امسريت اذلاثَة
Curriculum Vitae

 املؼلوماث امضرعَة-1
Personal Information
 بعاط:انللب

Last name: Betat

 هورادلٍن:الامس

First name: Noureddine

date and place of birth: 51/51/5891 m’sila

 املس َةل1985/05/17:اترخي و ماكن املَالد
 مزتوج:احلاةل الإجامتغَة

Marital status: Married

 اجلزائصًة:اجلنس َة

Nationality:Algerian

 بس تاذ مساػس ب:ادلرجة

Degree: Assistant Professor A

 املس َةل- جامؼة محمس بوضَاف. مؼيس ػلوم و ثلنَاث امنضاظاث امبسهَة و امصايضَة:اميَئة املس تزسمة
Authority used: institute of Science and techniques of physical and sports activities.
University Mohammed boudiaf – m’sila.

 ماجس تري يف هظصًة و مهنجَة امرتبَة امبسهَة و امصايضَة:امضيادت
Course of study: Theory and Methodology for Physical Sports Education

 امنضاط امبسين امصاييض امرتبوي:الادتعاص
Specialization: physical Sports activity educational
E-mail:
Cell phone:
Fax :

betatnoureddine@yahoo.fr

:امربًس الامكرتوين

05 53 07 44 90

:امياثف

0 35 36 49 80

:امفاهس

 -2املؤىالث امؼلمَة
Qualifications

امضيادت
باكموراي
ادلراساث اجلامؼَة
امتعبَلِة

مُساوس
املاجس تري
دنتوراه ػلوم

املؤسسة

موضوع امبحث

امس نة
2004

اثهوًة جابص بن حِان
صؼبة ظناػة مِاكهَكِة
(املس َةل)
جامؼة امتكوٍن املتواظل 2014
فصع :امتس َري امؼمويم
(املس َةل)
2008
ثأجري رسػة رد امفؼل ػىل بداء اميجوم املضاد دلى جامؼة محمس بوضَاف
(املس َةل)
لغيب هصت امَس
2014
جامؼة اجلزائص 3
اإجتاىاث امتالمِش املرارس ن نلرتبَة امبسهَة
و امصايضَة حنو امسلوك امعحي
صيادت حمرضت
جامؼة اجلزائص 3
امفاػلَة اذلاثَة و ػالكهتا ابلإجتاه حنو امسلوك
امعحي

 -3اخلربت املينَة
Experience

اموظَفة

املؤسسة

امترعط

امس نة

بس تاذ امتؼلمي
املتوسط
مسرة
(بظاغص)

متوسعة امضيَس ذرياين زاين
(امسوامع)
بومليب املس َةل

تصبَة بسهَة و رايضَة
هصت امَس

من 2008
اإىل 2014
من 2005
اإىل 2009

حمك هجوي
بس تاذ مؤكت

امصابعة اجليوًة مكصت امَس (ابثنة)

هصت امَس

2012

جامؼة محمس بوضَاف
(املس َةل)
جامؼة محمس امعسًق بن حيي
(جِجل)
جامؼة محمس امعسًق بن حيي
(جِجل)
جامؼة محمس بوضَاف
(املس َةل)

كسم امنضاط امبسين امصاييض املكِف

2013

كسم ػلوم و ثلنَاث امنضاظاث
امبسهَة و امصايضَة
كسم ػلوم و ثلنَاث امنضاظاث
امبسهَة و امصايضَة
كسم الإػالم و ا إلثعا امصاييض

2014

بس تاذ مساػس
(ة)
بس تاذ مساػس
(ب)
بس تاذ مساػس
(ب)

جوان 2017
هومفرب 2017

 -4امللاًُس املسرسة
School standards
اموظَفة

امللِاس

امعور حمارضت بغرا بغرا
ثعبَلِة موهجة

بس تاذ مساػس
(ة)

بس تاذ مساػس (ة) جبامؼة جِجل

 مسذل امنضاط امبسين املكِف مسذل م إالدارت و امتس َري امصاييض مُساوس ثؼلميَة المؼاة -بذالكِاث املينة و امفساد

+
+
+
+
+
+
+
+

بس تاذ مساػس (ب) بس تاذ مساػس ( ب)
جبامؼة املس َةل
جبامؼة جِجل

 امنضاط امبسين و امؼوملة ختعط بمؼاة املوى مرشوع مشهصت امتوجِو و الإهتلاء امصاييض ثؼلميَة المؼاة بذالكِاث املينة و امفساد ختعط بمؼاة املوى امرتبط املَساين فزيًوموجِا اجليس امبسين امنضاط امبسين و امؼوملة ختعط بمؼاة املوى ختعط بمؼاة املوى امرتبط املَساين -ملتلى امبحث

مُساوس

+
+
+

ماسرت
مُساوس

+
+
+

مُساوس
ماسرت

+
+
+

 -ختعط بمؼاة املوى

مُساوس

+

 امرتبَة امنفس حصهَة -مِاكهَم احلَوًة

ماسرت
مُساوس

+

مُساوس

امس نة
اجلامؼَة
2015/2014

+

+

2016/2015
+

+

2016/2015

+
+

2017/2016

+

2017/2016

+
+
+
+

2018/2017
+
+

2018/2017

 -5اموظائف امؼلمَة
Scientific posts
 :1-5رئاسة انلجان:
 رئُس انلجنة امبَساغوجِة نلس نة امثامثة ختعط امتسرًب امصاييض امتنافيس ( )2017/2016( – )2016/2015جبامؼة جِجل. -رئُس جلنة املساولث نلس نة امثامثة ختعط امتسرًب امصاييض امتنافيس ( )2017/2016( – )2016/2015جبامؼة جِجل.

 -6امنضاظاث امؼلمَة
Scientific Activities
 1 -6امللتلِاث ادلومَة:
 1-1-6جامؼة محمس دِرض بسكصت :امللتلى ادلويل امثاين امعبؼة الوىل املنؼلس ًويم  18و  19فِفصي 2015
{ اإسرتاثَجَاث امتكوٍن امصاييض نلناص ئ ن يف اجلزائص ب ن املواػس امنظصًة و الآمَاث امتعبَلِة }
غنوان املساذةل:
اإجتاىاث امتالمِش املرارس ن نلرتبَة امبسهَة و امصايضَة حنو امسلوك امعحي
 2-1-6جامؼة محمس بوضَاف املس َةل :املؤرمص امؼلمي ادلويل امسادس املنؼلس بايم  17و 18و 19هومفرب 2015
{ ثؼلميَة امنضاط احلصيك يف ظل امللارابث امرتبوًة احلسًثة }
غنوان املساذةل:
ثؼلميَة المؼاة يف ظل امتسرٌس امللاربة ابمكفاءاث
 3-1-6جامؼة محمس دِرض بسكصت :امللتلى ادلويل امثامث املنؼلس ًويم  09و  10دٌسمرب 2015
{ امصايضة و املواظنة }
غنوان املساذةل:
دور الوضعة امصايضَة يف تصكِة و تصس َخ كمي املواظنة دلى امنشء
 4-1-6جامؼة حلوان لكَة امرتبَة امصايضَة نلبن ن ابميصم – مجيورًة مرص امؼصبَة :املؤرمص امؼلمي ادلويل
ا  17نللكَة املنؼلس بايم  18و  19و  20هومفرب  2016ابملاىصت
{ امَوبَل اذلىيب مؼمل امنفس امصاييض يف مرص و ادلو امؼصبَة }
غنوان املساذةل:
ظاىصت امؼنف يف املالغب اجلزائصًة
 5-1-6جامؼة محمس بوضَاف املس َةل :املؤرمص امؼلمي ادلويل امسابع املنؼلس بايم  22و 23و 24هومفرب 2016
{ املصبت و امصايضة رىاانث و حتسايث }
غنوان املساذةل:
اجلسس امصاييض – ب ن املؼاًري امعحَة و ادلامَة
 6-1-6جامؼة امؼصيب بن مَسي بم امبوا:ي :امللتلى امؼلمي ادلويل امثامث املنؼلس بايم  04و 05بفصًل 2017

{ تكَِف و ىنسسة بصامج امتكوٍن مؼلوم و ثلنَاث امنضاظاث امبسهَة و امصايضَة
يف ظل امتوجهياث احلسًثة مرتس َخ مبادئ املواظنة }
غنوان املساذةل:
ثعوٍص مناجه امتؼلمي و امتكوٍن متلبَة متعلباث اجلودت امضامةل يف مِسان  stapsو امصايضة اجلامؼَة
 2 -6امللتلِاث اموظنَة:
 1-2-6جامؼة محمس امعسًق بن حيي جِجل :املؤرمص امؼلمي اموظين املنؼلس ًويم  13و  14دٌسمرب 2016
{ دور امؼلوم الإجامتغَة يف تصس َخ كمي املواظنة يف ظل امتحسايث امصاىنة }
غنوان املساذةل:
دور امصايضة املسرس َة يف تمنَة و تصس َخ كمي املواظنة
 2-2-6جامؼة محمس بوضَاف املس َةل :امللتلى اموظين امثاين املنؼلس ًويم  17و  18بنتوبص 2017
{ املرارسة امصايضَة و امرتبَة امعحَة -الاهتلا من جلافة اجليس اإىل فائست اجلسس }
غنوان املساذةل:
الاجتاه حنو امسلوك امعحي دلى ثالمِش امعور امثاهوي املرارس ن وامغري املرارس ن نلرتبَة امبسهَة و امصايضَة
 3-2-6جامؼة محمس بوضَاف املس َةل :امللتلى اموظين الو املنؼلس ًويم  28و  29هومفرب 2017
{ امنضاط امبسين امصاييض و منظومة املمي }
غنوان املساذةل:
ثعور ملرتح ملنظومة كمي بذالكِة امصايضة يف جممتؼنا املؼارص
 3 -6املنضوراث:

 1-3-6جمةل الإبساع امصاييض :ورش مضن بغرا املؤرمص امؼلمي ادلويل امسادس { ثؼلميَة امنضاط احلصيك يف ظل امللارابث امرتبوًة
احلسًثة } املنؼلس بايم  17و  18و  19هومفرب  2015جبامؼة محمس بوضَاف املس َةل ،امؼسد ،18مؼيس ػلوم و ثلنَاث امنضاظاث
امبسهَة و امصايضَة.
غنوان امللا  :ثؼلميَة المؼاة يف ظل امتسرٌس امللاربة ابمكفاءاث (مؼاجلة ثؼلاميثَة مأوضعة امبسهَة و امصايضَة).

 4 -6ا إلرشاف:
 1 -4-6انلُساوس:
مت ا إلرشاف ػىل امؼسًس من مشهصاث ملسمة منَل صيادت انلُساوس و املاسرت يف مِسان ػلوم و ثلنَاث امنضاظاث امبسهَة
و امصايضَة صؼبة /ختعط امتسرًب امصاييض امتنافيس جبامؼة جِجل.

 5 -6مناكضة مشهصت امترصج:
مت ا إلرشاف ػىل مناكضة امؼسًس من مشهصاث امترصج منَل صيادت املاسرت يف ػلوم و ثلنَاث امنضاظاث امبسهَة و امصايضَة جبامؼة
محمس بوضَاف املس َةل يف كسمي امتسرًب امصاييض و امرتبَة امبسهَة و امصايضَة.

