وستائــــل التواصل:
 اهلتاف 67..11.1..7..11.12.:

 الفتاكس+213 46 29 10 14 :

 الربيد االلكرتونيkhalchenouf@gmail.com:
 العنوان :حي اجلميل –عني الذهب – تيارت .70111-

احلتالة املدنية

Etat Civil

االسم  :شنوف
اللقب :

Nom: chenouf
خالد

Prénom: khaled

فتاريخ امليالد  1289-11-11 :بالسوقر

Date de naissance: 77/17/7.96

اجلنسية  :جزائرية

Nationalité: ALGÉRIENNE.

اخلدمة الوطنية  :أهنيت اخلدمة الوطنية

Service national : REGLE

احلتالة العتائلية :متزوج وأب لطفلني

Situation de famille : marié

الشهتادات حمصل عليهتا:

-

شهادة بكالوريا  1002مديرية التربية لوالية وهران

-

شهادة ليسانس يف التربية البدنية والرياضية من جامعة عبد احلميد بن باديس  -مستغامن  -دفعة .6112

-

شهادة املاجستري يف شعبة التربية البدنية والرياضية ختصص نظرية ومناهج التدريب الرياضي من جامعة عبد احلميد بنن بناديس-
مستغامن .1022-

-

شهادة دكتوراه علوم ختصص علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية جبامعة عبد احلميد بن باديس – مستغامن1022.

-

شهادة حكم وطين يف رياضة الكاراتيه*. .االحتادية اجلزائرية للكرايت دو*

-

شهادة حزام أسود درجة أوىل يف رياضة الكاراتيه*.االحتادية اجلزائرية للكرايت دو*

-

شهادة حزام أسود درجة ثانية يف رياضة الكاراتيه*. .االحتادية اجلزائرية للكرايت دو*

اخلربات املهنية:
 أستاذ حماضر قسم  -ب -جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف –وهران -منذ ديسمرب 1022 أستاذ مساعد قسم –أ -جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف –وهران1022-1022- أستاذ مساعد قسم  -ب -جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف –وهران1022-1022- أستاذ التعليم الثانوي ملادة التربية البدنية والرياضية يف املوسم الدراسي .1002-1002 أستاذ التعليم املتوسط ملادة التربية البدنية والرياضية من أكتوبر  1002إىل جانفي 1022 مدرب رياضة الكاراتيه– مديرية الشباب والرياضة -تيارت منذ 1022 نائب رئيس مجعية االخالص للكراتيه . رئيس جلنة التنظيم للبطولة الوالئية للكراتيه للموسم 1022/10221

 رئيس جلنة التنظيم للبطولة الوالئية للكراتيه تودوكاي للموسم 1022/1022 رئيس حترير جملة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي الصادرة عن معهد التربية البدنية والرياضية جامعة العلوم والتكنولوجيا حممندبوضياف –وهران-
 عضو يف اللجنة العلمية جمللة الباحث الصادرة عن جامعة زيان عاشور اجللفة رئيس الفريق البيداغوجي لوحدة تعليم للمستوى اجلامعي السنة الثانية ليسانس تربية بدنية ورياضية. عضو الفريق البيداغوجي لوحدة تعليم للمستوى اجلامعي السنة الثانية والثالثة ليسانس تربية بدنية ورياضية. عضو جلنة امتحان مسابقة الدكتوراه للسنة اجلامعية 1022/1022 -عضو جلنة تصحيح امتحان مسابقة الدكتوراه للسنة اجلامعية 1022/1022

املعتار اللغوية :
-

لغة عـــربية :جيد جدا.

-

لغة فــرنسية :حسن.

-

لغة إجنليزية:

حسن.

نشتاطتات البحث املنجزة:املشتاركة يف عدة ملتقيتات دولية و وطنية
/1امللتقيتات الدولية :
 .1مشتاركة يف امللتقى الدولي حول علوم الرياضة *الرياضة حق انساين يف  20-12-12-12أفريل  1022جامعة زيان عاشور
–اجللفة -مبداخلة عنواهنا’’دور املدرب يف االنتقاء الرياضي املبين على األسس العلمية لدى الناشئني لكرة القدم صنف 21-2
سنة.
 .2مشتاركة يف امللتقى الدولي حول األنشطة البدنية والرياضية من التكوين إىل املواطنة يومي  22-21ديسمرب  1022جامعة
اجلزائر  2مبداخلة عنواهنا دور التخطيط االستراتيجي املبين على األسس العلمية لتحسني األداء الرياضي )الكاتا( لدى ممارسي
رياضة الكاراتيه (22-22سنة).

 .3مشتاركة يف امللتقى الدولي األول حول األنشطة الترفيهية واأللعاب التقليدية ودورها يف تطوير السياحة الصحراوية يومي 4-2
ديسمرب  1024جامعة قاصدي مرباح ورقلة مبداخلة عنواهنا األنشطة الترفيهية وعالقتها بالسياحة الرياضية

 .4مشتاركة يف امللتقى الدولي األول حول الرياضة املدرسية واقع و افاق يومي  21-22ماي  1024جامعة مخيس مليانة
مبداخلة عنواهنا الرياضة املدرسية ودورها يف انتقاء املواهب الرياضية يف الطور املتوسط.

 .5مشتاركة يف امللتقى الدولي الثتاني حول مكانة التقومي يف التربية البدنية والرياضية يومي  22-22نوفمرب  1022جامعة اجلزائر
 2مبداخلة عنواهنا أمهية تقومي القدرات البدنية من خالل بطارية اختبار أثناء انتقاء العيب الرياضة املدرسية يف الطور املتوسط .

 /2امللتقيتات الوطنية :
 .1مشتاركة يف امللتقى الوطين الثتالث حول حتديات تدريب املستوى العايل ومنظومة االحتراف الرياضي يف اجلزائر يومي 02-01
ماي  1022باملركز اجلامعي تيسمسيلت مبداخلة عنواهنا تطوير االدارة الرياضية اجلزائرية يف ضوء اجلودة الشاملة.
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 .2مشتاركة يف امللتقى الوطين الثتاني حول االجتاهات احلديثة يف التدريب الرياضي بني الواقع والتحديات يومي  24-22مارس
 1022باملركز اجلامعي تيسمسيلت مبداخلة عنواهنا تأثري التدريب البليومتري على بعض العناصر األساسية يف رياضة كرة القدم.
 .3مشتاركة يف امللتقى الوطين الرابع حول التحضري البدين احلديث ورياضة املستوى العايل يومي  11-12فيفري  1022جبامعة
حممد خيضر بسكرة مبداخلة عنواهنا دور التخطيط يف التدريب الرياضي للرفع من األداء الرياضي لدى ممارسي رياضة
الكراتيه 22-21سنة.
 .4مشتاركة يف امللتقى الوطين الثتاني حول اداب و أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي والبحث العلمي  4-2نوفمرب  1022جامعة
اجللفة مبداخلة عنواهنا احلاجة لالجناز لدى األستاذ اجلامعي.
 .5مشتاركة يف امللتقى الوطين حول املراقبة واملتابعة يف ميدان علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية يوم 10نوفمرب 1022بدايل
براهيم جامعة اجلزائر 2مبداخلة عنواهنا أمهية اخلاصية املورفولوجية للمرحلة العمرية  21-2سنة يف عملية االنتقاء لدى العيب كرة
القدم.
 .6مشتاركة يف امللتقى الوطين الثتالث حول النشاط البدين الرياضي يف الوسط املدرسي وتكنولوجيا االعالم واالتصال التربوي
يومي  02-02مارس  1022جبامعة قاصدي مرباح ورقلة مبداخلة عنواهنا التعلم االلكتروين وحتديات العصر..
 .7مشتاركة يف امللتقى الوطين الثتاني حول النشاط البدين الرياضي يف الوسط املدرسي يومي  02-02أفريل  1022جبامعة
قاصدي مرباح ورقلة مبداخلة عنواهنا دور تقومي بعض الصفات البدنية أثناء انتقاء العيب الرياضة املدرسية.
 .8مشتاركة يف امللتقى الوطين األول حول الرياضة واملواطنة يومي  21-22ديسمرب  1022جبامعة باجي خمتار عنابة مبداخلة
عنواهنا دور التربية البدنية والرياضية يف تنمية روح املواطنة داخل املؤسسات التربوية ..

املقتاالت العلمية:
 .1مقتال علمي منشور مبجلة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي مبعهد التربية البدنية والرياضية جامعة وهران العدد رقم  4الصادر يف
 11جوان .2118بعنوان فأثري برنتامج حركي يف حتقيق الثقتافة الغذائية لطفل متا قبل املدرسة
 .2مقتال علمي منشور مبجلة الباحث للعلوم الرياضية واالجتماعية جامعة اجللفة العدد رقم  1جوان  2118بعنوان دور النشتاط
البدني الرتوحيي على اجلتانب االجتمتاعي العتاطفي لدى األطفتال املتخلفني عقليتا يف املراكز الرتبوية
 .3مقتال علمي منشور جملة علوم وممارسة األنشطة البدنية والرياضية و الفنية جامعة اجلزائر 2الصادر يف أكتوبر .2118بعنوان دور
النشتاط البدني الريتاضي يف حتقيق التفتاعل االجتمتاعي لدى فالميد الطور املتوسط  15-14سنة .
 .4مقتال علمي منشور مبجلة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي مبعهد التربية البدنية والرياضية جامعة وهران العدد 11- 4جوان
.2118بعنوان السلوك التنظيمي وإدارة املؤسستات الريتاضية.
 .5مقتال علمي منشور مبجلة علوم وتكنولوجيا النشاطات البدنية والرياضية مبعهد التربية البدنية والرياضية جامعة مستغامن العدد - 24
ديسمرب  . 2117بعنوان تأثري التدريبات البليومترية على تنمية القوة القصوى وعالقتها بتطوير مستوى أداء بعض املهارات اهلجومية
لدى مصارعي الكاراتيه.
 .6مقتال علمي منشور مبجلة علوم وممارسة األنشطة البدنية والرياضية و الفنية جامعة اجلزائر.2بعنوان تأثري التدريب البليومتري و
األثقال على تنمية القوة النفجارية لدى مصارعي الكراتيه 1022
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 .7مقتال علمي منشور مبجلة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية مبعهد التربية البدنية والرياضية جامعة مستغامن العدد - 21
12ديسمرب .1022بعنوان حتديد بعض السمات الشخصية الدافعية العدوانية االجتماعية ملمارسي رياضة الكراتيه  22-22سنة

النشتاطتات الريتاضية املنجزة:
-

البطولة الوطنية للكاراتيه أصاغر ختصص كيمييت 2017..kumite
املرتبة الثانية يف البطولة الوطنية للكاراتيه ختصص كيمييت . kumite
املرتبة الثالثة يف البطولة الوطنية للكاراتيه ختصص كيمييت kumite
املشاركة يف عدة بطوالت وطنية و دولية ختصص كاتا -كيمييت

التأطري واإلشرا على مذكرات التخرج:
/1اإلشرا على مذكرات التخرج لنيل شهتادة متاسرت ختصص علوم وفقنيتات األنشطة البدنية والريتاضية مبعهد الرتبية البدنية والريتاضية

وهران.

التخصص

عنوان املذكرة

الرقم
 11دور األلعاب املصغرة يف تنمية الرشاقة لدى تالميذ

التربية البدنية والرياضية

السنة اجلتامعية
6179/6171

الطور املتوسط  7.-76سنة
12

دور النشاط البدين الرياضي التربوي يف حتقيق التفاعل
االجتماعي لدى تالميذ الطور املتوسط ( )72-70سنة.

التربية البدنية والرياضية

6171/6172

/2اإلشرا على مذكرات التخرج لنيل شهتادة ليستانس ختصص علوم وفقنيتات األنشطة البدنية والريتاضية مبعهد الرتبية البدنية

والريتاضية وهران.

عنوان املذكرة

الرقم
 11دور أستاذ التربية البدنية والرياضية يف تنمية العالقات االجتماعية
لدى تالميذ الطور املتوسط  72-76سنة
 12أثر ألعاب القوى لألطفال يف تنمية السرعة االنتقالية لدى تالميذ
الطور االبتدائي  77-71سنة

التخصص

السنة اجلتامعية

التربية البدنية و الرياضية.

2118-2117

التربية البدنية و الرياضية.

2117-2116

/3منتاقشة مذكرات التخرج لنيل شهتادة متاسرت ختصص علوم وفقنيتات األنشطة البدنية والريتاضية مبعهد الرتبية البدنية والريتاضية وهران.
عنوان املذكرة

الرقم
 11دور أساليب التدريس يف تنمية التوافق النفسي االجتماعي لدى
تالميذ الطور املتوسط
 12مدى تنمية األلعاب الصغرية يف تطوير دافعية االجناز لدى تالميذ
الطور املتوسط
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التخصص

السنة اجلتامعية

التربية البدنية و الرياضية.

2118-2117

التربية البدنية و الرياضية.

2118-2117

/4منتاقشة مذكرات التخرج لنيل شهتادة ليستانس ختصص علوم وفقنيتات األنشطة البدنية والريتاضية مبعهد الرتبية البدنية والريتاضية

وهران.

الرقم
 11العالقة االرتباطية .بني العوامل املورفولوجية وبعض عناصر اللياقة
البدنية *السرعة ،املرونة*
 12دور األلعاب املصغرة يف تنمية الصفات البدنية ) التوازن والتوافق

التخصص

السنة اجلتامعية

عنوان املذكرة

التربية البدنية و الرياضية.

2118-2117

التربية البدنية و الرياضية.

2118-2117

احلركي ( عند املتمدرسني ذوي النشاط الالصفي  7.-71سنة
13

اقتراح وحدات تعليمية لتنمية بعض عناصر اللياقة البدنية ) الرشاقة
والتوافق احلركي (ملرحلة الطفولة املتأخرة

التربية البدنية و الرياضية

2118-2117

14

دور األنشطة الرياضية التروحيية يف تنمية التوافق النفسي لدى املسنني

التربية البدنية و الرياضية

2118-2117

15

واقع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال يف تدريس التربية البدنية
والرياضية بالطور املتوسط لوالية وهران  72-76سنة

التربية البدنية و الرياضية

2118-2117

التخصص

السنة اجلتامعية

عنوان املذكرة

الرقم
 11دور حصة التربية البدنية والرياضية يف حتسني النمو النفسي
واالجتماعي لدى تالميذ الطور الثانوي  79-72سنة
 12أثر االهتمام بعوامل األمن والسالمة على سري درس التربية البدنية
والرياضية

التربية البدنية و الرياضية.

2117-2116

التربية البدنية و الرياضية.

2117-2116

13

أمهية األلعاب اجلماعية يف التقليل من بعض االضطرابات النفسية
خالل حصة التربية البدنية والرياضية لدى املراهقني الذكور -71
 79سنة

التربية البدنية و الرياضية

2117-2116

14

االصابات الرياضية اليت يتعرض هلا التالميذ أثناء امتحان التربية
البدنية والرياضية

التربية البدنية و الرياضية

2117-2116

15

دور حصة التربية البدنية والرياضية يف التقليل من امللل واالكتئاب التربية البدنية و الرياضية
لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي

2117-2116

املقتاييس املدرسة :
الرقم
11

املقيتاس

املستوى

االنتقاء والتوجيه الرياضي

سنة ثالثة ليسانس

السداسي
7

حماضرة  +أعمال موجهة

12

مناهج التربية والتدريب الرياضي املقارن

سنة ثالثة ليسانس

7

حماضرة

13

ألعاب القوى

أوىل ليسانس

14

الكاراتيه

سنة ثانية ليسانس

6+7
6

حماضرة
حماضرة+أعمال تطبيقية

15

تعليمية األلعاب

سنة ثانية ليسانس

6

حماضرة

16

الكرة الطائرة

سنة ثانية ليسانس

6

حماضرة

5

مالحظتات

