
  

 السيرة الذاتية         
 

 

 

 المعلومات الشخصية: 
 

 جعفر االسم:

 بوعروري اللقب:

 بتيزي نبراهم سطيف 1980ماي  05 تاريخ ومكان االزدياد:

 متزوج الحالة العائلية:

 جزائرية الجنسية:

 سطيف الجزائر مقر االقامة:

 fr. bouarouridjaafar  yahoo البريد االلكتروني:   39 26 34 52 05  الهاتف

 

 معلومات خاصة بالمستوى والتكوين:

 السنة الشهادات الرقم

دكتوراه علوم نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص تسيير  01

 رية والمنشآت الرياضية جامعة الجزائرالموارد البش

2012 

 2013ماي  التاهيل الجامعي 02

ارد البشرية تخصص تسيير المو  ماجستير في التربية البدنية والرياضية 03

                                                                                                                                                            والمنشآت الرياضية جامعة الجزائر

2005 

 2002 علوم تجارية تخصص محاسبةليسانس  04

 1998 علوم الطبيعة والحياة بكالوريا شعبة 05

 

 معلومات خاصة بالخبرات العملية:

 السنة المناصب الرقم

عهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية مدير م 01

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 الى يومنا هذا 2014

مدير مخبر ابحاث ودراسات في علوم وتقنيات النشطات  02

 والرياضية جامعة محمد خيضر بسكرةالبدنية 

 الى يومنا هذا 2014

 الى يومنا هذا 2015 عضو هيئة التحرير مجلة العلوم االنسانية 03



 الى يومنا هذا 2014 عضو المجلس العلمي لجامعة بسكرة  04

 الى يومنا هذا 2014 عضو المجلس العلمي للمعهد 05

 2017 مدير مجلة التميز لعلوم الرياضة 06

رئيس اللجنة العلمية للقسم التربية البدنبة والرياضية  07

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 

مسؤول تخصص علوم وتقنيات النشطات البدنية  08

 والرياضية جامعة محمد خيضر بسكرة

 2010الى سنة  2008سنة

مسؤول شعبة علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية  09

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 2011الى 2010

رئيس قسم التربية البدنية والرياضية جامعة محمد خيضر  10

 بسكرة

 الى يومنا هذا 2011من سنة 

أمين عام النادي الرياضي لكلية العلوم االنسانية  11

 واالجتماعية

 2011من سنة 

 

 :واإلشراف بالتدريسمعلومات خاصة 

 المقاييس التي تم تدريسها :

 
 السيكينظام ك -ماستر  -ليسانس 

         

 طور التكوين سنوات التدريس المقاييس المدرسة
 ماستر ليسانس نظام كالسيكي

 التنظيمات الرياضية
2013-2015   * 

 2014-2013 االحصاء العام
 *  

  *  2015-2014 االحصاء العام
  *  2016-201 االحصاء العام

االحصاء االستداللي المطبق في المجال 
 الرياضي

1320 --2014 
  * 



االحصاء االستداللي المطبق في المجال 
 الرياضي

2014-2015   * 

االحصاء االستداللي المطبق في المجال 
 الرياضي

2015-2016   * 

االحصاء االستداللي المطبق في المجال 
 الرياضي

2016-2017   * 

2016-2015 االدارة الرياضية    * 
  *  2017-2016 منهجية البحث العلمي

  *  2014- 2013 الختبار والقياس
  *  2014-2013 التسيير والتشريع الرياضي

 
 

وراه  د -دكت  لاجحتن

 طور التكوين سنوات التدريس المقاييس المدرسة
 الدكتوراه  الماجستير

 *  2017-2016 بيداغوجية التعليو العالي

 2017-2016 تعليمية النشاط الرياضي التربوي 
 * 

يا معاصرة في النشاط ملتقيات قضا
 2015 -2014 الرياضي التربوي 

 * 

2017-2016 اخالقيات المهنة لالستار الجامعي   * 

ملتقيات السياسة التعليميةالرسمية للنشاط 
 الرياضي

2015-2016   * 

2015-2014 منهجية البحث العلمي   * 
 *  2017-2016 فلسفة االدارة والتسيير الرياضي

 *  2018-2017 الرياضيتطبيقات علو النفس 

 *  2018-2017 منهجية البحث العلمي
 



 المطبوعات البيداغوجية
 عدد الصفحات السنة دار النشر العنوان المطبوعات

األعمال البيداغوجية 
 المطبوعة

  االحصاء العام
 ص 30 2016 

االحصاء المطبق في 
 المجال الرياضي

 
 ص 41 2015

  االدارة الرياضية
 ص 22 2011

 
 

لضافختها. ت  ف علنها و التي ةص ة الصخد ة و الصثكدا  األطدوحا
 مذكرات الماستر المناقشة

 تاريخ المناقشة عنوان المذكرة اللقب و االسو

 شخصية أستار التربية البدنية و الرياضية و عالقتها  خارف أحمد
 2013جوان بالدافعية لدى اإلناث نحو ممارسة التربية البدنية 

 ترالة عبد
 الكريو 

إتجاهات تالميذ مرحلة المتوسط نحو ممارسة النشاط البدني و 
 2013جوان  الرياضي 

دور اللعب في تنمية المهارات الحركية األساسية لدى أطفال الروضة  تلول زكرياء 
 2013جوان  سنوات 3-5

تريعة تقي 
 الدين 

دور النشاط الرياضي المكيف في اإلددماج اإلجتماعي لذوي 
 ياج الخاص  اإلحت

 2013جوان 

 مدى تأثير كثافة المنافسة الرياضية علي اللياقة البدنية بريبش عبد هللا
 لألعبي كرة القدم "ألابر" 

 2013جوان 

حسين محمد 
 خليل

القياسات المورفولوجية كمعيار إلنتقاء و توجيه الناشتين في السباقات 
 سنة 14-11النصف الطويلة الفتة العمرية

 2014جوان 

دهنون عماد 
 الدين

 

دور التربية البدنية و الرياضية في تحسين قدرة اإلنتباه عند تالميذ 
 2014جوان  سنة 15-14السنة الثالثة متوسط



 
مغزي حب هللا 
 محمد  لخضر 

 
لفاءة أستار التربية البدنية و الرياضية من وجهة نظر مدراء 

  -دراسة ميدانية لبعض ثانويات بسكرة-الثانويات
 2015ان جو 

سايغي محمد 
 الصادق 

 31/05/2015 اإلدارة الرياضية و دورها في تحسين تسيير المنشآت الرياضية

فرحي محمد 
 إسالم 

 

سمات شخصية أستار الربية البدنية و الرياضية و عالقتها بالتحصيل 
 31/05/2015 الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية 

ربية البدنية و الرياضية في ظل اإلصالحات واقع ممارسة الت شعباني الهادي 
 2015جوان  الحديثة"المقاربة بالكفاءات"في المرحلة الثانوية 

-أنماط القيادة لدى المدرب و أهميتها في تماسك الفريق الرياضي بن خليفة ياسر  
 2015جوان  دراسة ميدانية لبعض أندية الجهوي الثاني لكرة القدم 

نامج لتعلو المهارات األساسية لسباحة الزحف علي البطن إقتراح بر  دمدوم يحي 
 لدى المبتداين  

 2015جوان 

بوغرارة إ  
 براهيو 

الكشف عن المستوى المعرفي لألنشطة الرياضية الفردية )رمي 
 السرعة(لتالميذ الثالثة ثانوي -الوثب الطويل -الجلة

 2015جوان 

وادي عبد 
 الرؤوف

ي المكيف في تحقيق الترافق النفسي دور النشاط البدني و الرياض
 لدى صغار الصو البكو

 2015جوان 

دور الكفاءة التربوية ألستار التربية البدنية و الرياضية في تحقيق  برقوق حيدر 
 التوافق النفسي لتالميذ الطور الثانوي 

31/05/2015 

نصري عز 
 الدين

 دور التسيير اإلداري في تطوير الرياضة المدرسية 
 ااربالجز 

 2015جوان 

دور التكوين اإلداري و عالقته بتحسين األداء علي مستوى مديرات  بوترعة طارق 
 الشباب و الرياضية

 2015جوان 

واقع المنشآت الرياضية و عالقتها بأداء التالميذ أثناء حصة التربية  لير إبراهيو
 البدنية و الرياضية في المرحلة الثانوية 

 2015جوان 

 2015جوان  وظيفة التوجيه في إدارة المنشآت الرياضية دور عريف حسن
 31/05/2015 دور وظيفة التوجيه في إدارة المنشآت الرياضية صولي إلياس



 اإلدارة الرياضية و دورها في تسيير المنشآت الرياضية دراسة بوزرقون فريد
 ميدانية لبعض مديري رؤساء مصالح المنشآت الرياضية 

 -والية بسكرة–
 2016ماي 

هنانو محمد 
 رضا

 آليات تمويل المنشآت الرياضية و المتابعة المالية لها
 2016ماي  -دراسة وصفية لمجموعة من المنشآت الرياضية بالجزاار-

عون محمد 
 عماد الدين

 

 أهمية التسيير اإلداري في إدارة األندية الرياضية
 2016ماي  -دراسة ميدانية لبعض نوادي والية بسكرة-

ي نور سالر 
 الدين

تأثير برنامج تدريبي مقترح لتحسين السرعة لدى سباحي الزحف علي 
 البطن

 2016ماي 

 2016جوان  أثر التنمية اإلجتماعية في تنمية دافعية الطفل لممارسة السباحة مريان حسام
بن حسن 

 رياض
إتجاهات بعض األنماط الجسمية نحو إدراك الذات البدنية في حصة 

 2016جوان  ة و الرياضيةالتربية البدني

 أثر شخصية األستار علي نفسية تالميذ المرحلة الثانوية زروق نبيل
 في ممارسة التربية البدنية و الرياضية

 2016ماي 

مستور بدر 
 الدين

تأثير ممارسة التالميذ للنشاط البدني بالنوادي الرياضية علي حصة 
 التربية البدنية و الرياضية

 2016ماي 

 دور التحفيز في تحسين األداء من وجهة نظر العاملين انعازب عثم
 -الوادي–ماي بالشط  08دراسة حالة ملعب -

 2016ماي 

لموشي عبد 
 الحكيو

 مدى مساهمة بعض الوظااف اإلدارية إلنجاح العمل اإلداري 
 -دراسة ميدانية بوالية الوادي-الرياضي

 2016ماي 

بن علي محمد 
 رضا

لشباب و الرياضة و دوره في تحسين األداء واقع التكوين بمديرية ا
 -دراسة ميدانية بوالية الوادي-اإلداري 

 2016جوان 

 إستعمال التكنولوجية الحديثة و عالقتها بدافعية اإلنجاز لدى  غراب ميلود
 -الوادي-إداري مديرية الشباب و الرياضة

 2016ماي 

  2016جوان  ير النشآت الرياضيةدور تنظيو إدارة الموارد البشرية في تطو  الهاشمي غقال
محبوب -35

 عبد الرحمان
-واقع التوصيف الوظيفي لألفراد العاملين في إدارة المنشآت الرياضية

 -دراسة ميدانية علي مستوى المركبات الرياضية لوالية بسكرة
 2016ماي 

 2016ماي  دور تسيير المنشآت الرياضية في تنمية رياضة كرة الطاارة شنوفي سفيان



 -يدانية في والية بسكرةدراسة م-
 دور تسيير المنشآت الرياضية في تنمية رياضة كرة الطاارة شنوفي سفيان

 -دراسة ميدانية في والية بسكرة-
 2016ماي 

 2017جوان  دور التدريب في تنمية الموارد البشرية في المنشآت الرياضية جابر يحي
 
 
 

 مومن سعد
 محمد

 
 

 إلداري لديوان مركب متعدد الرياضات بالواديإستراتيجية التسيير ا
 
 
 2017جوان 

دور الثقافة التنظيمية في تحسين آداء العمال داخل االمنشآت  حدودي الحبيب
 2017جوان  الرياضية

 2017جوان  دور الموارد البشرية في تسيير المنشأة الرياضية مانع علي
لدى العاملين في المنشآت عالقة األداء الوظيفي بضغوط العمل  عمامرة جعفر

 الرياضية
 2017ماي 

عمران حسام 
 الدين

 وظيفة التنظيو و دورها في نجاح العمل اإلداري بالمتسسة الرياضية
 2017جوان 

 2017جوان  دور التسيير اإلداري في تطوير الرياضة المدرسية لساب حسين
قرميط عبد 

 الحق
عية اإلنجاز لدى إداري إستعمال التكنولوجيا الحديثة و عالقته بداف

 2017جوان  مديرية الشباب و الرياضة

مومن سعد 
 محمد

 إستراتيجية التغير اإلداري لديوان مركب متعدد الرياضات بالوادي
 2017جوان 

 2017جوان  دور الموارد البشرية في تسيير المنشأة الرياضية مانع علي
جاب هللا عبد  

 المجيد
المشكالت اإلدارية التي تواجه رؤساء دور العالقات العامة في حل 

 فرق كرة القدم
 2017ماي 

 
 

 

 أطروحات الدكتوراه المناقشة
 تاريخ المناقشة عنوان األطروحة اللقب و االسو



 لروي الياس
اقتراح بطارية اختبارات بدنية خاصة لرياضة الدراجات علي الطريق 

 لاللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية
 وطنية في رياضة الدراجات عند صنف اشبال ركور دراسة ميدانية

2017- 

بوزاهر 
محمد 
 لخضر

أهمية التربية البدنية والرياضية في تنمية التكيف االجتماعي المدرسي 
دراسة ميدانية لبعض ثانويات مدينة  -لدى تالميذ المرحلة الثانوية 

 -بسكرة
2017 
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بعض سمات الشخصية 
التربية البدنية  أستار

وعالقتها  والرياضية
بدافعية لتلميذات مرحلة 
المتوسط نحو ممارسة 
 التربية البدنية والرياضية

مجلة التميز لعلوم  01
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 معلومات خاصة بالمشاركة في المنتديات، الملتقيات 

 الملتقيات الوطنية:-1

 السنة المكان العنوان الرقو

 2007 جامعة بسكرة في ظل التدريس بالكفاءاتLMDنظام التكوين في  01

أهمية الرياضة المدرسية في انتقاء وتوجيه المواهب  02

 الرياضية نحو الممراسات النخبوية

 2008 جامعة باتنة

 2008 جامعة بسكرة أهداف تطبييق نظام التكوين الجديد في الجزاار 03

لمشكالت النفسية للمراهقين وانعكاساتها علي ظهور ا 04

 السلوك العدواني في المنافسات الرياضية

 2009 جامعة بسكرة

تعليمية النشاط البدني الرياضي لذوي االحتياجات  05

 الخاصة في الوسط التربوي 

 2009 جامعة بسكرة

 2009 جامعي سوق أهراسالمركز ال التقويو التربوي في مجال التربية البدنية والرياضية 06

 جامعة ورقلة  1ملتقي وطني منهاج التربية البدنية والرياضيةلاطار لتنميةالتلميذ 07
النشاط البدني والرياضي في الوسط 

 المدرسي 

 2013مارس 

دراسة بعض الصفات البدنية والمهارية عند ناشئ كرة  08
 القدم

الملتقي الوطني االول حول المنظومة 
الجزاار استيراتيجية الرياضية في 

 واستشراف

ماي  12-13
2014 

المراة المسلمة بين متطلبات الممارسة الرياضية  09
 والضوابط الشرعية االسالمية

 2ملتقي وطني 
 جامعة سوق اهراس

واقع وافاق الرياضة النسوية في 
 الجزاار

 2016مارس 

العنف المدرسي لدىتالميذ متوسطة الشهداء االخوة  10
دية مزيرعة والية بسكرة من وجهة نظر جبابري بل
 االساتذة

 ملتقي وطني  
سوسيولجية الحياة اليومية داخل 

 المدرسة الجزاارية
مخبر التغير االجتماعي والعالقات 

 العامة
 جامعة بسكرة

 2017نوفمبر 



واقع تكنولوجيا التعليو واهميتها في تدريس التربية البدنية  11
 والرياضية

 ملتقي وطني 
ط البدني والرياضي في الوسط النشا

المدرسي وتكنولوجيا االعالم واالتصال 
 التربوي 

2017 

ملتقي وطني حول:المراقبة والمتابعة  التقويو التربوي في التربية البدنية والرياضية 12
في ميدان علوم وتقنيات النشاطات 
البدنية والرياضية مقاربة متعددة 

 االختصاصات

2017 

 

 لية:الملتقيات الدو -2

 

 السنة المكان العنوان الرقو

الحاالت النفسية لالعبين وانعكاساتهاعلي ظهور السلوك العدواني  01

 في المنافسات الرياضية

 2008 جامعة الجزاار

 2009 جامعة عمار ثليجي األغواط االعداد النفسي الرياضي وظاهرة االداء التنافسي في الجزاار 02

 2009 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي واألفاق المستقبليةLMD التدريب الرياضي في نظام 03

العداد التنافسي الرياضي وانعكاساته علي الرياضة التنافسية في  04

 الجزاار

 2009 جامعة الجزاار

 2012 جامعة بسكرة السلوك الرياضي النشاط البدني الرياضي المكيف وتحسين 05

06 Etude comparativeentre enfants sedantaires et 
enfants sporetives de 9-10ans et 11ans dans le 

milieu scolaire 

 جامعة ورقلة  1ملتقي وطني
النشاط البدني والرياضي في الوسط 

 المدرسي 

مارس 
2013 

الملتقي الوطني االول حول  دراسة بعض الصفات البدنية والمهارية عند ناشئ كرة القدم 07
ة في الجزاار المنظومة الرياضي

 استيراتيجية واستشراف

12-13 
ماي 

2014 
08  

دور مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في الرفع من الروح 
 الوطنية لدى المواطنين مقابلة ام درمان نمورجا

 2ملتقي وطني 
 جامعة سوق اهراس

واقع وافاق الرياضة النسوية في 
 الجزاار

مارس 
2016 



في ادارة النوادي الرياضية الهاويةاهمية حوكمة التسيير  09  ملتقي وطني   
 جامعة بسكرة

نوفمبر 
2017 

تسيير المنشات الرياضية في معاهد علوم وتقنيات النشاطات  10
 البدنية والرياضية

 2017 ورقلة

 2017 تونس  الرياضة والتطور المرفولوجي عند الطفل والمراهق 11

ي تدريس التربية البدنية واقع تكنولوجيا التعليو واهميتها ف 12
 والرياضية

 2017 ورقلة

 
ثاصد فحظ) آ (: ل ستاد  ب آ ب ؤلى رةب دفن بعد الت ب آخدى  ة علصن  مخاطا

 
 مستول أو عضو مشروع بحث

 الصفة )مستول طبيعة مشروع البحث
 أو عضوا( 

 السنة عنوان المشروع

Cnepreu 
CODE de PROJET: R1420100001 

 

دور القياسات  عضو
بومترية)الطول و الوزن( األنترو 

تحديد نتااج التربية البدنية و 
الرياضية في شهادتي التعليو 
 المتوسط و الثانوي 

2012-2014  

 
cnepreu 

code de projet 
 

J00l02un070120140068 
 

 مشروع رايس

بناء بطارية اختباراتونفسيةلقبول "
الطلبة علي مستوى معاهد علوم 

و تقنيات النشاطات البدنية 
 لرياضيةوا

2017 -ا2014  

 
ب ة العلصن ي الضخاطا  لجتل

ب ة علصن  الضخاطا
الصفة )مستول أو عضو  ملتقيات، أيام دراسية، متتمرات

 أو منظو (
 السنة المكان و التاريخ

الملتقي الدولي الثاني تحد عنوان 
"استراتيجيات التكوين الرياضيين في الجزاار 

ية"بين القواعد النظرية و االليات التطبيق  

وعضو  لملتقيا رايس
البدنية  معهد علوم وتقنيات النشاطات اللجنة العلمية

 و الرياضية بجامعة بسكرة
فيفري  18-19  

2015 



الملتقي الدولي الثالث تحد عنوان "الرياضة و 
 المواطنة"

مشرف عام وعضو اللجنة 
  للملتقي العلمية

البدنية  معهد علوم وتقنيات النشاطات
-09ة بسكرةو الرياضية بجامع

ديسمبر10  
2015 

الملتقي الدولي الثالث تحد عنوان "الرياضة و 
 المواطنة"

 عضو اللجنة العلمية
 للملتقي

البدنية  معهد علوم وتقنيات النشاطات
-09و الرياضية بجامعة بسكرة

ديسمبر10  
2015 

الملتقي الدولي الثاني تحد عنوان 
"استراتيجيات التكوين الرياضيين في الجزاار 

ين القواعد النظرية و االليات التطبيقية"ب  

 عضو اللجنة العلمية
البدنية  معهد علوم وتقنيات النشاطات

 و الرياضية بجامعة بسكرة
فيفري  18-19  

2015 

ملتقي دولي االول االنشطة الترفيهية وااللعاب  
 التقليدية ودورها في تطوير السياحة الصحراوية

قنيات النشاطات البدنية معهد علوم وت عضو اللجنة العلمية
 والرياضية جامعة ورقلة

2014ديسمبر   
2014 

الملتقي الوطني تحد عنوان "جريمة اختطاف 
 االطفال في الجزاار"

عضو اللجنة العلمية 
 للملتقي

 12-11للية الحقوق جامعة بسكرة
 2016 افريل

الملتقي الوطني الثالث تحد عنوان "النشاط 
مدرسي و البدني الرياضي في الوسط ال

 تكنولوجيا االعالم و االتصال التربوي"

عضو اللجنة العلمية 
 للملتقي

البدنية  معهد علوم وتقنيات النشاطات
 07-06و الرياضية بجامعة بورقلة

 مارس
2017 

يوم دراسي تحد عنوان "التربية الحركية عند 
 الطفل و المراهق"

 متدخل
 

مخبر دراسات وبحوث في علوم 
البدنية و الرياضية النشاطات  وتقنيات

 بجامعة بسكرة
فيفري  02  

2017 

يوم دراسي تحد عنوان "التكنولوجياالحديثة 
 واستخداماتها في النشاط  الرياضي

 متدخل
اهمية استخدام جهاز 

polar time2  في
مراقبةالتدريبات والتقويو 

 الرياضي

مخبر دراسات وبحوث  في علوم 
وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

جامعة بسكرةب  
مارس 07  

2016 

واقع االدارة في تسيير المتسسات وتطوير 
 الممارسة الرياضية 

 متدخل
مستوى االلتزام بمعايير 
الثقافة التنظيمية التنظيمية 

وعالقته باداء العاملين في  
ضوء االستثمار في كفاءة 
الموارد البشرية  داخل 
 المنشاة الرياضية 

 

ت البدنية معهدعلوم وتقنيات النشاطا 
 و الرياضية
 جامعة بسكرة

مارس 09  2017 



 
Le sport et la biometrie humaine  

عضو اللجنة العلمية و 
 متدخل

L inportance de la 
morphologie dans le 

sport 

 20النشاطات البدنية و الرياضية 
 2017 نوفمبر

يوم دراسي وطني تحد عنوان النشاط البدني 
 الرياضي و السمنة

 ير مخبرمد
مخبر دراسات وبحوث في علوم 

النشاطات البدنية و الرياضية  وتقنيات
نوفمبر 27بجامعة بسكرة  

2017 

رايس لجنة تنظيمية  يوم دراسي اإلصابات األولية
 ومتدخل

الوقاية واالسعافات االولية 
 في المنشات الرياضية

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية جامعة بسكرة

 

ارس م
2014 

 رايس ومتدخل  يوم دراسي اإلسعافات األولية
االصابات 
الرياضية عند اللعبين 

 وطرق معالجتها

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية جامعة بسكرة

 

مارس 
2015 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  متدخل األبواب المفتوحة للدكتوراه 
 والرياضية جامعة بسكرة

 

الي  0142
2016 

يوم دراسي مستجدات الساحة الدولية في 
قضايا المنشطات وانعكاساتها علي استقرار 

 رياضة النخبة في الجزائ

 متدخل
ديسمبر  الجمعية الوطنية لمكافحة المنشطات

2016 

يوم دراسي تحد عنوان "تطبيقات في نظرية 
 ومنهجية الد ب و ر"

 متدخل
بين التربية الحركية  

البدنية في المدارس  والتربية
 االبتدااية

مخبر دراسات وبحوث في علوم 
النشاطات البدنية و الرياضية  وتقنيات

 بجامعة بسكرة
افريل 18  

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



ب فداءب تض ب ل شوي  خبدب ، ع
وى الجبدب ثت ل ي  ش ب و ب الصعضن  الحضب الهنئ

مع كلية العلوم مجلة علوم اإلنسان والمجت خبير في تحكيو المقاالت العلمية الدولية
 االنسانية و االجتماعية جامعة بسكرة

الي يومنا هذا 2014  

خبير في تحكيو المقاالت العلمية الدولية لمجلة 
 العلوم االنسانية

الي يونا هذا 2015 مجلة العلوم االنسانية  جامعة بسكرة  

عضو الهيتة العلمية لمجلة التميز لعلوم 
 الرياضة

ة معهد علوم مجلة التميز لعلوم الرياض
وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضة جامعة 

 بسكرة

الي يومنا هذا 2017  

الي يومنا هذا2014من  جامعة بسكرة عضو هيتة التحرير  لمجلة العلوم االنسانية  

خبير في تحكيو المقاالت العلمية الدولية لمجلة 
 التحدي

معهدعلوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 ام البواقيوالرياضية جامعة 

 

الي يومنا هذا 2015من   

خبير في تحكيو المقاالت العلمية الدولية لمجلة 
 حوليات 

01جامعة الجزاار  الي يومنا هذا 2017من    

خبير في تحكيو المقاالت العلمية الوطنية لمجلة 
 التميز لعلوم الرياضة

مجلة التميز لعلوم الرياضة معهد علوم 
الرياضة جامعة  وتقنيات النشاطات البدنية و

 بسكرة

الي يومنا هذا 2017  

عضو فريق التكوين في الدكتوراه الطور الثالث 
 تخصط االدارة و التسيير الرياضي 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و 
 الرياضة جامعة بسكرة

2015/2017  

عضو فريق التكوين في الدكتوراه الطور الثالث 
 تخصط التدريب الرياضي 

وم وتقنيات النشاطات البدنية و معهد عل
 الرياضة جامعة بسكرة

2015/2016  

خبير في تحكيو مطبوعات الدروس البيداغوجية 
 لألساتذة

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية جامعة بسكرة

 

الي يومنا هذا 2014  

عضو اللجنة العلمية لمجلة التميز لعلوم 
 الرياضة 

نشاطات البدنية و معهد علوم وتقنيات ال
الي غاية يومنا هذا 2016 الرياضية( بجامعة بسكرة  

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  خبير لجنة في التأهيل الجامعي
 الرياضية( بجامعة المسيلة

2014ألتوبر  

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  عضو مناقش في التأهيل الجامعي
لةالرياضية( بجامعة المسي  

2015افريل   

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  عضو مناقش في التأهيل الجامعي
 الرياضية( بجامعة بسكرة

2016جانفي   

2016افريل معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  رايس لجنة مناقشة التاهيل الجامعي  



 الرياضية( بجامعة بسكرة
لوم وتقنيات النشاطات البدنية و معهد ع عضو مناقش في التأهيل الجامعي

 الرياضية( بجامعة بسكرة
2016مارس   

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  عضو مناقشة اطروحة الدكتوراه 
 الرياضية( بجامعة بسكرة

2017سبتمبر   

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  رايس لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه 
كرةالرياضية( بجامعة بس  

2017سبتمبر   

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  عضو في لجنة التربصات الميدانية
الي غاية يومنا هذا-2010 الرياضية( بجامعة بسكرة  

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  عضو اللجنة للمجلس التاديبي
الي يومنا هذا2012من  الرياضية( بجامعة بسكرة  

لمي للجامعةعضو المجلس الع الي يومنا هذا 2014من  جامعة بسكرة   
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  عضو المجلس العلمي للمعهد

الي يومنا هذا 2014من  الرياضية( بجامعة بسكرة  

 
 عضو اللجنة العلمية للملتقي الوطني

 
 االنشطة الترفيهية وااللعاب التقليدية

 جامعة ورقلة
 ت النشاطات معهد علوم وتقنيا

 
 البدنية والرياضية ة ورقلة

 2014ديسمبر 

الي يومنا هذا2014من   جامعة بسكرة عضو مجلس االدارة للجامعة   
 2016 المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة عضو عامل فتة العلماء الشباب

دنية معهد علوم وتقنيات النشاطات الب رايس  لجنة  تحضير و تنظيو مسابقة الدكتوراه 
 2014/2015/2016/2017 والرياضية 

 


