السيرة الذاتية cv
 المعلومات الشخصية:
اإلسم واللقب :أمحد لبشريي.
تاريخ ومكان الميالد 1988/09/24 :بوسعادة.
الحالة العائلية :أعزب.
رقم الهاتف05.59.55.01.16 :
البريد االلكترونيlebchiri2013@gmail.com :
المسار الدراسي:
متحصل على شهادة البكالوريا سنة  2008شعبة تسيري واقتصاد بتقدير قريب من اجليد.
متحصل على شهادة الليسانس يف ختصص الرتبية البدنية والرياضية سنة  2012من جامعة بسكرة.
متفوق الدفعة يف شهادة الليسانس.
السنة األوىل جامعي ( جذع مشرتك ) ادلعدل 13.82 :التقدير حسن.
السنة الثانية جامعي ( جذع مشرتك ) ادلعدل 15.92 :التقدير جيد جداً.
السنة الثالثة جامعي ( ختصص الكرة الطائرة و العاب القوى ) ادلعدل 16.99 :التقدير جيد جداً.
السنة الرابعة جامعي ( ختصص كرة الطائرة و العاب القوى ) ادلعدل 16.25 :التقدير جيد جداً.
شهادة الماجستير  :3102/3102معهد الرتبية البدنية والرياضية * جامعة اجلزائر .3
 السنة األوىل * :السداسي األول ( ادلعدل يف التعليم األساسي).14.03 :
* السداسي الثاين ( ادلعدل يف التعليم التخصصي).14.80 :
 السنة الثانية :معدل مذكرة التخرج .16
مسجل يف السنة األوىل دكتوراه علوم ادلوسم اجلامعي .2016/2015
مسجل يف السنة الثانية دكتوراه علوم ادلوسم اجلامعي .2017/2016
مسجل يف السنة الثالثة دكتوراه علوم ادلوسم اجلامعي .2018/2017

الخبرة المهنية:
أستاذ دائم مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة منذ ادلوسم اجلامعي
.2017/2016
أستاذ مستخلف يف معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية جبامعة اجللفة خالل ادلوسم اجلامعي
.2016/2015
الرتبص ادليداين يف السداسي الثاين من التعليم التخصصي ادلاجستري ( معهد الرتبية البدنية والرياضية
جامعة اجلزائر).3
المسار المهني والعلمي:
متخصص يف اإلحصاء وبرامج تطبيقو .spss
ادلشاركة يف عديد ادللتقيات أمهها:
*ادلشاركة يف ادللتقى العلمي الدويل اخلامس " احلوكمة يف الرياضة" جبامعة البويرة ادلنعقد يومي 6و  7افريل
 2016مبداخلة عنواهنا" ادلناخ التنظيمي يف ظل سياسة احلوكمة وعالقتو بالرضا الوظيفي للعاملني يف اإلدارة
ادلركزية لوزارة الشباب والرياضة".
*ادلشاركة يف ادللتقى العلمي الدويل األول جبامعة باتنة" االجتاىات احلديثة يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية
بني منطق التجديد وواقع التنفيذ" ادلنعقد يومي 8و 9ماي  2013مبداخلة عنواهنا" النشاط البدين ادلكيف
ودوره يف حتقيق التكيف االجتماعي لذوي االعاقة البدنية ".
*ادلشاركة يف ادللتقى الوطين الثاين جبامعة سوق أىراس " واقع وافاق الرياضة النسوية يف اجلزائر" ادلنعقد
يومي 6و7مارس  2016مبداخلة عنواهنا" دور التنشئة االجتماعية وعالقتها باجتاىات ادلرأة حنو ممارسة
النشاط البدين الرياضي".

* ادلشاركة يف ادللتقى الدويل الثالث جبامعة أم البواقي " تكييف وىندسة برامج التكوين لعلوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية يف ظل التوجهات احلديثة لرتسيخ مبادئ ادلواطنة" ادلنعقد بتاريخ 4و 5أفريل
.2017
* ادلشاركة يف ادلؤدتر العلمي الدويل السابع جبامعة ادلسيلة " ادلرأة والرياضة رىانات وحتديات" ادلنعقد بتاريخ
 22و23و 24نوفمرب .2016
*ادلشاركة يف الدورة التدريبية األوىل حول التحليل اإلحصائي  spssمبخرب ادلنظومة الرياضية يف اجلزائر ادلنعقد
يوم  19أفريل  2016جبامعة اجللفة.

