية و
اإلجتماعيةC

بسكرة

فعل العمر الزمني للرياضي على عملية
االسترجاع البدني من خالل مؤشر سكر الدم
لدى رياضيي كرة القدم

2020

المجلة الدولية
للدراسات واألبحاث
في علوم الرياضة
والتدريب

الشلف

بعض مؤشرات الجهاز القلبي الوعائي خالل
فترة ما قبل الجهد وفترة االسترجاع لما بعد
الجهد.

2020
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سنة النشر أو قبوله
2014
2015
2019

2020

سابعا :بعض الملتقيات العلمية المشارك فيها
مكان الملتقى
البويرة 2014
جيجل 2018
بومرداس 2018

عنوان المداخلة
قدرة مقاومة حمض اللبن لدى ممارسي الرياضة الجماعية والرياضة الفردية,
نسبة تركيز السكر في الدم لدى الممارسين للنشاط البدني الرياضي المنتظم وغير الممارسين .
تأثير الحجامة الدموية على بعض الصفات البدنية لرياضيي ألعاب القوى.

ثامنا :بعض المواضيع المقترحة لإلشراف و المنجزة
مستوى التكوين
ماستر

العنوان
الزمرة الدموية و نظام إنتاج الطاقة المميز لدى
الرياضي.
صفة القوة لدى األطفال والمراهقين.

ماستر

تأثير تغير أرضية ميدان الممارسة على القدرات
الهوائية VO2 maxلدى رياضيي كرة القدم.
تأثير العمر الزمني على القدرات الهوائية VO2
maxلدى رياضيي كرة السلة من الممارسين و غير
الممارسين.
مفعول التمرين البدني على بعض مؤشرات الجهاز
القلبي الوعائي (ضغط النبض ،متوسط الضغط)لدى
رياضيي(نوع النشاط).
تأثير درجة اإلعاقة البصرية على بعض القدرات
الحركية و التقنية لدى العبي كرة الجرس.
عالقة بعض المؤشرات الفيزيولوجية ببعض المؤشرات
المرفولوجية لدى العبي كرة الطائرة
عالقة أرضية الممارسة ببعض المؤشرات الفيزيواوجية
لدى العبي ألعاب القوى.
فعل العمر الزمني للرياضي على بعض المؤشرات
الفيزيولوجية (النبض ،ض الدم )...لدى العبي كرة
القدم.

ماستر

ماستر
ماستر
ماستر
ماستر
ماستر
ماستر
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الطالب
جاري مراد

درجته حاليا
دكتوراه ل.م.د

عروسي األمين

دكتوراه ل.م.د

نصبة محمد
شنوفي زينب

طالب دكتوراه ل.م.د بجامعة
البويرة
طالبة دكتوراه الجزائر 03

قاسمي إلياس

طالبة دكتوراه الجزائر 03

نواجي دليلة
العاللي مايسة

طالبة دكتوراه باتنة

لحمر عقبة

طالب دكتوراه سوق اهراس

زبير عبد العزيز

طالب دكتوراه ببسكرة

تاسعا :المسار المهني و التدريبي قبل التوظف بالجامعة
 :1-9أستاذ تعليم متوسط
السنة
 1991-1990حتى 1993-1992
 1993-1992حتى2000-1999
 2000-1999حتى 2015-2014

المؤسسة
جالب عبد الحفيظ برج بن عزوز
الحاجب الجديدة
عروسي محمد الصادق شتمة

مادة التدريس
علوم تكنولوجية
علوم تكنولوجية
علوم تكنولوجية و فيزيائية +
إعالم ألي

مجموع سنين العمل =  24سنة

 :1-9مدرب رياضي
المكان
القاعة الحمراء بني مرة بسكرة
قاعة الرياضة الحاجب
المسبح األولمبي العالية بسكرة
المسبح النصف أولمبي المنشي
بسكرة

الوظيفة
مدرب مساعد
مدير فني
مدير فني
مدير فني

السنة
1992-1989
1996-1994
2018-2013
2021-2018

الرياضة
كراتي -دو
كراتي -دو
سباحة
سباحة

عاشرا :المساهمة في مسار التغيير نحو الجزائر الحديثة
االستحقاق
رئاسيات  12ديسمبر 2019
اإلستفتاء حول دستور 2020
اإلنتخابات البرلمانية 2021

الوظيفة
عضو اللجنة المستقلة إلعالن النتائج بمندوبية شتمة
نائب رئيس السلطة المستقلة بمندوبية شتمة
نائب رئيس السلطة المستقلة بمندوبية شتمة

شكرا على إطالعكم.
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