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   ):التكوین(الدراسات
  .والیة المسیلة*عین الحجل*بمدرسة الشھید بن یطو إبراھیم  1986إلى 1980من:االبتدائیة الدراسة

  .والیة المسیلة*عین الحجل*بمتوسطة عبداوي عبد الرحمن البصیري  1990إلى 1987من:الدراسة اإلكمالیة
  .والیة المسیلة*عین الحجل*بثانویة عمر المختار  1993إلى 1990من:الدراسة الثانویة

  :الدراسة الجامعیة
  *جامعة الجزائر* 1998جوانإلى 1994من:دراسة التدرج-
  *جامعة الجزائر* 2002إلى 1999من):الدراسات العلیا(ة مابعد التدرجدراس-

  :الشھادات المحصل علیھا
  .شھادة البكالوریا شعبة علوم طبیعیة-
  *جامعة الجزائر*شھادة اللیسانس في التربیة البدنیة والریاضیة -
  *جامعة الجزائر*ي نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة والریاضیة شھادة الماجستیر ف-
  *جامعة الجزائر*قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا-شھادة الماجستیر في علوم التربیة -
 .*جامعة الجزائر*شھادة دكتوراه العلوم في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة والریاضیة  -
  .2015جوان: أستاذ التعلیم العالي منذ -

  :األعمال
  ).1993(بالمدرسة االبتدائیة الجزائریةمعلم -
  .2002إلى 2000من- جامعة الجزائر- أستاذ مساعد مؤقت بقسم التربیة البدنیة والریاضیة-
  .إلى غایة یومنا ھذا 31/12/2002:منذ* المسیلة*أستاذ جامعي بجامعة دمحم بوضیاف -
  .تقیات الوطنیة والدولیة حول العلوم التربویة والنفسیة والریاضیةالمشاركة في العدید من الندوات والمل-
  .، الماجستیر، الماستر، والدكتوراهتأطیر ومناقشة العدید من رسائل اللیسانس-

  :نشاطات علمیة وثقافیة أخرى
  ).مرحلة اللیسانس(األول في دفعتھ -
  -التسجیل الرابع .جزائرالعلوم التربویة بجامعة الالتحضیر لشھادة دكتوراه العلوم في -
  .أستاذ التعلیم العالي: المستوى العلمي-
  .جامعي: المستوى الثقافي-
  التعلیم العاليأستاذ : الرتبة والوظیفة الحالیة-
  یة واألرطفونیابقسم علم النفس وعلوم الترب رئیس اللجنة العلمیةشغل منصب  -
  .2007. 12. 25إلى 2004.12.25:منذ* المسیلةجامعة *
  المسیلة*جامعة دمحم بوضیاف*ضو المجلس العلمي لكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة ع-
 .2007.12.25 : إلى 2004.12.25:منذ 

استفاد من منحة طویلة المدى بالخارج للمملكة األردنیة الھاشمیة  إلتمام  أطروحة الدكتوراه خالل الموسم 
  .2008-2009:الجامعي

  R05620090017: مصطلحات علم النفس والعلوم التربویة تحت رقمقاموس : عضو وحدة بحث بعنوان-
على تدریس طلبة السنة األولى ماجستیر في علم النفس الجنائي  2009/2010:خالل الموسم الجامعي الحالي أشرف -

  .تطبیقي واإلحصاءمنھجیة الفي مقیاس 
 .03الجزائر.دالي إبراھیم  .لبدنیة والریاضیةبمعھد التربیة ا والدكتوراه عضو في لجان مناقشة رسائل الماجستیر -

 صور
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  الى یومنا ھذا 16/12/2012: جامعة المسیلة منذ تاریخ -عضو المجلس العلمي لكلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة
 2012/2015.جامعة المسیلة –مدیر مخبر المھارات الحیاتیة  -
 .لریاضة المدرسیةأسباب تدني مستوى ا: بعنوان) PNR(رئیس مشروع بحث وطني -
  .2013ماي 27:جامعة المسیلة منذ -كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة - رئیس قسم علم النفس-
. المركز الجامعي العقید آكلي محند أولحاج )ISSN 1112- 2007 :- مجلة علمیة محكمة(عضو محكم  بمجلة معارف  -

  .الجزائر. البویرة
  
  تقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة  عضو محكم بالمجلة العلمیة لعلوم و -

 .الجزائر. مستغانم .دیساجامعة عبد الحمید بن ب) ISSN  :1112.4032 - مجلة علمیة محكمة(     

بجامعة العلوم والتكنولوجیا دمحم بوضیاف   عضو محكم بالمجلة العلمیة المحكمة لمعھد التربیة البدنیة والریاضیة -
 .وتقنیات النشاط البدني الریاضي ممجلة علو: وھران الموسومة بـ

  
عد التأهیل -  /المقاالت المنشورة 

 

تأثیر استخدام بعض األنواع من التغذیة الراجعة الفوریة االیجابیة والسلبیة في تعلم بعض : "مقال منشور بعنوان -
  .سنة15-13:عند تالمیذ المدارس سن) الكرة الطائرة، كرة السلة، و كرة الید( المھارات األساسیة في

مجلة علمیة تخصصیة في علوم التربیة . العراق. كلیة التربیة الریاضیة - مجلة جامعة األنبار للعلوم البدنیة والریاضیة 
 .9465-2074:، الرقم الدولي2010:ثانيالریاضیة والبدنیة المجلد األول، العدد ال

http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=798&uiLanguage=ar  
  )دراسة حالة مخابر التربیة البدنیة والریاضیة(واقع البحث العلمي في الجزائر: مقال منشور بعنوان -

العدد السابع،  ) 1112.4032ISSN -مجلة علمیة محكمة(بالمجلة العلمیة لعلوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة 
  .الجزائر. مستغانم. 2010دیسمبر 

http://revue-staps.univ-

mosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=17  
. مـدى توظـیف الـمھارات الحـیاتیة فـي المـناھج الدراســیة  للتربیة الریاضیة في الجزائر و األردن" مقال بعنوان  -

المملكة  ).ISSN 1021-6804: مجلة علمیة محكمة(2011 )06(العدد) 26(المجلد  بمجلة مؤتة للبحوث والدراسات
 .األردنیة الھاشمیة

" د في معاھد التربیة البدنیة والریاضیة .م.اكتساب متطلبات جودة التكوین في النظام الجدید ل: مقال منشور بعنوان-
  ."دراسة مقارنة بین جامعة وھران وجامعة مستغانم

 19939345:ة دولیة تخصصیة، الرقم الدوليمجلة الرافدین للعلوم الریاضیة، جامعة الموصل، العراق، مجلة علمی
 ).57(العدد) 17(المجلد

http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=270&uiLanguage=ar 

لدى طلبة معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة بالمسیلة في  اإلبداعيمستوى التفكیر : مقال منشور بعنوان
 )2170-1385:الرقم الدولي(بالمجلة العلمیة المحكمة .2013جوان. العدد الثالث. ةضوء بعض المتغیرات ذات الصل
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بجامعة العلوم   معھد التربیة البدنیة والریاضیةالتابعة  ل. مجلة علوم وتقنیات النشاط البدني الریاضي: الموسومة بـ
 .الجزائر. والتكنولوجیا دمحم بوضیاف وھران

 فریلأ 10-09: المنظم یومي" إشكالیة القیاس النفسي في علم النفس" : األول حول  الوطنيالمشاركة في الملتقى  -
أھمیة تضمین حجم األثر عند : بمداخلة عنوانھا. كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  بجامعة معسكر من طرف  2013

 .منشور .فحص الداللة اإلحصائیة

اب طالب المرحلة الثانویة بعض المھارات الحیاتیة عدد خاص دور النشاط الریاضي في إكس: مقال منشور  بعنوان
و  03"دور النشاط الریاضي في حل مشكالت الحیاة المعاصرة المنعقد یومي: بالمؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان

یة لعلوم بالمجلة العلممعھد التربیة البدنیة والریاضیة  -مستغانم - بجامعة عبد الحمید ابن بادیس 2013دیسمبر  04
، دیسمبر سابعالخاص بالمؤتمر عدد  ) 1112.4032ISSN -مجلة علمیة محكمة(وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة 

 .الجزائر. مستغانم. 2013

http://revue-staps.univ-

mosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=55 

ة النفسیة لدى طلبة معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة بالمسیلة مستوى الصالب: مقال منشور بعنوان
، عاشرالعدد ال ) 1112.4032ISSN -مجلة علمیة محكمة(بالمجلة العلمیة لعلوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة 

  .الجزائر. مستغانم. 2013دیسمبر 

http://revue-staps.univ-

mosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=58  
الواجبات المرتبطة بأداء معلم : بعنوان  2014. 01العدد) 41(المجلد. دراسات العلوم التربویة  مقال منشور بمجلة

 )/http://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu(التربیة الریاضیة لتنفیذ المنھاج في ظل الجودة الشاملة
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/issue/view/359 

 

رؤیة (واقع التكوین الجامعي في الجزائر من خالل مخرجاتھ في سوق العمل: عضو اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول
علم النفس وعلوم التربیة واالرطفونیا بجامعة والمنظم من طرف قسم  2012ماي  16-15: المنعقد یومي) تقویمیة
 .المسیلة

االرشاد النفسي والتربوي التي أجراھا قسم علم النفس وعلوم التربیة التوجیھ وصاحب مشروع المسابقة الوطنیة في  -
 .2012أكتوبر  13یوم .واالرطفونیا بجامعة المسیلة

تجاھات الحدیثة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة بین منطق اال: " عضو اللجنة العلمیة  للملتقى الدولي األول حول
-من طرف معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة 2013ماي 09-08:المنعقد یومي" التجدید وواقع التنفیذ 

 .جامعة الحاج لخضر بباتنة

 8) الواقع والتجلیات(في المجتمع الجزائري  للملتقى الوطني الثاني المشكالت الراھنة لدى األطفالعضو اللجنة العلمیة 
 .النفسي واإلرشادمخبر القیاس  -2- جامعة الجزائر 2013دیسمبر  9و 

مجلة علمیة دولیة متخصصة ومحكمة في علوم وتقنیات األنشطة البدنیة " عضو الھیئة االستشاریة لمجلة الخبیر 
: الرقم الدولي. جامعة زیان عاشور بالجلفة . والریاضیة علوم وتقنیات األنشطة البدنیةتصدر عن قسم "  والریاضیة

0991-2253. 
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المجلة الدولیة المحكمة الصادرة عن كلیة العلوم اإلنسانیة . لمجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیةعضو ھیئة التحریر 
 .ISSN 2253-010X:  الترقیم الدولي. جامعة المسیلة -واالجتماعیة

  لھا ارستھممممستوى التعلیمیة والتكنولوجیة المتوسط للكفایات التعلیم  ة ذأساتمدى امتالك : مقال منشور بعنوان -    
). ISSN2170-0575(مجلة علمیة دولیة محكمة نصف سنویة. ة للبحوث والدراساتنمجلة أنس.من وجھة نظرھم

  .الجزائر - الجلفة - جامعة زیان عاشور-  2014العدد التاسع جوان 
تصدر عن مخبر علوم الریاضة  " محكمةریة مجلة علمیة دو" ن لمجلة علوم الریاضة والتدریب عضو ھیئة المحكمی 

 .2253-0517: الرقم الدولي. 03والتدریب العالي المستوى، جامعة الجزائر 

تصدر * مجلة علمیة دولیة محكمة * عضو لجنة القراءة والتحكیم بمجلة مجلة علوم وتقنیات النشاط البدني الریاضي 
  - 03جامعة الجزائر –ن مخبر علوم وتقنیات النشاط البدني الریاضي ع

 تقدیر أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لدرجة التزامھم بأخالقیات مھنة التربیة والتعلیم: مقال منشور بعنوان

 *مجلة علمیة دولیة محكمة * مجلة علوم وتقنیات النشاط البدني الریاضي 

 

  .الجزائر. 2015 – 09العدد -03جامعة الجزائر –قنیات النشاط البدني الریاضي تصدر عن مخبر علوم وت 

ISBN  4509-2010  ISSN 112-9964  
مجلة عالم . اتجاھات طلبة التوجیھ واإلرشاد نحو تخصصھم وأثر بعض العوامل المختارة في ذلك: مقال منشور بعنوان

الترقیم . 2015ینایر. السنة السادسة عشرة. الجزء الرابع. بعونالعدد التاسع واألر. جمھوریة مصر العربیة. التربیة
  .ISSN/1110-4406: الدولي
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 مسؤولية، أو عضوية يف مشروع حبثي: 

مسؤول أو (الصفة  نوعية املشروع
  )عضوا

  السنة

  2009  عضو PNRقاموس ومصطلحات علم النفس وعلوم الرتبية
  2012  رئيسا  اإلرشاد والتوجيه النفسي والرتبوي "مشروع ماجستري يف علوم الرتبية

ضة املدرسية يف اجلزائر   2013  رئيس PNRاملشروع الوطين للبحث أسباب تدين مستوى الر
  2015  رئيس  PNRاملشروع الوطين للبحث تصميم مقياس املهارات احلياتية

  
 املسؤوليات اإلدارية والعلمية 

  اهليئة  السنة  املسؤوليات
  قسم علم النفس  إىل يومنا 2004منذ   ة العلميةعضو اللجن

  قسم علم النفس  2007إىل  2004  رئيس اللجنة العلمية
لس العلمي للكلية   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  إىل يومنا 2007 ذمن  عضو ا

  قسم علم النفس  2012إىل  2010من  رئيس اللجنة العلمية
  النفسقسم علم   2011  مسؤول فريق االختصاص

ملسيلة  2012  مدير خمرب املهارات احلياتية  جامعة دمحم بوضياف 

ملسيلة  2013  رئيس قسم علم النفس   جامعة دمحم بوضياف 
ملسيلة  2014  رئيس جلنة اخلدمات االجتماعية  جامعة دمحم بوضياف 

 

 

 

  :الكتب املنشورة
  .2009عمان، : دار املناهج للنشر والتوزيع ،1ط التجربة العلمية وتنمية التفكري العلمي،: عمر عيسى عمور -
  م2015دار البداية؛  األردن،  .الطبعة األوىل  : مؤشرات الصحة النفسية: رويب دمحم/ عمر عيسى عمور -
لس العلمي للكلية/ قيد الطبع -2015حتليل العمل التدريسي : عمر عيسى عمور -   .مستخرج ا
لس العلمي للكلية/ قيد الطبع  2015   البحث العلمي كتايب يف منهجية: عمر عيسى عمور -   .مستخرج ا
 


