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2015(  

  )2015-2013(بتقدیر جید  "الدفعةعلى مستوى 

  )2013-2010(ـ شھادة لیسانس في علوم اإلعالم و االتصال بتقدیر جید 

2008-2011(  

  المعھد الوطني المتخصص في التكوین المھني ـ أدرار

 Photoshop ، Video Studio  

  المذكور سابقاتصدر عن الموقع 
  )2016جوان -مارس( "تكنولوجیات اإلعالم و االتصال في التعلیم

  )قسم اللغات األلمانیة، اإلیطالیة و اإلسبانیة

  )2015جوان  - 
  ورقلة - 01 

  )2015ـ2013( ـ مدرس مبادئ اإلعالم اآللي و مكلف بصیانة أجھزة الكمبیوتر
  درارأـ أولف، 

  )2013أكتوبر ـ دیسمبر 
  المكتب الجھوي لجریدة المحور الیومي ـ ورقلة

اإلعالم في المواثیق لتعبیر وضمانات الحق في ا
  .التنظیمیةكعضو ضمن اللجنة  2015مارس 

المنتوج الثقافي الجزائري في ( لوالیة ورقلة
الثقافة و القنوات : بعنوان 2016جانفي  

  التحدث      
  ممتاز       
  ضعیف      

  ضعیف       

  
Curriculum vitae 

  :اللقب
  :اإلسم

  :تاریخ المیالد
  :مكان المیالد

  :الجنس
  :الحالة االجتماعیة

  :الجنسیة

  قدي
عبد الرحمان

24/09/1988
، أدرارأولف
  ذكر

  أعزب
  جزائریة

  :العنوان
  :الرمز البریدي

  :رقم الھاتف الثابت
  :رقم الھاتف النقال
  :البرید اإللكتروني
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dahmanekeddi@hotmail.com

2015منذ أكتوبر (د .م.ل نظام الطور الثالث -طالب دكتوراه  -
  االتصال الجماھیري و الوسائط الجدیدة :التخصص
  الجزائر - 3جامعة الجزائر  :المؤسسة

  

على مستوى األول " شھادة ماستر في علوم اإلعالم و االتصال -
  تكنولوجیات االتصال الجدیدة :التخصص
  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح  :المؤسسة

  

ـ شھادة لیسانس في علوم اإلعالم و االتصال بتقدیر جید 
  االتصال و العالقات العامة :التخصص
  جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة :المؤسسة

  

2008(ـ شھادة تقني سامي في اإلعالم اآللي بتقدیر جید 
  صیانة األنظمة المعلوماتیة :التخصص
المعھد الوطني المتخصص في التكوین المھني ـ أدرار :المؤسسة

  اإلعالم اآلليـ معرفة جمیع مبادئ 
Word ،Excel ،Power Pointe( ،Photoshop(ـ استخدام برامج 

  ـ اإللمام بصیانة أنظمة و أجھزة اإلعالم اآللي
  )www.aoulef.com(ـ مدیر موقع إلكتروني 

تصدر عن الموقع ) النبراس(ـ مشرف عام مجلة إلكترونیة 
تكنولوجیات اإلعالم و االتصال في التعلیم "مقیاس في أستاذ متعاقد  -

قسم اللغات األلمانیة، اإلیطالیة و اإلسبانیة(أبو القاسم سعد هللا  – 2جامعة الجزائر  :المؤسسة
  

- 2014نوفمبر (أستاذ متعاقد في تخصص اإلعالم اآللي  -
 المعھد الوطني المتخصص في التكوین المھني :المؤسسة

  

ـ مدرس مبادئ اإلعالم اآللي و مكلف بصیانة أجھزة الكمبیوتر
ـ أولف،  "بن بوبكر السایح المجاھد" بیت الشباب :المؤسسة

  

أكتوبر ـ دیسمبر (ـ مراسل صحفي للمؤسسات الجامعیة بالجنوب الكبیر 
المكتب الجھوي لجریدة المحور الیومي ـ ورقلة :المؤسسة

ضمانات الحق في ا( المنعقد بجامعة ورقلةي المشاركة في الملتقى الدولـ 
مارس  16- 15یومي ) الدولیة واإلقلیمیة والتشریعات العربیة

لوالیة ورقلة وطني المنعقد بدار الثقافةفي الملتقى ال تقدیم مداخلةـ 
25-24یومي  )القنوات الفضائیة و الشبكات الرقمیة

  أیة عالقة؟ :الفضائیة
          الكتابة             القراءة                             

     ممتاز            ممتاز                       :ةـیـربــــ الع
         متوسط       متوسط                     :ةـرنسیــ الف

       متوسط       متوسط                     :اإلنجلیزیةـ 

اذارة ا
Curriculum vitae

 

المعلومات 
  الشخصیة

  معلومات االتصال

  التعلیم و التكوین

  الخبرات التقنیة

  تجارب مھنیة

 المشاركات العلمیة
  و الثقافیة

  اللغات




