
  
  Cv السیرة الذاتیة

  البیانات الشخصیة:
    اللقب: بن عــــبد المــولى.      .رضوان االسم:

  تبرغامین. 1982-04-19تاریخ ومكان االزدیاد: 
  ة.ــــریــــزائـــالجنسیة: ج

 03:بناء..عدد األ.متزوجالحالة االجتماعیة: 
  .معفى من التزامات الخدمة الوطنیة

  الجزائر. -أدرار  أوقروت والیةمین تبرغا 149العنوان: ص.ب: 
  0 26 05 45 550او 0660 85 06 60ھاتف رقم: 

 abdelmoularedouane@gmail.comااللكتروني:  البرید
  المؤھالت العلمیة: 

  والیة أدرار.ثانویة أوقروت  نسانیةاإلشھادة بكالوریا التعلیم الثانوي شعبة اآلداب والعلوم  2003جوان  
 21  دبلوم البرمجة اللغویة العصبیة (2007مارس :N L P diplomaمن المعھد البریطاني إیالف  ) مستوى أول

  .) للتنمیة البشریةILLAF TRAINتراین (
  لم النفس من قسم ع: شھادة اللیسانس في علم النفس التربوي تخصص تسییر وتكوین في قطاع التربیة 2007ماي

  .من كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة جامعة الجزائروعلوم التربیة واالرطوفونیا 
 12  من مفتشیة الوظیفة  ر رئیسي للتوجیھ المدرسي والمھني: شھادة المعادلة اإلداریة: مستشا2007نوفمبر

 العمومیة لوالیة أدرار.
 29  العلوم  واالرطوفونیا كلیةن قسم علم النفس وعلوم التربیة شھادة الماجستیر في التربیة الخاصة م 2014جانفي

 .2 جزائرالاإلنسانیة واالجتماعیة جامعة 
  2020 -2019الجامعیة دكتوراه للسنة  السادسةمسجل بالسنة. 
 26  التسجیل لنیل شھادة الرخصة العالمیة لقیادة الحاسوب " 2017أفریلICDL" 

  الخبرات العملیة:
  بثانویة "محمود منتوري" ببن عكنون الجزائر العاصمة. إداري : تربص میداني2007أفریل إلى  2006من دیسمبر  
  رئیس نادي بن عكنون للجمعیة الثقافیة "مجلس قورارة لألخوة والتضامن".2006إلى جوان  2006من مارس : 
  مدرس في صفوف محو األمیة. 2008جوان  15الى  2008جانفي  12من 
  استاذ لغة عربیة في التعلیم المتوسط. 2008الى اكتوبر  2008من سبتمبر 
  مرشد طالبي( .والمھني المدرسي واإلرشادالى یومنا ھذا مستشار التوجیھ  2008من اكتوبر(. 
  لنیل درجة الماجستیر في التربیة الخاصة. 2الدراسة في جامعة الجزائر  2011الى  2010من 
  الجزائر.-ء بحث میداني بمركز التكوین المھني للمعاقین جسدیا بالقبةبإجرا تحضیر الرسالة 2012الى  2011من  
  إلى یومنا ھذا أستاذ مدرس (مؤقت) بكلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة والعلوم االسالمیة  2013دیسمبر  25من

 بجامعة أدرار.
  االجتماعیة والعلوم االسالمیة إلى یومنا ھذا أستاذ مدرس (مؤقت) بكلیة العلوم االنسانیة و 2015 فیفري 19من

 بجامعة أدرار.
 21-04 -2015  الخصائص النمائیة لطفل المرحلة االبتدائیة- نصف یوم دراسي لمعلمي المدارس االبتدائیة- 
  إلى یومنا ھذا أستاذ مدرس (مؤقت) بكلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة والعلوم االسالمیة  2016فیفري  08من

 بجامعة أدرار.
 08-03 -2016  الفروق الفردیة بین المتعلمین- نصف یوم دراسي لمعلمي المدارس االبتدائیة - 
 09-05 -2017  صعوبات التعلم–نصف یوم دراسي لمعلمي المدارس االبتدائیة- 
 08-02 -2018 عسر القراءة عند بعض المتعلمین في التعلیم االبتدائي- نصف یوم دراسي لمعلمي المدارس االبتدائیة- 

  تدریبیة "طرق اتخاذ القرار" ورشة التدریبیة: الدورات
  العربیة: اللغة األم. :اتـــــــــــــــــاللغ

  االنجلیزیة: متوسط نطقاً وكتابًة.          الفرنسیة: متوسط نطقاً وكتابًة.                     
  المھارات الفنیة:

 البرامج من للعدید لبعض  إتقانمع ، استخدام جید لإلعالم اآللي –خط ال  
 .التكیف التام في العمل ضمن فریق العمل  
 .التمتع بقدرة جیدة على بناء العالقات االجتماعیة الفعالة والبناءة  
 .حسن االتصال والتعامل االیجابي الجید  
  .الجمعویة والمدنیة المشاركة في األنشطة المطالعة، :اتــــوایــــــھـــال


