
  

 CV   - ةــــــــــــرة ذاتيـــــــــــسي
 

 المعلومات الشخصية
 

ـــمس :مـــــــــــــــــواالســـــب ـــــــاللقـ ـــ ــ ـــعب اعديةـ ــ ـــ ـــ ــ  د الرزاقــ

ــــــــخ امليــــــــــــــــــــــتاري ـــــــــ                 1985مارس  11   الد:ــــــــ

ــــــان امليـــــــــــــــــــــمك ـــــــ ــــــــ  ائرالجز  – عريب والية عين الدفلىبلدية   الد:ـــــــ

ــالعنـــ  22ص، ب  -الجزائر -عين الدفلى والية عريب  بلدية  :ـــوانــــــ

ـــــــــــــــالحال ــــــــــــــــة االجتماعيــــــــــ                                                                     أعزب           ة: ــــــــــــ

ـــــــــــهال ـــــــــ ــــــــ    (21300) 0771863230  :فــــاتــــــــــ

ـــــــــلبريا ـــــــــ ـــــــــــــــــكتد اإللــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   msadiaabdorazak@gmail.com    :الشخص ي رونيــ

ــــــــالبريـ ـــــــــ ـــــــــــــــد اإللكتــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   dbkm.dz-a.messadia@univ         :املنهي رونيــ

 سنة التخرج         مؤسسة       ال                                         ت العلميةالمؤهال
 

 2017                             ديمية العربيةاألكا            صغر في التسويق االلكترونيشهادة املاجستير املنهي امل 

 2015أحمد بن بلة                   1جامعة وهران             الوثائقيةعلم املكتبات والعلوم  شهادة املاجستير 

                      2014     االعالم اآللي    املؤسسة الوطنية ألنظمة               شهادة عون تقني في االعالم اآللي   

        2010   أبو القاسم سعد هللا        2جامعة الجزائر                شهادة ليسانس علم املكتبات والتوثيق 

                   2004                   عريب  -ثانوية أحمد زهانة                 شهادة الباكالوريا آداب وعلوم إنسانية 

 سنة العمل                                                                    الخبرات المهنية

  2012 -  2010 أكتوبر                                                                    خميس مليانة املركز الجامعيب مؤقتأستاذ  

 2015 -  2013أكتوبر                                                 خميس مليانة  -جامعة الجياللي بونعامة أستاذ مؤقت ب  

 إلى اليوم  - 2015سبتمبر                       خميس مليانة  -بجامعة الجياللي بونعامة  - ب - أستاذ مساعد قسم 

  2015 - 2010ديسمبر                                         مكتبي وثائقي أمين محفوظات متعاقد بمكتبة بلدية عريب 

 عيةاألعمال التطو

  عضو في لجنة التحكيم، واالشراف على تنظيم مسابقات أطفال املدارس االبتدائية، ببلدية عريب، بوالية

 إلى يومنا هذا. 2012عين الدفلى، وذلك منذ سنة 
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 األكاديميةواألعمال البحثية 

 ( 2016أبريل  23 -22املشاركة في دورة تدريبية حول تحقيق املخطوطات باملكتبة الوطنية الجزائرية) 

  املشاركة في امللتقى الوطني األول باملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية عين الدفلى بمداخلة حول

" االعالم الجديد ودوره في تفعيل التنشيط الثقافي باملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية موضوع: 

 (21/11/2016)الجزائرية" 

 التداول االلكتروني للمعلومات وأثره على العملية  :بصدد إعداد بحث أطروحة الدكتوراه حول موضوع

 (.2019في التعليمية بأقسام علم املكتبات في الجزائر )متوقع االنتهاء 

 تحوالت القراءة في العصر الرقمي: طلبة الدراسات العليا بجامعة بومرداس  :مذكرة ماجستير بعنوان

 (2015أنموذجا )جوان 

 كتبة املركز الجامعي بخميس مليانة  مفهرس تحليلي لرصيد العلوم السياسية ب :مذكرة ليسانس بعنوان

 (2010)جوان 

  اإلشراف عليها ومناقشتها تم ومن بين مذكرات املاستر التي ؛التخرجمذكرات  ومناقشة، تأطيرالاالشراف و: 

  املكتبة العامة لوالية عين الدفلىدراسة ميدانية باملكتبات العامة ودورها في تشجيع املقروئية:  -

 بثانوية األمير عبد القادر بخميساملكتبة املدرسية ودورها في تدعيم املناهج الدراسية: دراسة ميدانية  -

 تداول مصادر املعلومات االلكترونية عند طلبة علم املكتبات )طور املاستر(: دراسة ميدانية بجامعة -

 .خميس مليانة الجياللي بونعامة

سنة أولى ماستر علم املكتبات الاملكتبات الجامعية ودورها في تنمية الوعي املعلوماتي: دراسة حالة لطلبة  -

 بجامعة خميس مليانة. واملعلومات

 . الجزائرواقع تنظيم وتسيير الوثائق األرشيفية: دراسة ميدانية باملديرية العامة للميزانية بوزارة املالية -

مواقع التواصل االجتماعي ودورها في دعم االتصال العلمي بين املكتبيين: دراسة ميدانية باملكتبة املركزية  -

 لجامعة خميس مليانة.

 الشخصيةاالهتمامات والمؤهالت 

  سيرا كور و  ، ادراك ، وموقعمواقع االنترنت مثل: موقع رواقالتعلم عبر Coursera وموقع قسم القرآن ،

 ... الكريم باملسجد النبوي 

 العربية االهتمام بعالم املخطوطات 

 والتأليف )الشعر( والبحثكتابة ال 


