
1 
 

 (CV) السيرة الذاتية
 

 انثٍاَاخ انشخصٍح

 

َىال ثىيشطخ : وانهقةاالسى 

 دكزىساِ ػهىو :  انذسخح انعهًٍح

       -ػهىو اإلػالو  :انرخصص انعهًً

   -ة -يحبضش أسزبر   :جــــانىظٍف

ػضثبء : انحانح االخرًاعٍح

. انغضائش -أو انجىالٍ-عبيؼخ يحًذ انؼشثٍ ثٍ يهُذٌ: انًؤسسح

 boumechta.naouel@univ-oeb.dz     : االنكرشوًَانثشٌذ 

                                     naouelboumechta@gmail.com 

 771923458-00213: سقى انهاذف

انًؤهالخ انعهًٍح 

  -2018فُفشٌ -ثذسعخ يششف عذا  ػهىو اإلػالو شهبدح دكزىساِ ػهىو، رخظض  -

 "انشثاب وانًضايٍٍ انثقافٍح فً اإلعالو اإلراعً انًحهً: " ػُىاٌ انشسبنخ

 -2014يبٌ  -ثذسعخ حسٍشهبدح يبعسزُش، رخظض ػهىو اإلػالو واالرظبل  -

 "ٌحذشذٍة األونىٌاخ فً أخثاس اإلراعاخ انًحم: "ػُىاٌ انشسبنخ

.                               ثزفىق  -2009عىاٌ  -شهبدح نُسبَس فٍ اإلػالو واالرظبل رخظض إراػخ ورهفضَىٌ -

 ، (انشرجخ األونً ػهً يسزىي انذفؼخ) 

 "يحهٍح اندضائشٌح فً انرًٍُح دوس اإلراعاخ ال": يششوع انزخشط ػُىاٌ 

 -2007عىاٌ  -واإلداسَخ انؼهىو انمبَىَُخ انحمىق رخظض شهبدح نُسبَس فٍ  -

". خشائى االعرثاس فً قاَىٌ اإلعالو اندضائشي" : ػُىاٌ انًزكشح

 -2003-شهبدح يشاسم طحفٍ رخظض انكزبثخ انظحفُخ -

 -2002عىاٌ   -رخظض ثشيغُبد انزسُُششهبدح رمٍُ سبيٍ فٍ اإلػالو اِنٍ  -

 .-2001 -انكًجُىرشثشيغُبد شهبدح رمٍُ فٍ اإلػالو اِنٍ و -

 انىظٍفٍحانًهاو 

 انىظائف تقطاع انرعهٍى انعانً

، 2012-2011،  2011-2010: أسزبر يؤلذ ثمسى انؼهىو اإلَسبَُخ ثغبيؼخ أو انجىالٍ خالل انسُىاد -

2013-2014 
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،  2015-2014: ثمسى انؼهىو اإلَسبَُخ ثغبيؼخ أو انجىالٍ خالل انسُىاد -ة-أسزبر يسبػذ لسى -

2015-2016 ،2016-2017. 

 .2018-2017: ثمسى انؼهىو اإلَسبَُخ ثغبيؼخ أو انجىالٍ -أ-لسىأسزبر يسبػذ  -

 2019-2018: ثمسى انؼهىو اإلَسبَُخ ثغبيؼخ أو انجىالٍ -ة-أسزبر يحبضش لسى -

      لسى انؼهىو اإلَسبَُخ ثغبيؼخ فٍ فشَك انزكىٍَ ة وػاللبد ػبيخ ارظبليبسزش يسؤول رخظض   -

 .2019-2018: أو انجىالٍ

 .2019-2018: ثغبيؼخ أو انجىالٍ اإلػالو واالرظبليكهف ة -

 (أو انثىاقً) انىظائف تاإلراعح اندضائشٌح

  وخالل هزِ انفزشح رى إَغبص 2014-2008: ثبإلراػخ انغضائشَخ يٍ انجىالٍ ( يحشسح يمذيخ )طحفُخ ،

 :انًهبو اِرُخ

 .َششح األخجبس انشئُسُخ رحشَش ورمذَى  -

 .ػٍ وانزشثىٌ وانضمبفٍإػذاد ورمذَى ثشايظ إراػُخ رخض انشأٌ االعزًب -

 .إػذاد ورمذَى سَجىسربعبد ورحمُمبد إراػُخ -

 .رغطُخ إخجبسَخ ألحذاس ويُبسجبد يحهُخ ووطُُخ -

 .رُشُظ رظبهشاد ػهًُخ وصمبفُخ فٍ لطبػبد يزؼذدح -

إَغبص حًالد إػاليُخ نهزىػُخ وانزحسُس رزؼهك ثًىاضُغ انضمبفخ انًشوسَخ وانضمبفخ انجُئُخ، وانُهىع  -

 .انشَفُخثبنًشأح 

َؼًُ ثشؤوٌ األسشح انغبيؼُخ َجش ػهً  " فىسوو انغبيؼخ" رمذَى ثشَبيظ إراػٍ حىل ثؼُىاٌ إػذاد و -

 .2019-2018،  2018-2017: يٍ أو انجىالٍ أسجىػُب ػجش أيىاط اإلراػخ انغضائشَخانًجبشش 

َؼًُ ثشؤوٌ األسشح انغبيؼُخ َجش ػهً  " انغبيؼخ يغ" رمذَى ثشَبيظ إراػٍ حىل ثؼُىاٌ إػذاد و -

 .2016-2015،  2015-2014: يٍ أو انجىالٍ أسجىػُب ػجش أيىاط اإلراػخ انغضائشَخانًجبشش 

 انخثشاخ انًهٍُح

إنى ٌىيُا هزا تصفح -2014تصفح يؤقرح و  2014-2009) خثشج ذذسٌس ذسع سُىاخ فً اندايعح -1

فٍ يسزىَبد انهُسبَس وانًبسزش فٍ رخظظبد اإلػالو وانسًؼٍ  ورى رذسَس انًسبلبد اِرُخ، (دائًح

: انجظشٌ وانظحبفخ انًكزىثخ واالنكزشوَُخ

 ٍَفُُبد انزحشَش اإلراػٍ وانزهفضَى. 

 ٍفُُبد انزحشَش انظحف. 

 إَزبط انغشائذ انًسًىػخ وانًظىسح. 

 إَزبط انجشايظ اإلراػُخ وانزهفضَىَُخ. 

 ٍَاإلشهبس اإلراػٍ وانزهفضَى. 

 ٍَانزمذَى اإلراػٍ وانزهفضَى. 

 ٍَانؼشع اإلراػٍ وانزهفضَى. 

 ٍرمُُبد انزُشُظ اإلػالي. 

  ٍاإلػالو انًحه 

 ٌأخاللُبد ورششَؼبد انسًؼٍ انجظش. 

 أخاللُبد ورششَؼبد انظحبفخ انًكزىثخ. 



3 
 

 رمُُبد االرظبل. 

 انضمبفخ االرظبنُخ داخم انًؤسسخ. 

 ًٍيُبهظ انجحش انؼه .

 :وشغهد انًهاو اَذٍح -2014-2008-ي اإلراعح اندضائشٌح  تأو انثىاقً خثشج سثع سُىاخ عًم ف-2

 يحشسح َششح األخجبس انشئُسُخ. 

 يمذيخ َششح األخجبس. 

 ٍإػذاد ورمذَى ثشايظ إراػُخ رخض انشأٌ االعزًبػٍ وانزشثىٌ وانضمبف. 

 إػذاد ورمذَى سَجىسربعبد ورحمُمبد إراػُخ. 

 ووطُُخ رغطُخ إخجبسَخ ألحذاس ويُبسجبد يحهُخ. 

 رُشُظ رظبهشاد ػهًُخ وصمبفُخ فٍ لطبػبد يزؼذدح. 

  إَغبص حًالد إػاليُخ نهزىػُخ وانزحسُس رزؼهك ثًىاضُغ انضمبفخ انًشوسَخ وانضمبفخ انجُئُخ، وانُهىع

 .ثبنًشأح انشَفُخ

 

 اإلَداصاخ انعهًٍح

انُشش انعهًً  -
قُاج طٍىس اندُح "انقٍى اإلساليٍح فً انثشايح انرهفضٌىٍَح انًىخهح نهطفم "ػهًٍ ثؼُىاٌ  ثحش -

 -2015أكزىثش –يمبل يُشىس فٍ كزبة أثحبس يؤرًش انًُهظ انُجىٌ فٍ رؼضَض انمُى": ًَىرخا

 .2017 ٌف ٌدسألاة سداصلا

 -دساسح فً انقائى تاالذصال-يعاٌٍش إَراج انثشايح انثقافٍح فً إراعح أو انثىاقً" ػهًٍ ثؼُىاٌ  ثحش -

، -انغضائش-يُشىس فٍ يغهخ انًؼُبس انظبدسح ػٍ عبيؼخ األيُش ػجذ انمبدس نهؼهىو اإلساليُخ ثمسُطُُخ

 .2016عىَهُخ 

صىسج اإلسالو وانًسهًٍٍ فً األنعاب االنكرشوٍَح تٍٍ ذكشٌس اإلساليىفىتٍا "ػهًٍ ثؼُىاٌ  ثحش -

نذٍَُ ولضبَب انزغذَذ فٍ انحىاس ا"يُشىس فٍ كزبة عًبػٍ حىل  ،"وانرذسٌة عهى كشاهٍح اإلسالو

-طبدس ػٍ يشكض انجحش فٍ انؼهىو اإلساليُخ وانحضبسح ثبألغىاط" انفكش اإلساليٍ انًؼبطش

 .2017عىاٌ -انغضائش

يُشىس  ،"انقٍى انرشتىٌح فً تشايح انطفم انرهفضٌىٍَح تانقُاج اندضائشٌح انثانثح" ػهًٍ ثؼُىاٌ ثحش -

 . 2018أفشَم -نًشكض انذًَمشاطٍ انؼشثٍ ثأنًبَُب فٍ يغهخ انذساسبد اإلػاليُخ انظبدسح ػٍ ا

 دساسح- وانعانًٍح انعشتٍح انًرخصصح اإلراعاخ فً انكشٌى انقشآٌ خذيح" ثؼُىاٌ  ثحش ػهًٍ -

يغهخ يُشىس فٍ يغهخ  ،"-واألسرشانٍح اندضائشٌح،انسعىدٌح انكشٌى انقشآٌ إلراعاخ يقاسَح وصفٍح

، -انغضائش-انظبدسح ػٍ عبيؼخ األيُش ػجذ انمبدس نهؼهىو اإلساليُخ ثمسُطُُخ  45انؼذد  انًؼُبس

2019. 

 انًؤذًشاخ انعهًٍح -

انًشبسكخ ثأكضش يٍ ػششٍَ وسلخ ثحضُخ فٍ ػذَذ انًؤرًشاد انؼهًُخ انىطُُخ وانذونُخ ، فٍ انغضائش، انسؼىدَخ، 

رؼهًُُخ، رشثىَخ، إػاليُخ، الزظبدَخ، :  األسدٌ، يظش،  ورنك فٍ ػذح يىاضُغ راد يغبالد يزخظظخ يُهب

. سَبضُخ، إضبفخ إنً انىسشبد وانُذواد انؼهًُخ  ػهً يسزىي انغبيؼبد انىطُُخ
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انًساتقاخ انعهًٍح  -

انمُى انزشثىَخ لٍ : "، ثجحش رحذ ػُىا2015ٌانفىص ثغبئضح أحسٍ ثحش ػهًٍ ػهً انًسزىي انؼشثٍ سُخ 

". لظض األطفبل انًزشعًخ

 انعضىٌح انعهًٍح -
 .ػضى فٍ انهغبٌ انؼهًُخ و انزُظًُُخ نًؤرًشاد دونُخ ػهً يسزىي انغبيؼخ .1

 .رمذَى ورُشُظ ػذَذ انًهزمُبد وانًؤرًشاد انذونُخ وانىطُُخ .2

 

 انذوساخ انرذسٌثٍح

دوسح رذسَجُخ حىل إداسح لسى األخجبس فٍ اإلراػخ رحذ إششاف اإلراػخ انغضائشَخ وثبنزُسُك يٍ إراػخ  .1

 -2008-، خالل "RADIO FRANCE"فشَسب 

دوسح رذسَجُخ حىل انًسبواح ثٍُ انغُسٍُ فٍ وسبئم اإلػالو رحذ إششاف اإلراػخ انغضائشَخ وثبنزُسُك  .2

يغ وصاسح انزضبيٍ انىطٍُ واألسشح انغضائشَخ، رُفُزا نجشَبيظ األيى انًزحذح نهًسبواح ثٍُ انغُسٍُ 

 .-2013عىاٌ  –ورًكٍُ انًشأح 

ح انزؼهُى االنكزشوٍَ وانزؼهُى ػٍ ثؼذ يٍ رُظُى عبيؼخ انؼشثٍ ثٍ يهُذٌ دوسح رذسَجُخ حىل رمٍُ .3

 (.2015سجزًجش ) ثبنغضائش، 

فٍ انزخطُظ االسزشارُغٍ انشخظٍ، يٍ رمذَى األكبدًَُخ انؼشثُخ انؼبنًُخ نهزذسَت رذسَجُخ دوسح  .4

 -2014عبَفٍ  -وانزطىَش 

انزارُخ وانًهُُخ وانًهبساد انزؼهًُُخ، يٍ رُظُى سفغ انمذساد حىل  نألسبرزح انغبيؼٍُُ دوسح رذسَجُخ .5

يؼهذ رسُُش انزمُُبد انحضشَخ ثبنزؼبوٌ يغ انًؼهذ األوسوثٍ نهزذسَت واإلثذاع انزشثىٌ ثفشَسب، 

 .2019فُفشٌ 

 

 


