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 الدراسات والشهادات العلمية 
نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص التأهيل الجامعي في مجال الشهادة:  .1

 .2014التدريب الرياضي النخبوي

في العلوم نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص التدريب الرياضي  دكتوراه الشهادة: .2

 .2013جامعة الجزائر  النخبوي

 ."معهد التربية البدنية والرياضية".3:جامعة الجزائرالهيئة

ماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص التدريب الرياضي  الشهادة: .3

 .2008النخبوي

 :جامعة الجزائر."معهد التربية البدنية والرياضية".الهيئة 

 .2005 ليسانس تربية بدنية ورياضية الشهادة: .4

 جامعة الجزائر.معهد التربية البدنية والرياضية.الهيئة:

 .2001 الشهادة:بكالوريا التعليم الثانوي .5

 شهادة مدرب درجة ثانية تخصص سباحة. .6

 السباحة. شهادة حكم فيدرالي في .7

 شهادة مكون للمدربين في الدرجة األولى والثانية في تدريب السباحة.     .8

 :الخبرة المهنية 



 . 2016 مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة .1

مدير مساعد مكلف بالدراسات وشؤون الطلبة على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  .2

 .2016الى 2011منذ  البويرة

 .2014مدير مخبر العلوم الحديثة في األنشطة البدنية والرياضية بجامعة البويرة .3

 بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة. -أ-قسممحاضر  أستاذ .4

 .3مسئول بيداغوجي على مستوى معهد التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر .5

 .3منسق مقياس السباحة على مستوى معهد التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر .6

 .3جامعة الجزائر 2009سنة  أستاذ دائم بمعهد التربية البدنية والرياضية مند .7

 .2009إلى  2006أستاذ بمعهد التربية البدنية مؤقت مند سنة  .8

 رئيس فرقة بحث في مخبر العلوم الحديثة في األنشطة البدنية والرياضية جامعة البويرة. .9

 3جامعة الجزائر STAPSعضو في فرقة بحث بمخبر علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  .10

 .3جامعة الجزائر STAPSبمخبر  PNRي مشروع عضو باحث ف .11

 .cnepruعضو في مشروع بحث بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  .12

 .2017رئيس مشروع التكوين في الدكتوراه تخص التدريب الرياضي النخبوي بجامعة البويرة .13

 .2010إلى  2005مدرب سباحة لنادي جذور القصبة مند سنة .14

 .2009إلى  2006مدرب سباحة في الجمعية الرياضية لألمن الوطني مند  .15

 حكم فدرالي لرياضة السباحة على مستوى االتحادية الجزائرية لرياضة السباحة. .16

والثانية على مستوى االتحادية الجزائرية للسباحة والمعهد العالى  األولىمكون لمدربي السباحة في الدرجة  .17

 لتكنولوجيا الرياضة.

 

 

 

 

 

 :العلمية والمنشورات  المشاركات 
 .المشاركة في الدورة العربية العاشرة لأللعاب المدرسة المقامة في الجزائر 

  2009المشاركة في األلعاب اإلفريقية في اللجنة العلمية المقامة في الجزائر. 

  2011/2012المشاركة في األلعاب العربية المقامة في الجزائر في اللجنة التحكمية. 

 .المشاركة في الملتقى الدولي الثاني المقام في مخبر دالي إبراهيم لعلوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي 

  المنظم من  رؤية مستقبلية لالحتراف الرياضي في الجزائرالمشاركة في الملتقى الدولي الثالث تحت عنوان

لبدني الرياضي لجامعة دالي إبراهيم الجزائر مداخلة طرف معهد التربية البدنية والرياضية مخبر علوم وتقنيات النشاط ا

 2009تحت عنوان التسويق في المجال الرياضي جانفي 

  من النشاط التربوي والترفيهي إلى النشاط المشاركة في الملقى الدولي الثالث المقام بزرالدة تحت عنوان

 .التنافسي

  المشاركة في الملتقى الدولي الثالث المنظم من طرف جامعة الجزائر بعنوان النشاط البدني والرياضي من النشاط

التربوي والترفيهي الى النشاط الرياضي الرفيع المستوى بمداخلة تحت عنوان االثار السلبية لممارسة الرياضة 

 2009)المنشطات(.مارس 

 ع المنظم من طرف مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي تحت عنوان المشاركة في الملتقى الدولي الراب

بمداخلة تحت عنوان توظيف الوسائل السمعية البصرية في  االحتراف الرياضي من عالم الهواية إلى عالم االحتراف

 .2010سنة  الرياضي لرفع من جودة عملية تعليم المهارات الحركية عند العبي كرة الطائرة  التدريب

 المنظم من طرف معهد التربية البدنية والرياضية جامعة حسيبة بن بوعلي األول  المشاركة في الملتقى الدولي

بعنوان أي نشاط بدني رياضي؟ للغد بمداخلة تحت عنوان عملية تقويم القدرات البدنية والمهارية من خالل بطارية 

 .2010الشلفاختبار أثناء انتقاء العبي كرة القدم 

 اركة في الملتقى الوطني األول لعلوم التربية البدنية والرياضية لجامعة محمد بوضياف وهران بعنوان المش

اإلعالم الرياضي وتأثيره على المجتمع في الجزائر )بين الواقع والمأمول( بمداخلة تحت عنوان اإلعالم الرياضي 

 . 2010ومدى مساهمته في تفعيل ثقافة المنافسة الرياضية ديسمبر 



  المشاركة في الملتقى الوطني الثاني لعلوم التربية البدنية والرياضية لجامعة محمد بوضياف وهران بعنوان

المنظومة الرياضية وتأثيرها على المجتمع في الجزائر )بين اإلستراتيجية والتجسيد( بمداخلة تحت عنوان البعد الثقافي 

 2011االجتماعي في المنظومة الرياضية الوطنية ديسمبر 

   المشاركة في اليوم الدراسي المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الحاج

بعنوان تقييم ومناقشة برامج التكوين في النظام الجديد )ل.م.د( في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية  لخضر بباتنة

 .2012 والرياضية ديسمبر

 لعلمي الدولي الثاني المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المشاركة في المؤتمر ا

لجامعة المسيلة بعنوان تسيير اإلدارة الرياضية في ظل اقتصاد السوق بمداخلة تحت عنوان إستراتيجية التسويق في 

  2012المجال الرياضي أفريل 

  المشاركة في الملتقى الدولي األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة

 .2012فريلاالبويرة بعنوان الممارسة الرياضية بين المنظومة السياحية والبيئة )الواقع والتحديات( 

 

  علوم وتقنيات النشاطات البدنية رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي األول المنظم من طرف معهد

 .2012البويرة  عنوان الممارسة الرياضية بين المنظومة السياحية والبيئية "الواقع والتحديات" والرياضية بجامعة

  المشاركة في الملتقى الوطني االول المنظم من طرف قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة

 .   2012عنابة

 ي المؤتمر الدولي األول المنظم من طرف معهد العلوم والتكنولوجيا لجامعة  محمد بوضياف وهران المشاركة ف

 .2012بمداخلة تحت عنوان واقع الممارسة كرة السلة عند ذوي اإلعاقة الحركية ديسمبر

 حول اإلعداد  المشاركة في الملتقى الدولي االول المنظم من طرف معهد العلوم الرياضية جامعة قصر السعيد تونس

الحياة المهنية في علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية بتقديم مداخلة علمية شفهية بعنوان ممارسة النشاط البدني والرياضي 

 . 2012مارس -لذوي االحتياجات الخاصة ودوره في تفعيل تعلم المهارات الحركية في رياضة السباحة 

 2012في البطولة الوطنية للسباحة في المياه المفتوحة المنظمة من طرف القيادة العامة لألمن الوطني  المشاركة. 

  حول  3المشاركة في الملتقى الدولي الخامس المنظم من طرف معهد التربية البدنية والرياضية لجامعة الجزائر

حتراف الرياضي ( بتقديم مداخلة تحت عنوان مدى استراتيجيات التكوين والبحث في الميدان الرياضي )الطريق نحو اال

–فعالية إتباع األسس العلمية أثناء عملية االنتقاء الرياضي للناشئين في رياضة السباحة على مستوى األندية الجزائرية 

 2012جوان  –دراسة ميدانية أجريت بمسبح احمد غرمول الجزائر العاصمة 

 طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة الحاج  المشاركة في اليوم الدراسي المنظم من

لخضر بباتنة بعنوان اإلسعافات األولية في السباحة بتقديم مداخلة تحت عنوان اإلسعافات األولية في النشاط الرياضي 

 . 2012افريل 

 * طات البدنية والرياضية بجامعة المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشا الثانيالمشاركة في الملتقى الدولي

 .2013البويرة 

   رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية*

 .2013بجامعة البويرة 

 المنظم من طرف النقابة الوطنية للصيادلة حول مكافحة ظاهرة تناول  المشاركة في الملتقى الوطني االول

 . 2013المنشطات بجامعة البويرة 

  المشاركة في الملتقى الدولي الرابع المنظم من القيادة العامة لشرطة دبي حول الرياضة في مكافحة الجريمة

 . 2013بحكومة دبي دولة االمارات العربية المتحدة 

 لتقى الدولي األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة المشاركة في الم

الحاج لخضر بباتنة بعنوان االتجاهات الحديثة في تدريس التربية البدنية والرياضية بين منطق التجديد وواقع التنفيذ 

 .2013ماي –النتقاء الناشئين في رياضة السباحة  بتقديم مداخلة تحت عنوان بطارية اختبارات لتقويم القدرات المهارية

  لجامعة الجزائر  طرف مخبر علوم الرياضة والتدريب العالي المستوىالمنظم من  االولالملتقى الدولي المشاركة

 بعنوان اإلدارة الرياضية المحترفة بالمنظور العلمي بين الواقع والتطبيق بمداخلة تحت عنوان دور اإلدارة الرياضية 3

 .2014 في تحسين تسيير المنشات الرياضية 

 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثالث المنظم من طرف معهد

 .2014االنعكاسات االقتصادية للمنظومة الثالثية السياحة الرياضة البيئة بجامعة البويرة 



  الثالث المنظم من طرف جامعة محمد األول المغرب بعنوان تقيم التعليم العالي المشاركة في المؤتمر الدولي

والبحث العلمي اإلجراءات واآلليات واآلثار على النوعية بتقديم عرض تحت عنوان درس التربية البدنية في ظل 

عليم الثانوي ديسمبر  اإلصالحات الحديثة في الجزائر من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية لمرحلة الت

2014. 

  المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث المنظم من طرف جامعة محمد األول المغرب بعنوان تقيم التعليم العالي

والبحث العلمي اإلجراءات واآلليات واآلثار على النوعية بتقديم عرض تحت عنوان درس التربية البدنية في ظل 

ن وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية لمرحلة التعليم الثانوي ديسمبر  اإلصالحات الحديثة في الجزائر م

2014. 

  المشاركة في الملتقى الوطني الثاني المنظم من طرف مخبر التطبيقات النفسية والتربوية لجامعة قسنطينة بعنوان

رق الوقاية ومحاربة الظاهرة( ديسمبر مصادر العنف الرياضة وتداعياتها النفسية واالجتماعية واالقتصادية )وسائل وط

2014 . 

 بسكرة  المشاركة في ملتقى الدولي المنظم من طرف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة محمد خيضر

بعنوان إشكالية القياس والتقويم واالختبار في مجال علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بمداخلة تحت عنوان 

 .2014القياس البدني والمهاري لالعبي كرة القدم أثناء عملية االنتقاء. نوفمبر 

 لنشاطات البدنية والرياضية بجامعة المشاركة في الملتقى الدولي الثالث المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات ا

البويرة  بعنوان اإلبعاد اإلستراتيجية للمنظومة الرياضة الحديثة بمداخلة تحت عنوان التغذية الراجعة في تعليم المهارات 

 2014األساسية للسباحة ماي 

   المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني المنعقد في جامعة الزرقاء  كوااللمبور ماليزيا  بعنوان تطوير البحث العلمي

في التعليم العالي بعرض بحث تحت عنوان درس التربية البدنية في ظل اإلصالحات الحديثة في الجزائر من وجهة نظر 

 .2015جوان  -من فعليات وجلسات اساتذة التربية البدنية والرياضية واقع وأفاق ض

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  نائب رئيس المؤتمر الدولي الرابع المنظم من طرف معهد

 .2015ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمعالبويرة 

   بعنوان تطوير البحث العلمي المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني المنعقد في جامعة الزرقاء  كوااللمبور ماليزيا

في التعليم العالي بعرض بحث تحت عنوان درس التربية البدنية في ظل اإلصالحات الحديثة في الجزائر من وجهة نظر 

 2015جوان  -أساتذة التربية البدنية والرياضية واقع وأفاق ضمن فعليات وجلسات 

 لزرقاء  كوااللمبور ماليزيا  بعنوان تطوير البحث العلمي المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني المنعقد في جامعة ا

في التعليم العالي بعرض بحث تحت عنوان تقييم التربص الميداني لطلبة معهد علوم تقنيات والنشاطات البدنية 

 2015جوان  -والرياضية  ضمن فعليات وجلسات 

 

 

 

  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المشاركة في الملتقى الدولي الثالث المنظم من طرف معهد علوم

محمد خيضر البويرة بعنوان الرياضة والمواطنة بمداخلة تحت عنوان دور الجمعيات الرياضية الجوارية في تنمية قيم 

 2015ديسمبر  -المواطنة لدى الشباب من خالل الممارسة الرياضية 

 دنية والرياضية جامعة محمد بوضياف وهران  بعنوان المشاركة في المؤتمر الدولي األول لعلوم التربية الب

بمداخلة تحت عنوان دراسة  –رؤى عالمية وتحديات محلية -الرياضة في العالم العربي في القرن الواحد والعشرون  

 2015تحليلية للمهارات األساسية للسباحة الحرة لدى فئة األصاغر  مارس 

 ف معهد علوم وتقنيات والنشاطات البدنية لجامعة تونس بمداخلة المشاركة في المؤتمر الدولي المنظم من طر

تحت عنوان ادراك مدى اهمية انتهاج التغذية الراجعة في تعليم المهارات األساسية رياضة السباحة  دراسة ميدانية 

  2015بالمسبح النصف اولمبي يالبويرة مارس 

 دمالمشاركة في المؤتمر الدولي تحت عنوان العلوم وكرة القsciences and football  فرنسا -جامعة فالنسان

2016. 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة  رئيس المؤتمر الدولي الخامس المنظم من طرف معهد 

 .2016حول الحوكمة في الرياضة

 المنظم من  العلمي الریاضي الثاني في علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة المشاركة في المؤتمر الدولي

الریاضة والصحة  بتونس  بعنوان البدانة  الجسدانیة طرف وزارة الشباب والریاضة والمرصد الوطني للریاضة



 2016 /لافری -بمداخلة تحت عنوان واقع تطبیق مبادئ التربیة الصحیة داخل المسابح وانعكاسه على أداء السباحین 

 . بتونس

 المنظم من  العلمي الریاضي الثاني في علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة المشاركة في المؤتمر الدولي 

 .2016لعلوم الریاضة بتونس مارس الجمعیة اإلفریقیة رف ط

  المشاركة في الملتقى الوطني المنظم من طرف كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة لجامعة اكلى محند اولحاج

البویرة  تحت عنوان تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على منظومة القیم في المجتمع الجزائري  بمداخلة بعنوان 

 .  2017جتماعي في التقلیل من االنحراف االجتماعي )الفایسبوك نموذجا( في افریل مساهمة شبكات التواصل اال

  من طرف كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة لجامعة اكلى محند اولحاج  المنظمالمشاركة في الملتقى الوطني

والزوایا في البویرة  بعنوان التصوف بین الماضي والحاضر بمداخلة تحت عنوان دور المؤسسات الدینیة 

 .  2017التقلیل من العنف لدى فئات الشباب  في افریل 

  من طرف كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة لجامعة اكلى محند اولحاج  المنظمالمشاركة في الملتقى الوطني

البویرة   حول محددات أنماط الشخصیة  بمداخلة تحت عنوان  شخصیة أنماط الشخصیة السائدة لدى طلبة 

 .  2017هیدسن )االنیغرام( في مارس   –جامعة حسب مقیاس ریسو ال

 

 

 طرف معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة لجامعة   نالمشاركة في الملتقى الدولي الثالث المنظم م

البواقي بعنوان تكییف وهندسة برامج التكوین لعلوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  العربي بن مهیدي ام

في ظل التوجهات الحدیثة لترسیخ مبادئ المواطنة  بمداخلة تحت عنوان تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في 

 . 2017افریل  في –دراسة میدانیة على مستوى والیة البویرة  -ظل منهاج المقاربة بالكفاءات  

 طرف معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة لجامعة   نالمشاركة في الملتقى الدولي الثالث المنظم م

العربي بن مهیدي ام البواقي بعنوان تكییف وهندسة برامج التكوین لعلوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة 

واطنة  بمداخلة تحت عنوان التدریس بالمقاربة بالكفاءات وأهمیتها في ظل التوجهات الحدیثة لترسیخ مبادئ الم

في استثارة دافعیة التعلم اثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة. دراسة وصفیة من وجهة نظر أساتذة معهد علوم 

 . 2017في افریل  –وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة ) حالة معهد البویرة ( 

 تمر الدولي المنظم من طرف مختبر البحث في التربیة والتكوین التابع للمدرسة العلیا المشاركة فى المؤ

للتكنولوجیا بجامعة محمد األول بوجده بعنوان ضمان الجودة في التعلیم العالي رهانات ممارسات وتحدیات 

م وتقنیات بعرض بحث علمي بعنوان نظام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي میدان علو

 .2017النشاطات البدنیة والریاضیة نموذجا  افریل 

  المشاركة في الملتقى الوطني المنظم من طرف كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة لجامعة عباس لغرور خنشلة بعنوان

توجیه في المؤسسات المجتمعیة ودورها في التكفل بالقضایا المعاصرة للشباب بمداخلة تحت عنوان دور األسرة 

 .2017سلوك الشباب دراسة تحلیلیة في تغییر ادوار األسرة والمتطلبات الحدیثة لألبناء مارس 



   المشاركة في الملتقى العلمي الوطني األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة بعنوان

عزوف التلمیذات الناجحات في شهادة البكالوریا  ثقافة الممارسة الریاضة لدى المرأة بمداخلة تحت عنوان أسباب

 .2017عن االلتحاق بمعهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  افریل 

   والریاضیة  في الملتقى العلمي الوطني األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة المشاركة

ة بمداخلة تحت عنوان دور المحیط االجتماعي والثقافي في تفعیل بعنوان ثقافة الممارسة الریاضة لدى المرأ

 .2017الممارسة الریاضیة لدى تلمیذات المرحلة الثانویة .افریل 

 والریاضیة بعنوان  المشاركة في الملتقى العلمي الوطني األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة

أة بمداخلة تحت عنوان اسباب اقتصار ممارسة الفتیات للتربیة البدنیة والریاضیة ثقافة الممارسة الریاضة لدى المر

 .2017داخل المؤسسة التربویة فقط افریل 

 والریاضیة بعنوان  المشاركة في الملتقى العلمي الوطني األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة

اخلة تحت عنوان المراة المسلمة والممارسة الریاضة بین المنظور ثقافة الممارسة الریاضة لدى المرأة بمد

 .2017االجتماعي والضوابط الشرعیة افریل 

 والریاضیة بعنوان  المشاركة في الملتقى العلمي الوطني األول المنظم من طرف معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة

 .ثقافة الممارسة الریاضة لدى المرأة بمداخلة تحت عنوان اثر عدم ممارسة المرأة للنشاط البدني الریاضي 

  على أداء العبي كرة  وتأثيرهامفصل الكتف  إصاباتالمؤتمر الدولي: " الرياضة للجميع "المشاركة في الملتقى الدولي

 .جامعة تونس2018السلة مارس 

 كة في الملتقى الدولي علوم الرياضة" التحضير النفسي وتأثيره على أداء العبي كرة القدم معهد علوم وتقنيات المشار

 .2018أفريل  -جامعة الجلفة -النشاطات البدنية والرياضية 

 ريف المشاركة في الملتقى الدولي السادس: "الممارسة الرياضية واآلفات االجتماعية دور السياحة الرياضة في التع

 -جامعة البويرة -2018بمقومات الدولة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية أفريل

 علوم الرياضة في خدمة التميز بعنوان  واقع اإلعالم الرياضي ودوره في تشجيع : المشاركة في الملتقى الدولي "

 .2018نوفمبر الرياضة النسوية قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة بومرداس 

  المشاركة في الملتقى الدولي الرابع: "التدريب الرياضي في الجزائر تحديات ورهانات" واقع تطبيق التدريب

بالمقاومات وتأثيره على البنية المورفولوجية واألداء المهاري لدى ناشئي كرة اليد معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 .2018ر والرياضية جامعة أم البواقي أكتوب

  المشاركة في الملتقى الدولي الثاني بعوان الرياضة والتنمية المستدامة بعنوان دور المهارات الخططية في تحسين

 .2019مستوى التفكير الخططي لدى العبي كرة القدم أواسط جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة أكتوبر 

 الطب الرياضي وإسهاماته في مجال الرياضة والتنمية المستدامة بعنوان  المشاركة في الملتقى الدولي الثاني بعوان

 .2019جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة أكتوبر  معالجة اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم 
 

 :العلمية المنشورات   
 توظيف الوسائل السمعية  نشر مقال في مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي تحت عنوان

 البصرية)الفيديو(في التدريب الرياضي لرفع من جودة عملية تعليم المهارات الحركية عند العبي الكرة الطائرة.

  عملية االنتقاء الرياضي للناشئين في نشر مقال في مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي تحت عنوان

 لجزائرية.رياضة السباحة على مستوى األندية ا

  االسس العلمية الحديثة نشر مقال في مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي جامعة وهران تحت عنوان

 في اكتشاف الموهوبين في السباحة.



 ة  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البوير معهد نشر مقال في مجلة معارف الصادرة عن

الوقائي العالجي لألنشطة الرياضية وأثره في تحسين عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لسن الترويح  15العدد 

 . 40ما بعد 

 ة  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البوير معهد نشر مقال في مجلة معارف الصادرة عن

بليو متري لتطوير القوة االنفجارية لدى العبي كرة فعالية البرنامج التدريبي المقترح بطريقة التدريب ال 18العدد 

  القدم

 ة  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البوير معهد نشر مقال في مجلة معارف الصادرة عن

 العتبة الفارقة الالهوائية كمؤشر لألداء البدني في كرة القدم دراسة مقارنة لمختلف خطوط اللعب. 25العدد 

  قلة النشاط الرياضي بعنوان  14علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي العدد نشر مقال في مجلة

 .وأثره على زيادة السمنة لدى المرأة الجزائرية

  بعنوان  2017ماي  03العدد التفوق علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي نشر مقال في مجلة

شبه رياضية على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة اقتراح برنامج تدريبي باستخدام األلعاب ال

 القدم لدى الناشئين.

  األسلوب بعنوان  2017نشر مقال في مجلة المجمع العربي لعلوم الرياضة بالسويد العدد الثالث

التفاعلي الديمقراطي للمدرب وعالقته بتحقيق تماسك الفريق الرياضي واستثارة دافعية االنجاز لدى 

 اليد .العبي كرة 

  مجلةنشر مقال في EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION 

AND  SPORT SCIENCE   VOLUME 132016  بعنوانthe importance of 

physiological traits in association with metabolism in the developemnt of speed 

endurance among middle distancerunners   

  مجلةنشر مقال في  EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT SCIENCE  VOLUME 1  2017 بعنوان  THE IMPACT 

OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF RESISTANCE 

RECIPE FOR IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE SKILL BLOCK 

  مجلةنشر مقال في  EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORT SCIENCE  VOLUME 3  2017 بعنوان  TEACHING COMPETENCIES AND 

THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SOME SKILLFUL QUALITIES OF YOUNG CHILDREN. 

  مجلةنشر مقال في  EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT SCIENCE  VOLUME 1  2017 نبعنواA 

COMPARATIVE STUDY OF REDUCED GAMES AND HIGH-INTENSITY INTERMITTENT 

EXERCISE IN THE DEVELOPMENT OF VO2 MAX AND THE VMA. 

 نشر مقال في مجلةThe Russian Journal of Physical Education and Sport  

VOLUME13  بعنوانTHE EFFECT OF BALANCE ON IMPROVING THE ACCURACY 
OF AIMS IN PLAYERS FOOTBALL (CUBS). 

 تنمية بعنوان:  1رقم  11اإلنسانية العدد للدراسات االجتماعية و  األكاديمية  نشر مقال في مجلة

دراسة ميدانية  -الجانب الحسي حركي من خالل األلعاب الشبه رياضية لدى ممارسي كرة اليد أصاغر 

 .على مستوى والية البويرة

   الصعوبات بعنوان:  1رقم  32العدد  دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةنشر في مجلة

دراسة ميدانية على  -من وجهة نظر األساتذة الباحثين واإلنسانيةالميدانية في انجاز البحوث االجتماعية 
 -البويرة-محند اولحاج أكليمستوى جامعة 

  بعنوان:  05رقم  15العدد  ة للنشاطات البدنية و الرياضيةمجلة العلوم و التكنولوجينشر في مجلة

 .(أشبالعلى تحسين دقة التصويب لدى العبي كرة القدم )صنف  االتزانأثر 
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   قلق المستقبل وعالقته بتوجه الطلبة للعنفبعنوان:  1رقم  4نشر في مجلة الرواق العدد. 

  تمرينات خاصة مقترحة لتطوير صفة بعنوان:  2رقم  5العدد  المنظومة الرياضيةنشر في مجلة

القوة للذراعين في السباحة الحرة لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة 

 .البويرة

  العالقة بين السمات الشخصية والضغوط بعنوان:  2رقم  1العدد   أبحــــــاثمجلة نشر في مجلة

 .المهنية لدى أساتذة التخصصات التطبيقية لمختلف الرياضات

   منشورات الكتب: 

   تحت رقم  والترفيهالسياحة البيئية كتاب جماعي تحت عنوانISBN 978-9931-687-00-9 

  تحت رقم  السالمة المرورية في الجزائر  كتاب جماعي تحت عنوانISBN 978-9931-687-01-6 

  كتاب جماعي تحت عنوان تفعيل العلمية اإلرشادية في المنظومة التربوية تحت رقم ISBN 978-

9931-687-02-3 

  الدراسات العلمية المحكمة )أمـــــاني( تحت رقم  مجلدISSN :2170-1202 

 2018مجلد الدراسات  TURKEY  Volume 5 (1),  Route Educational & Social Science Journal
January E-ISSN: 2148-5518 

  مجلد الدراساتinternational congress science and football 

valenciennes France March 2016 ISBN978-2-36424-048-3 

   اإلشراف والمناقشات العلمية: 

  مذكرة في مستوى الليسانس. 50اإلشراف على أكثر من 

  مذكرة في مستوى الماستر. 30اإلشراف على أكثر من 

  وجامعة  جامعة البويرةدكتوراه أطروحات في مستوى الطور الثالث  ثمانيةاإلشراف على

 .بومرداس

 2014العديد من مذكرات الدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي منذ سنة  مناقشة. 

   العضوية العلمية: 

  عضو بهيئة التحرير واللجنة العلمية لمجلة معارف(ISSN1112-7007)  علوم  معهدالصادرة عن

 ة وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البوير

   علوم وتقنيات النشاطات البدنية  معهدالتعيين كخبير لتقييم وتحكيم المطبوعات العلمية على مستوى

 .ة والرياضية بجامعة البوير
  المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو باللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث

 .2014بجامعة البويرة 

  المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو باللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الرابع

 .2015بجامعة البويرة 

  المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو باللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الرابع

 .2015 بسكرةبجامعة 
 المنظم من طرف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  الخامسعلمية للمؤتمر الدولي عضو باللجنة ال

 .2016 البويرةوالرياضية بجامعة 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنيةالمنظم من طرف  األولللملتقى العلمي الوطني  ةعضو باللجنة التنظيمي 

 2017البويرة افريل والرياضية بجامعة 

   2018الى 2016عضو بالهيئة اإلدارية والعلمية لألكاديمية الرياضية الدولية بالسويد من سنة. 

  عضو بالرابطة الدولية للباحث العلميJASER . 

 .عضو باللجنة العلمية لمجلة علوم األداء الرياضي جامعة سوق أهراس 

 .عضو باللجنة المراجعة لمجلة اإلبداع الرياضي بجامعة المسيلة 
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 في اللجنة العلمية للملتقى الدولي الثاني بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة  عضو

 .2019خميس مليانة

 

 

 

 


