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 ـت انـّشؼبُــتـة انـّسًَمطاطٍـــة اندعائطٌـــاندًهىضٌ

وظاضة انتّؼهُــى انؼبنــٍ وانبحــث انؼهًــٍ 

 انُّسوة اندهىَت ندبيؼبث انّشطق

لنيل شهادة لنيل شهادة   عرض تكوين يف الّطور الّثالثعرض تكوين يف الّطور الّثالث

الّدكتوراه بعنوان الّسنة اجلامعية الّدكتوراه بعنوان الّسنة اجلامعية 

20142014//20152015  

 وانّصٌ َحسز تُظُى انتكىٍَ فٍ انطىض انثبنث يٍ أخم انحظىل ػهً شهبزة انسكتىضاِ، 2012 خىَهُت 16 انًؤضخ فٍ 191وفمب نهمطاض ضلى )

ى ببنمطاض ضلى  ًّ . (2012 أكتىبط 17 انًؤضخ فٍ 345انًؼّسل وانًت

 ػُٕاٌ انزّكٍٕٚ

 

 المكتبــات ومـــراكــز المعلومات وتحدٌــــات المجتمـــع الرقمــــً

 انًإّعغخ

 
جامعة باجً مختار عنابة 
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 انتّكىٍَلّط  و.1

 طبُؼت انتّكىٍَ 1-1

 رأْٛم             

 انّغُخ األٔنٗ نهزّأْٛم               ئػبدح رأْٛم:........ ............................... 
 انّغُخ األٔنٗ نهزّأْٛم   رغًٛذ:.......... ............................ 

 ػُىاٌ انتّكىٍَ 1-2

 
المكتبات ومراكز المعلومات وتحدٌات المجتمع الرقمً 

 

1انفطع
*

علم المكتبات   

2انفطع
*

  /

3انفطع
*

  /
ٍ انزّكٍٕٚ نؼّذح فشٔع* ًّ  .رًأل ْزِ انخبَبد فٙ ؽبنخ رؼ

 انًؤّؼؽت يحّم انتّأهُم 1-3

 انمؽى انًؼهس/ انكهُّت انًؤّؼؽت

 

 جامعة باجً مختار عنابة

 

 

كلٌة اآلداب  والعلوم  اإلنسانٌة  

 واالجتماعٌة 

 

 علم المكتبات  والعلوم  الوثائقٌة 

 يُساٌ وشؼبت انتّكىٍَ 1-4

انًُساٌ
1

 انّشؼبت 

 

 ػهىو إَؽبَُت

 

 ػهى انًكتببث

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT

x 
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يؽؤول انتّكىٍَ   -1
 (أستاذ أو أستاذ محاضر قسم أ)

 ظهُـــــط ػُـــــٍ أحدـــــــط :االؼى وانهّمب

 أؼتبش يحبضط لؽى أ: انّطتبت

 ainhadjarzouhir@yahoo.fr: انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ 0021338521009 :فبكظ0021338521009:☏

 ( ٔرنك فٙ طفؾخ ٔاؽذح ػهٗ األكضش انّغٛشح انّزارٛخ ثًهؾك ػشع انزّكٍٕٚرُشفك)

  (ذًؽت)   05:طهىبت ػسز انًُبطب انى -2
  انتكىٍَ ػّسةفٍ حبنت ٍ ًّ  :، َُحّسز ػسز كّم يُهب وفمب نهدسول انتّبنٍ فطوعتض

 انؼسز انفطع

/  

/  

/  

 ندُت انتّكىٍَ فٍ انّسكتىضاِ -3

 انترّظض انطتبت *االؼى وانهّمب
ػسز 

األططوحبث 

 نهتّأطُط

ػسز 

األططوحبث 

 لُس انتّأطُط

انًؤّؼؽت 

 األطهُت
 اإليضبء

 جامعة عنابة 0 1 علم المكتباتيحبضــــــط أ .أظهُط ػٍُ أحدط 
 

 
فؤاد بوقطة 

 جامعة عنابة 4 0 إعالم واتصال التعلٌم العالً. أ
 

 
سلٌمان رحال 

 جامعة عنابة 4 1 إعالم واتصال التعلٌم العالً. أ
 

التعلٌم العالً. أفضة عباسً بصلً   جامعة عنابة 4 1 إعالم واتصال 
 

 
بن السبتً عبد المالك 

جامعة قسنطينة  3 0 علم المكتباتالتعلٌم العالً . أ
2 

 
 

قموح نجٌة 
جامعة قسنطينة  3 1 علم المكتبات التعلٌم العالً. أ

2 
 

 
بودربان عز الدٌن 

جامعة قسنطينة  3 1 علم المكتبات التعلٌم العالً. أ
2  

ل نهغذٔلٚذسط اعى ٔنمت يغإٔل انزّكٍٕٚ فٙ * ّٔ  .انّغطش األ
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 انًبّطضة طهب فتح انتّكىٍَ انًبؼتط ترّظظبث -4

 ػُىاٌ يبؼتط
تىلّؼبث ػسز انًتحّظهٍُ ػهً انّشهبزة فٍ 

 ػمب انؽُت اندبيؼُت اندبضَت

 38 معالجة المعلومات

ثالثت ) انًرّىنت حّك انًشبضكت فٍ انًؽببمت ذبضج انًؤّؼؽتيٍ ترّظظبث انًبؼتط  -5

 (ػهً األلمّ 

ػُىاٌ انًبؼتط 

 معالجة المعلومات فً المكتبات
 الوثائقٌة والمؤسسات المكتباترقمنة 

مؤسسات المعلومات فً مجتمع المعرفة 

 (ػهً األكثطاثُبٌ اذتببضاٌ )االذتببضاث انكتببُت  -6

 : انًمبَُػ7-1

ل ّٔ . انؼُٕاٌ، انًؼبيم ٔانًّذح: انًمٛبط األ

انىظبئف وانرسيبث انحسَثت : انًكتببث ويطاكع انًؼهىيبث                

 ؼبػبث 3 انًسة 4 يؼبيم 

               .نًّذحاانؼُٕاٌ، انًؼبيم ٔ: انًمٛبط انضّبَٙ

 انًهٍ انحسَثت فٍ انًكتببث وانًؼهىيبث 

  ؼبػت2ٍُ انًسة 2يؼبيم 

: انّشطوط انبُساغىخُت نالنتحبق 7-2

. شهبزة انًبؼتط فٍ ػهى انًكتببث وفمب نهترظظبث انًحسزة أػالِـ 

. حؽب انًُشىض انىظضاٌ انًُظى نًؽببمت انسكتىضاِ انطىض انثبنثـ 
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 انتّكىٍَ وطف -7

 المكتبات ومراكز المعلومات وتحدٌات المجتمع الرقمً: ػُٕاٌ انزّكٍٕٚ

ّشؼبتػُىاٌ ال
1

 يحبوض انبحث 

ً
قم

ر
 ال

مع
جت

لم
 ا
ت

ٌا
حد

وت
ت 

ما
لو

مع
 ال

ز
اك

ر
وم

ت 
با
كت

لم
ا

 

المعلوماتٌة )إدارة الخطر المعلوماتً فً األنظمة الذكٌة 
 (والتوثٌقٌة

الواب االجتماعً والممارسات التوثٌقٌة فً مؤسسات 
المعلومات 

دراسة العالقة بالكتاب االلكترونً : التعلم فً الفضاء الرقمً

التكتالت المكتبٌة وشبكات المعلومات العلمٌة والتقنٌة 

التحدٌات التقنٌة والقانونٌة : الرقمنة والمكتبات الرقمٌة 

مناهج البحث المعلوماتً فً المكتبات الحدٌثة 

تموقع المكتبات ومراكز المعلومات فً البٌئة الرقمٌة 

 (الٌقظة المعلوماتٌة)الرصد المعلوماتً 

بناء المحتوى الرقمً والمستودعات الرقمٌة 

 المعاٌٌر الموحدة للمكتبات، التوثٌق والمعلومات

التنوع والتعدد وأثره على المكتبة: مصادر المعلومات الحدٌثة  

 معالجة مصادر المعلومات الحدٌثة 

تكوٌن المستفٌدٌن والوعً المعلوماتً 

مناهج اإلدارة العلمٌة فً المكتبات ومراكز المعلومات 

مراكز المعلومات الحدٌثة 

بناٌات المكتبات الحدٌثة 

التكوٌن األساسً والتكوٌن المستمر الختصاصًٌ المعلومات 
والمكتبات 

وظائف والمهن الحدٌثة فً المكتبات ومراكز المعلومات ال

العالقات األدوار واألثار : تفاعل المكتبات والمحٌط الخارجً

                                                           
1

ٍ انزّكٍٕٚ شؼجب رمّذو يؾبٔس انجؾش انخبطخ ثّ  ًّ  .ئرا نى ٚزؼ
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 انتّكىٍَ بطَبيح -8
ٍ انزكٍٕٚ ُشؼجب ػّذح فٛمّذو ثشَبيظ كّم شؼجخ ػهٗ ؽًذٖ ثبنًهؾك رفبطٛم انُّشبؽبدرُشفك) ًّ  (، ٔفٙ ؽبنخ رؼ

 6ّؼساؼٍ ال 5ّؼساؼٍ ال 4ّؼساؼٍ ال 3ّؼساؼٍ ال 2ّؼساؼٍ ال 1ّؼساؼٍ ال انُّشبطبث
 يؾبػشح 2 يحبضطاث

انؾغى انغبػٙ 

انكهٙ 

 عب32

 يؾبػشح 2

انؾغى انغبػٙ 

انكهٙ 

 عب32

محاضرة 1 
انؾغى انغبػٙ 

انكهٙ 

 سا24

 محاضرة 1 
انؾغى 

انغبػٙ انكهٙ 

 سا24

/ / 

 ورشة 3  وضشبث

الحجم الساعً 
الكلً 

 سا24

 ورشة 3 

الحجم الساعً 
الكلً 

 سا24

 ورشة 2 

الحجم الساعً 
الكلً 

سا 18

 ورشة 2 

الحجم 
الساعً الكلً 

سا 18

/ / 

 ملتقى 2  يهتمُبث

الحجم الساعً 
الكلً 

 سا24

 ملتقى 2 

الحجم الساعً 
الكلً 

 سا24

 ملتقى 3 

الحجم الساعً 
الكلً 

 سا32

 ملتقى 3 

الحجم 
الساعً الكلً 

 سا32

ملتقى االشراف 

 حصص6
ملتقى 

االشراف 

 حصص4

نطبنب أػًبل شرظُت 

 انّسكتىضاِ

بحوث 

 سا24
 أدوات بحث 

 سا24
مقال وتحلٌل 

كتب 

 سا24

مداخالت 

 سا24
إعداد مذكرة 

 التخرج
إعداد مذكرة 

التخرج 

 
عب4 عب4 يتفّطلبث عب4  عب4  عب4  عب4   

 فٍ انتّكىٍَ وٌاألشربص انًتسّذم -9

 طبُؼت انُّشبط انّظفت االؼى وانهّمب
ملتقٌات + تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس و اإلشراف بن السبتً  عبد المالك  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس و اإلشراف قموح  نجٌة  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس و اإلشراف بودربان  عز الدٌن  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس و اإلشراف دحمان مجٌد  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس و اإلشراف عٌن أحجر زهٌر  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس و اإلشراف فؤاد بوقطة  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس و اإلشراف سلٌمان رحال  

بصلً-فضة عباسً ملتقٌات+ تربصات  + ورشات  +محاضرات  التدرٌس واإلشراف   

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات   التدرٌس واإلشراف سمٌة الزاحً  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات   التدرٌس واإلشراف بن ٌحً نادٌة  

ملتقٌات+ تربصات  + ورشات   التدرٌس واإلشراف بوشارب بولودانً لزهر  

 أو انّسونُت/االتّفبلُبث انىطُُت و: انّشطكبء -10
 ( االرّفبلٛبد ثبنًهؾكرشفك)

: (عبيؼبد، ششكبد، يخبثش، يشاكض ثؾش) انًؤّؼؽبث انًشبضكت

 ceristـ مركز اإلعالم العلمً والتقنً  

 ـ مخبر تكنولوجٌا المعلومات ودورها فً التنمٌة الوطنٌة  جامعة منتوري  قسنطٌنة                 
ـ مخبر الدراسات والبحث حول اإلعالم والتوثٌق العلمً والتكنولوجً  جامعة منتوري  قسنطٌنة 
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 :فطَك انتّأطُط انؼهًٍ -11

 انًؤّؼؽت األطهُت انترّظض انّطتبت  االؼى وانهّمب

 جامعة عنابة علم المكتباتيحبضــــــط أ .أظهُط ػٍُ أحدط 

 
فؤاد بوقطة 

 جامعة عنابةإعالم واتصال  التعلٌم العالً. أ

 
سلٌمان رحال 

 جامعة عنابةإعالم واتصال  التعلٌم العالً. أ

 جامعة عنابةإعالم واتصال  محاضــــــر أ.أفضة عباسً بصلً 

 
بن السبتً عبد المالك 

 2جامعة قسنطينة علم المكتبات التعلٌم العالً . أ

 
قموح نجٌة 

 2جامعة قسنطينة  علم المكتبات التعلٌم العالً. أ

 
بودربان عز الدٌن 

 2جامعة قسنطينة  علم المكتبات التعلٌم العالً. أ

 جامعة عنابة علم المكتبات مساعدة أ. أسمٌة الزاحً 

لزهر بوشارب بولودانً 
 مساعدة أ. أ

 جامعة عنابة علم المكتبات

نادٌة بن ٌحً 
 مساعدة أ. أ

 جامعة عنابة علم المكتبات

 يحّم تأزَت انتّكىٍَيربط ال 

 اإليضبء، انرتى، انتّبضَد وضلى االػتًبز يسَط انًربط  اؼى انًربط 

انًربط انًتؼسز انترظظبث 

 نهسضاؼبث وانبحث فٍ انًمبوالتُت

انتبضَد وضلى االػتًبز  ظاوٌ حؽٍُ. ز 

2000 

 

 

االيضبء وانرتى 

 

 

 



 
9 

 

  يرببط انبحث انًشبضكت

 اإليضبء، انرتى، انتبضَد وضلى االػتًبز يسَط انًربطاؼى انًربط 

مخبر تكنولوجٌا المعلومات  ودورها فً التنمٌة 
 الوطنٌة  جامعة منتوري  قسنطٌنة      

انتبضَد وضلى االػتًبز د قموح  نجٌة .أ

161/2001 

 

االيضبء وانرتى 

 
 

مخبر الدراسات والبحث حول اإلعالم والتوثٌق 
 العلمً والتكنولوجً  جامعة قسنطٌنة         

انتبضَد وضلى االػتًبز د بن  عبد المالك  بن  السبتً  .أ

2006 

 

 االيضبء وانرتى

 

 فطق انبحث انًتؼبلسة فٍ إطبض PNR ET CNEPRU 

 تبضَد َهبَت انًشطوع تبضَد بساَت انًشطوع ضلى انًشطوع ػُىاٌ يشطوع انبحث

 

انجشيغٛبد انٕصبئمٛخ ثبنًكزجبد 

 انغبيؼٛخ انغضائشٚخ

/ / / 

طُبػخ انًؼهٕيبد فٙ انغضائش ثٍٛ 

انٕالغ ٔاٜفبق 

 

   

يهحك  -12

  ٔأػؼبء نغُخ انزّكٍٕٚ فٙ انّذكزٕساِ انّغٛشح انّزارٛخ نهًغإٔل ػٍ انزّكٍٕٚئسفبق .

 االرّفبلٛبد يغ انّششكبء. 
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ضأٌ وتأشُطة انهُئبث اإلزاضَت واالؼتشبضَت  -13

 :ػُــــىاٌ انتّكىٍَ

 

 انهّدُت انؼهًُت نهمؽى

: سأ٘ ٔرأشٛشح انهغُخ انؼهًٛخ 

 

 

: انزّبسٚخ 

 

 

 (أو انًؼهس)انًدهػ انؼهًٍ نهكهُّت 

: سأ٘ ٔرأشٛشح انًغهظ انؼهًٙ

 

 

: انزّبسٚخ 

 

 

 (أو يسَط انًؼهس)ػًُس انكهُت 

: سأ٘ ٔرأشٛشح انؼًٛذ أٔ انًذٚش

 

 

: انزّبسٚخ 

 

 

  اندبيؼتضئُػ

:  انغبيؼخسئٛظسأ٘ ٔرأشٛشح 

 

 

: انزّبسٚخ 

 

  ندبيؼبث انّشطقتأشُطة انُّسوة اندهىَت -14
 (نؼشع انزّكٍٕٚ نُّهبئُتانُّؽرت ا فٙ رًُأل)
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 ًَبشج انًهحمبث
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 (يحبضطاث، وضشبث، يهتمُبث)انبطَبيح انًفّظم 
 (َشبؽنكّم ثطبلخ ٔاؽذح يفّظهخ )

 

انًحبضطاث 

 

 1ّؼساؼٍ ال يحبضطاث
انٕظبئف ٔانخذيبد : انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد* انؽساؼٍ األول

انؾذٚضخ  

انزكٍٕٚ األعبعٙ ٔانزكٍٕٚ انًغزًش الخزظبطٛٙ * 

 انًؼهٕيبد 

انًٍٓ انؾذٚضخ فٙ انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد * انؽساؼٍ انثبٍَ

 يؼبنغخ يظبدس انًؼهٕيبد انؾذٚضخ *

 انًغزٕدػبد ٔانًكزجبد انشلًٛخ* انؽساؼٍ انثبنث

 صمبفخ انًؼهٕيبد نهًغزفٛذٍٚ*  انؽساؼٍ انطابغ

  

الورشات 

 

 انًحتىي يحبضطاث
وصف المصادر وإتاحتها  *  انؽساؼٍ األول

أدوات الٌقظة التكنولوجٌة *

 تقٌٌم مواقع الواب*

برمجٌات التسٌٌر االلكترونً * انؽساؼٍ انثبٍَ

المعاٌٌر الموحدة فً مجال المكتبات والمعلومات * 

 أدوات إدارة المعرفة*

" كتابة مقال"التحرٌر العلمً واألكادٌمً * انؽساؼٍ انثبنث

 تنمٌة المجموعات الورقٌة والرقمٌة*

أدوات البحث فً المكتبات ومراكز المعلومات *  انؽساؼٍ انطابغ

 التسوٌق االلكترونً للمعلومات* 
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 (يحبضطاث، وضشبث، يهتمُبث)انبطَبيح انًفّظم 
 (َشبؽنكّم ثطبلخ ٔاؽذح يفّظهخ )

 

الملتقٌات 

 انًحتىي يحبضطاث

المبادرة والفكر المقاوالتً ألخصائً المعلومات * انؽساؼٍ األول

 منهجٌة البحث العلمً*

تقنٌات واستراتٌجٌات التسوٌق فً المكتبات ومراكز * انؽساؼٍ انثبٍَ

المعلومات 

 مراحل إعداد أطروحة دكتوراه*

المهنً،القانونً، االقتصادي، : المكتبة والمحٌط* انؽساؼٍ انثبنث

... االجتماعً

 الفاعلٌن والجمهور فً المكتبات ومراكز المعلومات*

 الهندسة الحدٌثة للمكتبات* انؽساؼٍ انطابغ

 برامج التكوٌن فً علوم المكتبات*

ملتقٌات االشراف انؽساؼٍ انربيػ 

ملتقٌات االشراف  انؽساؼٍ انؽبزغ 

 

أعمال شخصٌة خاصة بالطالب 

 انًحتىي يحبضطاث

 بحوث وثائقٌة فً مواضٌع موجهة * انؽساؼٍ األول

 إعداد أدوات بحث متخصصة ومتنوعة ورقٌة ورقمٌة*  انؽساؼٍ انثبٍَ

إعداد مقال علمً للنشر * انؽساؼٍ انثبنث

 تقدٌم تحلٌل علمً ونقدي لكتب معٌنة*

 إعداد مداخالت علمٌة فً ملتقٌات وطنٌة* انؽساؼٍ انطابغ

 إعداد مذكرة التخرج*انؽساؼٍ انربيػ 

 إعداد مذكرة التخرج*انؽساؼٍ انؽبزغ 
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 (يحبضطاث، وضشبث، يهتمُبث)انبطَبيح انًفّظم 
 (َشبؽنكّم ثطبلخ ٔاؽذح يفّظهخ )

 

 متفرقات

 انًحتىي يحبضطاث

األْذاف ٔانًؾزٕٖ : ػشع يششٔع انذكزٕساِ نهطهجخ* انؽساؼٍ األول

 ٔانغبٚبد

 رمٛٛى ؽظٛهخ يكزغجبد انطهجخ* انؽساؼٍ انثبٍَ

 ػشع يششٔع أؽشٔؽخ انذكزٕساِ انخبص ثبنطبنت* انؽساؼٍ انثبنث

 ػشع ٔيُبلشخ انزمذو فٙ  انجؾش*  انؽساؼٍ انطابغ

 ػشع ٔيُبلشخ انزمذو فٙ  انجؾش* انؽساؼٍ انربيػ 

 تحرٌر البحث وضبط إجراءات المناقشة *انؽساؼٍ انؽبزغ 
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 معاهدات واتفاقٌات
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 المكتبات ومراكز المعلومات وتحدٌات المجتمع الرقمً
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 المكتبات ومراكز المعلومات وتحدٌات المجتمع الرقمً
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 المكتبات ومراكز المعلومات وتحدٌات المجتمع الرقمً
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 انتّكىٍَ نكّم يشبضن فٍانّؽُطة انّصاتُت ػٍ ًَىشج 
 (طفحت واحسة فمظ)

  

مسؤول التكوٌن 
  عٌن أحجــر زهٌــر

 :ـ الحالة المدنية/ 1
 ZOUHIRزهــيــر :   االسمAIN-HADJARعـين أحـجـــر  : ـ اللقب 

   (00213)0554219503:ـ الهاتف النقال
 ainhadjarzouhir@yahoo.fr : ـ البريد االلكتروني

: ـ الشهادات العلمية المتحصل عليها/2
  1997ـ شهادة ليسانس في علم المكتبات                          جوان 

  2001ـ شهادة الماجستير في علم المكتبات                        سبتمبر 
 2010ـ شهادة دكتوراه في علوم المكتبات                         مارس 
 2012ـ شهادة  التاهيل الجامعي                                    مارس 

 :ـ الخبرة المهنية والمسؤوليات  /3
 2003ـ1997ـ أستاذ مؤقت، قسم علم المكتبات جامعة منتوري قسنطينة ،

 2006 ـ2005ـ أستاذ مساعد متعاقد بقسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة باجي مختار عنابة ، 
 2007 ـ2006ـ أستاذ مساعد بقسم  الجدع المشترك بجامعة باجي مختار عنابة ، 

 2011 إلى  غاية 2007ـ رئيس قسم علم  المكتبات 
أستاذ محاضر أ بقسم علم المكتبات . 

 :مواد التدريس في الماستر/5
 . 2009/2014 علم المكتبات ، 1ـ التكشيف واالستخالص، ماستر السنة 

 . 2009/2011 علم المكتبات ، 1ـ المصطلحات العلمية ، ماستر السنة 
 . 2009/2013 علم المكتبات ، 1ـ بناء  المكانز، ماستر السنة  

 . 2010/2011 علم المكتبات ، 1ـ لسانيات التوثيق ، ماستر السنة  
 . 2009/2011 علم المكتبات ، 2ـ البحث البيبليوغرافي ، ماستر السنة 

 . 2010/2014  علم المكتبات ، 2ـ تقييم مصادر المعلومات الحديثة، ماستر السنة 
 . 2012/2013 علم المكتبات ، 2ـ معالجة مصادر المعلومات  الحديثة، ماستر السنة 

 :ـ المنشورات العلمية/8

mailto:ainhadjarzouhir@yahoo.fr
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 ، في مجلة المكتبات  والمعلومات ، محكمة نصف سنوية نشر مقال علمي بعنوان السيبرنتيك والنشر االلكتروني الرقمي واالفتراضيـ 1
 ـ 91. ص.ص .2005، 2،متخصصة تصدر عن  مخبر تكنولوجيا المعلومات  والتنمية الوطنية ، قسم علم المكتبات قسنطينة ، في العدد 

104 . 
، في دراسة في  صياغة معايير التقييم: نشر مقال علمي بعنوان تقييم تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي في مواقع واب نظم المعلومات التوثيقية ـ 2

مجلة التربية ، مجلة محكمة للبحوث العلمية والتربوية والنفسية واالجتماعية ،تصدر عن كلية التربية بجامعة األزهر بمصر ،في الجزء األول ، 
  .140 ـ 117. ص.ص. 2008،ديسمبر 138العدد 

 ، في المجلد الثاني  ألعمال دراسة  تحليلية تقويمية :ceristنشر مقال علمي بعنوان تطبيقات تقنيات الرقمنة بموقع واب  مركز بحث ـ 3
الضرورة الفرص  والتحديات ،المنظم  من طرف االتحاد  العربي :نا@  عربيالمؤتمر الحادي والعشرين ،حول المكتبة  الرقمية العربية 

 . 1802 ـ 1766.ص. ص2010 أكتوبر 08 إلى  06،ببيروت في  الفترة  الممتدة من  (إعلم)للمكتبات والمعلومات
تقييم تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي المطبقة في المكتبة الوطنية الجزائرية ومركز البحث في اإلعالم العلمي نشر مقال علمي بعنوان ـ 4

، في مجلة المكتبات والمعلومات،محكمة نصف سنوية،متخصصة تصدر عن مخبر  تحليلية لموقعيهما علـى شبكة االنترنتدراسة :والتقني
 .221ـ 175. ص.ص . 2010تكنولوجيا المعلومات  والتنمية الوطنية، قسم علم المكتبات قسنطينة ،المجلد الثالث ،العدد الثاني،ديسمبر 

، في المجلة الفصلية ceristخدمات و مصادر المعلومة العلمية والتقنية في مركز البحثبعنوان : نشر مقال علمي في دورية إلكترونيةـ 5
:  ، متاحة على الرابط informaticsالمعلوماتية "الرقمية المتخصصة في علم المكتبات 

http://www.informatics.gov.sa/about.php هذا المقال متوفر على الرابط. 41ـ 21. ص. ، ص2011 ، جوان: 
gpic1_1339571479.pdf. 

دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية :ـ نشر مقال علمي بعنوان االتصال الداخلي ودوره في فعالية القيادة اإلدارية داخل البنوك الحكومية6
: ، في أعمال المؤتمر الثاني والعشرين ،حول نظم و خدمات المعلومات المتخصصة في مؤسسات المعلومات العربيةبوالية الطارف ـ الجزائر

،بالخرطوم بالسودان في الفترة الممتدة من (إعلم)الواقع، الطموح، التحديات والطموح،المنظم من طرف االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
. دار المنظومة بالمملكة العربية السعودية . 2000ـ 1955.ص.ص .2011 ديسمبر 21 إلى 18

 من مجلة 11، في العدد دراسة تقييمية: ـ نشر مقال علمي بعنوان تقنيات اإلعالم اآللي التوثيقي المطبقة في مواقع واب نظم المعلومات7
االتحاد العربي للمكتبات . 245ـ 218.ص.ص .2012،أكتوبر (اعلم)إعلم،الصادرة عن االتحاد العربي للمكتبات و المعلومات

. الرياض، المملكة العربية السعودية.والمعلومات
مشروع مكتبة بلدية لكل بلدية، مكتبة :ـ نشر مقال علمي بعنوان المشاريع الحكومية و دورها في وضع دعائم مجتمع المعرفة في الجزائر8

، في أعمال المؤتمر الثالث و العشرين،حول الحكومة و المجتمع و التكامل في بناء المجتمعات المعرفية رمضان جمال نموذجا
ص ً.ص .2012 نوفمبر 20 إلى18،بالدوحة في الفترة الممتدة من (اعلم)العربية،المنظم من طرف االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

. الجزء األول،الدوحة قطر. 260 ـ 235
، في مجلة التواصل في  العلوم اإلنسانية  دراسة تقييمية  :اإلعالم اآللي في مواقع نظم المعلومات التوثيقية نشر مقال علمي بعنوان  ـ 9

 .269ـ 247. ص.ص . 2013،جوان 34واالجتماعية،مجلة علمية ومحكمة ومفهرسة، تصدر عن جامعة باجي مختار عنابة ، العدد 
،  نموذجاMEDA TEMPUSمشروع :ائريةنظام التعاون المكتبي الشبكي فيما بين المكتبات الجامعية الجزنشر مقال علمي بعنوان  ـ 10

في أعمال  المؤتمر الدولي األول لجمعية المكتبات األردنية، حول المكتبات و مراكز المعلومات في بيئة رقمية متغيرة، من المنظم طرف 
. ص ص .2013 أكتوبر 31 إلى29جمعية المكتبات األردنية، بالعاصمة عمان في الفترة الممتدة من 

مهنة ودراسات المكتبات ، في أعمال المؤتمر الرابع و العشرين،حول واقع إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية الجزائريةـ 11
،بالمدينة المنورة في الفترة الممتدة (اعلم) ،المنظم من طرف االتحاد العربي للمكتبات والمعلوماتالواقع والتوجهات المستقبلية: والمعلومات

. الجزء الثاني،المدينة المنورة  المملكة العربية  السعودية. 1674 ـ 1669ص ً.ص .2013 نوفمبر 28 إلى25من 

http://www.informatics.gov.sa/about.php
http://www.drlis.sbilya.com/uplode/gpic1_1339571479.pdf
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: ـ تنظيم التظاهرات العلمية/10
  ،بقسم علم 2009 ماي10/11،المنعقدين يومي حول المخطوطات واألرشيف وكتابة تاريخ الجزائرـ مسئول إعداد يومين دراسيين 1

. المكتبات والعلوم الوثاثقية بجامعة عنابة
 المناهج واالستراتيجيات ،: حول اإلدارة العلمية الحديثة في المكتبات الجامعية ـ مسئول إعداد الملتقى الوطني األول في علم المكتبات 2

.  ،بقسم علم المكتبات والعلوم الوثاثقية بجامعة  عنابة2010 أفريل 12/13المنعقد يومي 
إشكاالت  تدريس وتقويم التكنولوجيات  :حول التكوين العالي في علم المكتباتـ مسئول إعداد الملتقى الوطني الثاني  في علم المكتبات 3

.  ،بقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية بجامعة  عنابة2011 أفريل 12/13 المنعقد يومي الحديثة ،

 :ـ التحكيم العلمي و إعداد الخبرة/13
 la numérisation dans les institutions: ـ رئيس لجنة الخبرة لفتح مشروع دكتوراه في علم المكتبات بعنوان

documentaires  . 2013 أفريل 09 ،2تخصص علم المكتبات، الدورة األولى،اللجنة الوطنية للشرق، جامعة قسنطينة.   
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 السيرة الذاتية لألستاذ بوقطة فؤاد
 

Nom: BOUGUETTA 

Prénom: FOUAD 
Professeur au Département des Sciences de l’Information et de la Communication et Directeur du 
Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes pour l'Entrepreneuriat (LIDEE) à l'Université Badji Mokhtar, Annaba. 
Adresse professionnelle: Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes pour l'Entrepreneuriat,  Université Badji 
Mokhtar, Annaba,  B.P. 12,  Algérie. 
Adresse personnelle : Cité Oued Forcha, Bloc 30, N° 598, Annaba 
Téléphone fixe/Fax: 038 87 18 46 
Téléphone mobile : 0777093228 
E-mail: fouad.bouguetta@univ-annaba.org 
SPECIALISATIONS: 

 Sociologie  
 Sciences de la communication 
 Entrepreneuriat 
 

FORMATION: 

 Licence en sociologie rurale et urbaine, 1977, Université de Constantine 

 Certificat d'anglais, 1978, Boston University, U.S.A. 

 Master's degree en sociologie, 1983, University of Delaware, U.S.A. 

 Ph.D. en sociologie, 1985, University of Delaware, U.S.A. 

 Stage en communication, novembre 1993, université Laval, Quebec 
ENSEIGNEMENT : 

 1978-1981, Assistant au Département de Sociologie, University of Delaware, U.S.A. 

 1982, Chargé de cours au Département de Sociologie, University of Delaware, U.S.A. 

 1986-1989, Maître assistant à l'Institut de Sociologie, Université Badji Mokhtar, Annaba,  

 1990-1993, Maître de Conférences à l'Institut de Sociologie, Université Badji Mokhtar, Annaba 

 1993-2005, Maître de Conférences à l’Institut des Sciences de la communication, Université Badji 
Mokhtar, Annaba 

 2005 (juillet) à ce jour : Professeur au Département des Sciences de l’Information et de la 
Communication, Université  Badji Mokhtar, Annaba 

COURS ENSEIGNES: 

1. Licence: 

 Sociologie du travail 

 Sociologie de l'entreprise 

 Théories sociologiques 

 Théories de la communication 

 Relations publiques 

 Technologies de la communication 

 Politique, plan et stratégie de communication 
2. Post-graduation: 

 Théories du développement 

 Développement durable 

 Sociologie du travail 

 Sociologie de l'éducation 
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 Théories du changement social 

 Relations publiques 

 Plan de communication 

 Technologies de la communication 

 La mondialisation 

 La gouvernance des organisations 

 Méthodologie des sciences sociales 
ENCADREMENT DE THESES: 

 Mémoires de licence 

 Mémoires de PGS 

 Thèses de magister 

 Thèses de doctorat 
COMMUNICATIONS, PUBLICATIONS: 

 Transfer of technology and racist ideology, séminaire sur le racisme, University of  Delaware, 
printemps 1985 

 A critique of the committee on natural disasters, El-Asnam, Algeria earthquake, october 10, 1980, 
publié in the international journal of mass emergencies and disasters, 1982 

 Un cadre de référence théorique pour l'analyse du problème du transfert de technologie, premier 
séminaire international de sociologie, Institut de Sociologie, Université Badji Mokhtar,  Annaba, 
1987 

 L'étiquetage et la société. Le cas des enfants abandonnés, revue Etudes Sociologiques, Institut de 
Sociologie, Université Badji Mokhtar, Annaba, N°2, vol.2, juin 1989 

 Développement, système social et entreprise algérienne, in revue El-Tawassol, publication de 
l'Université Badji Mokhtar, Annaba, N° 0, juillet 1995 

 Changement stratégique et changement culturel dans l'entreprise, in revue El-Tawassol, 
publication de l'Université Badji Mokhtar, Annaba, N° 2, janvier 1997 

 Projet de ville et communication, in revue El-Tawassol, publication de l'Université Badji Mokhtar, 
Annaba, N° 3, juin 1998 

 La problématique du développement. Le cas de l'Algérie, in revue El-Tawassol, publication de 
l'Université Badji Mokhtar,  Annaba, N° 5, septembre 1999 

 Le pôle industriel de Annaba et la politique de restructuration industrielle. Le cas de Sider, in 
revue El-Tawassol, publication de l'Université Badji Mokhtar, Annaba, N° 5, septembre 1999 

 Algérie: un développement problématique, in revue Développement et Progrès Socio-Economique, 
Le Caire, N° 81, 2002 

 Globalization and the information society, in revue Développement et Progrès socio-Economique, 
Le Caire, N° 86, 2003 

 La transition démocratique et le Tiers-Monde, in revue El-Tawassol, publication de l’Université 
Badji Mokhtar,  Annaba, N° 13, Juin 2005 

 La société de l’information, les organisations et le plan de communication,, OPU, 2005 

 La communication : culture et société, communication faite au palais de la culture, jeudi culturel, 
26 Janvier 2006, Annaba 

 Oil revenues and problematic development : The case of Algeria, Second Annual Social Theory 
Forum, University of Massachusetts, Boston, 6 and 7 april 2006 

 Les incubateurs d’entreprise, communication faite le 20 mai, 2006, université de Annaba 

 Société de l’information, transition démocratique et développement. L’Algérie, OPU, 2007 

 Le processus entrepreneurial, communication faite au forum sur « le montage et les opportunités 
de financement des projets d’investissement », 18 et 19 Mai 2009, Annaba 

 Quel apport de la privatisation à la gouvernance d’entreprise et à la performance globale ? Le cas 
de la sidérurgie en Algérie, journée d’étude « Innovations sociétales autour de la Méditerranée, 
IPAG, Nice, le 18 juin 2010 
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ACTIVITES DE RECHERCHE  ET AUTRES PROJETS : 
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 1996-1999, Chef de projet de recherche "Le développement de la région de Annaba: analyse et 
prospective", accord-programme mené avec l'université des sciences sociales de Toulouse, France 

 1999-2000 (août à février), bourse de recherche Fulbright à l'université de Delaware, U.S.A. 

 2000-2004, Membre d'un projet de recherche ANDRU "Médias et Jeunes" 

 2005-2008, Chef de projet de recherche  CNEPRU « La nouvelle société, le savoir et la gouvernance 
d’université » 

 2006-2009, Coordinateur algérien du projet maghrébin  « FICRE », Formation en innovation et création 
d’entreprise 

 2008 (mai), Professeur invité, California Polytechnic State University, USA 

 2008 à ce jour, Membre de la commission wilayale de financement des projets de création d’entreprise 
(CLEF) 

 2009-2010, Responsable algérien, projet MIRA, recherche sur le management d’ArcelorMittal/Annaba 
menée en collaboration avec l’école de management de Grenoble, projet financé par la région Rhônes 
Alpes, France 

 2010-2012, Responsable algérien, projet Tempus « Filière d’expertise et de formation en 
entrepreneuriat et développement international » (FEFEDI), projet piloté par l’école de management de 
Grenoble, France 

 2010-2013, Chef de projet « La gouvernance urbaine à Annaba : recomposition sociale, pratiques 
managériales et participation citoyenne », accord-programme avec l’université de Rouen, France 

AUTRES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES : 

 1991-1998, Membre du conseil scientifique de l'Université Badji Mokhtar,  Annaba 

 1995-1998, Président du Conseil Scientifique de l'institut des Sciences de la Communication, Université 
Badji Mokhtar, Annaba  

 1997-2000, Membre du Conseil Scientifique de l'Académie de l'Est  

 2002-2008, Président du Conseil Scientifique du Département des Sciences de l’Information et de la 
Communication, Université Badji Mokhtar, Annaba 

 2002-2010, Membre du Conseil Scientifique de la Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales, 
Université Badji Mokhtar, Annaba 

FONCTIONS ADMINISTRATIVES : 

 1989-1991, Sous-directeur, chargé de la post-graduation à l'Institut de Sociologie, Université Badji 
Mokhtar, Annaba 

 1991-1993, Directeur de l'Institut de Sociologie, Université Badji Mokhtar, Annaba 

 1993-1995, Directeur de l'Institut des Sciences de la Communication, Université Badji Mokhtar, Annaba 

 1995-2000, Directeur de l'Unité de Recherche, d'Etude et de Formation pour l'Entrepreneuriat, 
Université Badji Mokhtar, Annaba 

 2000-2009, Directeur du Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes pour l'Entrepreneuriat (LIDEE), 
Université Badji Mokhtar, Annaba 

 Septembre 2010, Doyen de la Faculté des Lettres, Sciences et Humaines et Sociales, Université Badji 
Mokhtar, Annaba 

MAITRISE DES LANGUES: 

Arabe:  bonne maîtrise 

Français: très bonne maîtrise 

Anglais: très bonne maîtrise 

Espagnol: assez bonne maîtrise 

MAITRISE DE L’OUTIL INFORMATIQUE:  assez bonne maîtrise 
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 السيرة الذاتية لألستاذ رحال سليمان

 Slimane RAHAL  
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales  

Université Badji Mokhtar, Annaba 23000, Algérie.  

Né le : 02.05.1969 Guelma. marié (02) enfants.  

Mob: + 213 664 74 29 21 Fax : +213 38 52 12 34 Email : slimane.rahal@univ-annaba.org  

Professeur en Info.Com (option communication et gestion des organisations)  

Spécialisations :  

 Systèmes d’information et de communication.  

 Marketing.  

 Entrepreneuriat (création d’entreprises).  

 Droit des affaires.  

Formation :  

 2006 : Doctorat d’Etat en sciences de l’information et de la communication, thèse : systèmes 
d’information et gestion des flux d’information dans l’entreprise, université d’Annaba.  

 2004: Master en droit des affaires, faculté de droit et des sciences économiques, université de Perpignan, 

France.  

 1997: Magister, thèse : la culture managériale dans l’entreprise économique publique algérienne, 

université de Constantine.  

 1996 : Bac lettres et sciences humaines, Académie de Guelma.  

 1995 : Ingénieur d’application en bâtiment, CNEPD Annaba.  

 1992 : Licence en sciences de la communication, université d’Annaba.  

 1988 : Bac mathématiques, lycée Mahmoud ben Mahmoud Guelma.  

 

Expérience professionnelle :  

 1994-1997 : Cogérant, SNC BADR Entreprises Annaba.  

 1998 à ce jour, enseignant au département des sciences de l’information et de la communication, 

université d’Annaba, grade actuel Professeur.  

 2007 à ce jour : Membre de l’équipe de pilotage du projet magrébin FICRE (Formation en Innovation et 

création d’Entreprises).  

 2007-2009 : Chef de département LMD domaines des sciences humaines et Sociales, univ-Annaba.  

 09/2012 à ce jour : Chef de département des sciences de l’information et de la communication, univ-

Annaba.  

 

Publications et communications internationales récentes :  

 Gestion des flux d'information, base de la construction du modèle dynamique de la prise de décision dans 
l'entreprise, revue information studies KSA, n°14 mai 2012.  

 TIC et stratégie de l’entreprise Algérienne : Entre Ambigüité de l’Usage et le Paradoxe de Solow ? revue 
des sciences humaine, Université Mohamed Khider Biskra, N° 27-28 novembre 2012.  

 L’importance du réseau cognitif dans la gestion de l’entreprise, revue EL-TAWASSOL des sciences 
sociales de l’université d’Annaba, N° Décembre 2006.  

 Le gouvernement électronique et la bonne gouvernance, communication présentée au séminaire 

international sur la bonne gouvernance et les stratégies de changement, 7-8-/04/2007, Univ-Sétif.  

 Communication et éducation sanitaire, communication présentée au séminaire international sur la 
communication et santé, 19-20/11 2007, Faculté de droit et des sciences sociales, Univ- Guelma.  

 La Communication un modèle dynamique de prise de décisions, séminaire international sur la prise de 
décisions en entreprise économique 01/2009.  

 Gestion de l'information, et prise de décision dans l'entreprise, revue Pensée et sociétés, Taksidjcom, n° 

13 juillet 2012.  
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 La ville numérique comme modèle de modernisation, séminaire international sur la modernisation des 

villes, 23-24-25/04/2005, laboratoire de droit, d’urbanisme et de l’environnement, Annaba.  

Cours enseignés en Graduation :  

 Création d’entreprises, département des sciences de la communication, (1998-2004).  

 Politique, stratégie et plan de communication, (1997-2001).  

 Séminaire sur la création d’entreprises, département des sciences de gestion, (2002-2005).  

 Système d’information et stratégie de l’entreprise, département des sciences de gestion,(2002-2005)  

 Séminaire en marketing, département des sciences de gestion, (2002-2004).  

 Les agences de publicité, département d’information et de la communication, (2003-2006).  

 Marketing, département des sciences de l’information et de la communication, (2003 à ce jour).  

 

Direction de mémoires : (50 mémoires)  

 Montage de projets d’entreprises.  

 Conception et réalisation de compagnes publicitaires et d’information.  

 Diagnostic des situations de communication sociales et organisationnelles.  

 Elaboration des supports de communication.  

 Etude de marché et élaboration des stratégies marketing.  

 

Cours enseignés en Post-graduation :  

 Marketing et information, département de communication, (2000-2001).  

 Stratégies de communication, département de sociologie, université de Guelma, (2006-2007).  

 Techniques de communication et persuasion, département de sociologie, univ. Guelma, (2006-2007).  

 Communication et techniques mercatique, département de sociologie Annaba, (2006-2007).  

 L’organisation communicante, département de communication Annaba, (2007- 2011).  

 L’information ressource stratégique, département de communication Annaba, (2007-2008).  

 Stratégies de création publicitaire, département de communication Annaba, (2008-2009).  

 Droit de la publicité, département de communication Annaba, (2008-2009).  

 Marketing des causes sociales, département de communication Annaba, (2008-2009).  

 Audit de la communication, département de communication Annaba, (2008- 2011).  

 Entrepreneuriat/Intrapreneuriat, département de communication Annaba, (2010-2011).  

 Théories des multimédias, TIC et société, univ. Guelma, (2010-2011).  

 Entrepreneuriat et intrapreneuriat, département de communication Annaba, (2010-2011).  

 Les approches en sciences des organisations, département de communication Annaba, (2010-2011).  

 Méthodologie des sciences de la communication, département de communication Annaba, (2010-2011).  

 Techniques et méthodes d’analyse de l’information, département d’aménagement, Annaba, 2010-2013.  

 

Cours enseignés en doctorat :  

 Fondements épistémologiques de la recherche (2011-2014)  

 Etapes de la recherche en sciences info.com (2011-2014)  

 Innover, entreprendre et valorisation de la recherche (2011-2014)  

 Métier du chercheur et son environnement (2011-2014)  

 

Recherche en cours :  

 La gouvernance du territoire de la commune d’Annaba, projet de recherche n°2301/01/2005.  

 Chef de projet de recherche, Nouvelles technologies de la communication et de l’information et les 

stratégies d’innovation, projet agréé à partir du 01/01/2009.  

 Chef de projet de post graduation 9002-9002. Intitulé du projet : Communications publicitaires.  

 Chef de projet de recherche, Publicité et changement social en Algérie, agrée à partir de janvier 2011.  

 Responsable de la formation doctorale LMD, Communication et stratégies d’innovation, 2011 à ce jour.  
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Direction de thèses (magister et doctorat) :  

 Direction de (10) thèses de doctorat dont deux soutenues en 2012.  

 (09) mémoires de magistère encadrés et soutenus, (2007-2012)  

 (08) mémoires de master encadrés et soutenus, (2009-2012)  

 

Maîtrise des langues :  

 Arabe : Très bonne maîtrise.  

 Français : Bonne maîtrise.  

 Anglais : Maîtrise moyenne.  

 

Outil informatique : Très bonne maîtrise (Bureautique, Logiciels de gestion pédagogique,…) 
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السيرة الذاتية لألستاذة عباسي فضة 
 فضة عباسي بصمي: السيدة .

 متزّوجة وأم لطفل. 
 أستاذة باحثة بالمخبر المتعدد التخصصات والتطوير المقاوالتي. 
 الجزائر- كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة باجي مختار عنابة : ىيئة التوظيف - 
 إلى يومنا ىذا وأستاذة بحث بالمخبر 03/12/1996: مدرسة بقسم عموم اإلعالم واالتصال منذ: الوظيفة 

 .المتعدد التخصصات والتطوير المقاوالتي التابع لذات القسم
 2007 / 12 / 17منذ " أ"أستاذة محاضرة صنف : الرتبة. 

  abaci23@yahoo.fr: البريد اإللكتروني -(المحمول) 07794999302: الياتف
 المؤهالت العممية :
صورة المرأة في المجالت : " موضوع البحث).  متحصمو عمى دكتوراه دولة في عموم اإلعالم  واالّتصال-

 .مشرف جدا:  بتقدير17/12/2007: ، تمت مناقشتيا في تاريخ("2005 إلى 1970النسائية الجزائرية من 
 1995 ماي 16متحصمة عمى شيادة الماجستير في عمم اجتماع التنمية والتغير االجتماعي نوقشت في  -

 ".العوامل المؤثرة في إعادة التوجيو المدرسي لتالميذ السنة التاسعة أساسي: "جامعة عنابة، عنوان الرسالة
 شيادة ليسانس في عمم اجتماع العمل والتنظيم الصناعي من معيد عمم االجتماع جامعة عنابة، دفعة جوان -

1983 . 
 . بثانوية القديس أوغستان عنابة1979  شيادة الباكموريا دورة جوان - 
.  أجيد استعمال الّمغة العربية-
.  أستخدم الّمغة الفرنسية بصورة حسنة وترجمتيا إلى الّمغة العربية بسيولة وبصورة جيدة-
 .أقرأ وأفيم الّمغة اإلنجميزية لكن ال استخدميا في الكتابة والتحرير -
 . متمكنة من استخدام الكمبيوتر بصورة جيدة جدا-
 (تدريس و إدارة  ): الخبرة المهنية : 

 :التدريس-  1
  2013/2014                 (د.م. ل1محاضرة س)مدخل إلى عموم اإعالم واالتصال - 

  2013/2014                    (د.م. ل1محاضرة س)يذخم ئنٗ ػهى اعزًبع اإلػالو  - 

 2013/2014                (ماستر)خمق وتطوير أنشطة جديدة بمؤسسة حديثة النشأة - 

 2013/2014                                        (محاضرة وتطبيق)إنشاء مؤسسة  -
  2012/2013                 (د.م. ل1محاضرة س)مدخل إلى عموم اإعالم واالتصال - 

  2012/2013                    (د.م. ل1محاضرة س)يذخم ئنٗ ػهى اعزًبع اإلػالو  - 

      2012/2013                (ماستر)خمق وتطوير أنشطة جديدة بمؤسسة حديثة النشأة - 
 2011/2012                                                           مدارس ومناىج-
  2011/2012                                                     (محاضرة)إنشاء مؤسسة  - 
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 2012/ 2011مرافقة إنشاء                                                                      - 
 2011/2012محاضرة وتطبيق   )خمق وتطوير أنشطة جديدة بمؤسسة حديثة النشأة - 
      2011/2012التنميةالمستدامة والشراكة                                                       -

       2010/2011                       ( (د.م.محاضرة ل)تنظيم وتسيير أنظمة المعمومات - 
  2010/2011                                           (د.م.محاضرة ل)مناىج ومدارس  - 
  2010/2011 (محاضرة وتطبيق)خمق وتطوير أنشطة جديدة بمؤسسة حديثة النشأة - 
: الممتقيات والنشاطات العممية - 3

:  المنشورات العممية الدولية الورقية-  أ
– الواقع االجتماعي والميني لإلعالميات الجزائريات العامالت في مجال السمعي "نشر دراسة ميدانية - 

 ..2013، مجمة الجامعة العالمية لمعموم اإلسالمية، أفريل "البصري
حالة )" تأثير وسائل اإلعالم في توجيو االختيار الميني لطالبات الجامعة: "نشر دراسة ميدانية بعنوان- 

، بمجمة األكاديمية العربية المفتوحة (البصري لقسم عموم اإلعالم واالتصال– طالبات السمعي 
.   2007نوفمبر : 3: بالدانمارك، العدد

: المنشورات العممية الدولية اإللكترونية- جـ 
دراسة ميدانية عمى طالب جامعة : القراءة في أوقات الفراغ عند طالب الجامعة: " نشر مقال بعنوان- 

  (يوليو )، تموز29: بمجمة عموم إنسانية، العدد" باجي مختار عنابة
البحث موجود عمى الرابط الفرعي التالي المخصص لو في موقع المجمة عمى شبكة . ، ىولندا2006
 www.ulum.nl. اإلنترنت

قبل )ديمقراطية التعميم في الجزائر بين منطق الحصص ومبدأ تكافؤ الفرص : " نشر مقال بعنوان- 
، تشرين الثاني 31: ، بمجمة عموم إنسانية، العدد(2004 إلى إصالح 1991إعادة ىيكمة التعميم الثانوي 

، ىولندا، البحث موجود عمى الرابط الفرعي التالي المخصص لو موقع المجمة عمى 2006 (نوفمبر)
   .www.ulum.nl. شبكة اإلنترنت

: الممتقيات- 
: الممتقيات الدولية- أ

مشاركة في الممتقى الدولي حوا الجامعة والمقاوالتية من تنظيم كمية اآلداب جامعة باجي مختار - 
. واقع وآفاق..االتصال والمقاوالتية " بموضوع 2011 نوفمبر 23 و 22، 21عنابة، أيام 

: الممتقيات الوطنية- ب
برنامج تدريس " بمداخمة بعنوان 2010 ديسمبر 09 و 08" لممقاوالتية"مشاركة في األيام األولى - 

".  المقاوالتية
 أفريل 13 و 12مشاركة بالممتقى الوطني األول بقسم المكتبات والعموم الوثائقية بجامعة عنابة يومي - 

. اإلبداع كمدخل إلدارة المعرفة بالمكتبات الجامعية:  ، بموضوع2010
.  2009 فيفري 05بدار الثقافة لوالية عنابة يوم " المرأة والمواطنة"تقديم محاضرة بعنوان - 

http://www.ulum.nl/
http://www.ulum.nl/
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دراسة ميدانية خالل اليومين " قراءة الكتاب التقميدي الورقي في عصر اإلنترنت" قدمت ورقة حول - 
.  بقسم عموم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة2006 مارس 14 و 13: الدراسيين

نظمتو دار الثقافة لوالية " القراءة والمكتبات في زمن تكنولوجيا المعمومات"قدمت ورقة بممتقى حول - 
 ماي 14 و 13: يومي (الثقافة المكتبية وعوائق اكتساب عادات القراءة: مشاركة بموضوع)عنابة 
2006 .

من إعادة الييكمة إلى عقد : دور النقابة في إحداث التغيير في المؤسسة الجزائرية"قدمت ورقة حول - 
 بالممتقى الوطني األول اّلذي نظم بقسم عموم اإلعالم واالتصال 2006 ماي 8 و 7يومي " الشراكة

.  جامعة عنابة
دراسة ميدانية خالل اليومين " قراءة الكتاب التقميدي الورقي في عصر اإلنترنت" قدمت ورقة حول - 

.  2006 مارس 14 و 13: الدراسيين يومي
الّتوجيو المدرسي بين : مشاركة بموضوع )واقع وآفاق : قدمت ورقة بممتقى حول المؤّسسات المجتمعّية- 

 15 و 14: ماي  قالمة، يومي8نظم بقسم عمم االجتماع جامعة   (منطق النسب ومبدأ تكافؤ الفرص
. 2004ديسمبر 

المكتبة : مشاركة بموضوع)قدمت ورقة بممتقى حول المؤّسسات المجتمعّية والتحّديات الكبرى  - 
المنظم بقسم عمم االجتماع كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة  (تحّديات وآفاق: المدرسّية

.  2004 ماي 17 و 16: باجي مختار عنابة يومي
:  األنشطة العممية

. منشورات جامعة باجي مختار عنابة- التواصل- عضو في ىيئة تحكيم مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية - 
، بالمخبر المتعدد "دور اإلعالم واالتصال في تنمية الثقافة المكتبية"مكمفة بالبحث في مشروع بحث بعنوان - 

التخصصات والمقاوالتية بقسم عموم اإلعالم واالتصال كمية اآلداب، العموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة باجي 
-  الجزائر- مختار عنابة 

المرأة الجزائرية المستثمرة "رئيسة مشروع بحث بالمخبر المتعدد التخصصات والمقاوالتية بالقسم بعنوان - 
: ، تحت الرمز2011/ 2009، - دور وسائل االتصال في بناء صورة ليا- وتطوير االقتصاد المحمي 

S*01120080044 . 
:  تنظيم ممتقيات وأيام دراسية- 

بحيث قمت بإعداد اإلشكالية  (وطنيين)أشرفت عمى المجنتين التنظيمية والتحضيرية  ليومين دراسيين - 
شكاالت استخدام شبكة اإلنترنت: "والمحاور، التظاىرة بعنوان بقسم عموم اإلعالم " عادات القراءة وا 

. 2006 مارس 14 و 13واالتصال جامعة عنابة، يومي 
:  تأليف كتب- 
 .2006/2007عن منشورات جامعة باجي مختار عنابة، " أزمة القراءة في زمن اإلنترنت: "صدر لي كتاب بعنوان- 
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السٌرة الذاتٌة لألستاذ عبد المالك بن السبتً 
 

  عبد المالك :االسم 

 بن السبتي :اللقب 
 بسكير رسسنكسن  18  سسن عماار   ارق  70حي :العنوان الشخصً 
  0556723424،  031 65 14 37: الهاتف الشخصً 

   bensebtimalek@yahoo.fr :اإلٌمٌل الشخصً 

     ععي  سنعي  2  معد ععق المستباا  التتوكي  ا من رسسنكسن  :مكان العمل 
. أستاذ   ديي ععق المستباا  التتوكي  : الحالٌة الوظٌفة

 Professeur التمعكق المالي  أستاذ :الدرجة العلمٌة 

: اللعاااا المعمكن الممحص ععكعا حسس التسعسص الل سي  
شهادة التعلٌم االبتدائً  : 1972سنة  .1
 شهادة التعلٌم المتوسط : 1975سنة  .2

 بكالورٌا علمً : 1978سنة  .3

 شهادة اللٌسانس فً العلوم االقتصادٌة  : 1982سنة  .4

 (مشرف جدا) تخصص علوم المكتبات، الدبلوم العالً للمكتبٌٌن : 1986سنة  .5

 (مشرف جدا ) شهادة الماجستٌر فً علم المكتبات والمعلومات : 1993سنة  .6

 (مشرف جدا  )دكتوراه الدولة فً علم المكتبات  : 2002سنة  .7

 :التواائ الساببن  
 محافظ المكتبات الجامعٌة   : 1990 إلى 1983 .1

 نائب مدٌر مكلف بالبٌداغوجٌا لمعهد علم المكتبات  : 1995 إلى 1990 .2

 علوم سٌاسٌة                  المكتبات، علوم اإلعالم واالتصال، مسؤول الجدع المشترك علم : 2000 إلى 1998 .3

 نائب رئٌس قسم علم المكتبات  : 2004 إلى 2000 .4
 رئٌس قسم علم المكتبات: 2012  إلى  2004 .5
  إلى ٌومنا مدٌر معهد علم المكتبات والتوثٌق2012 .6

 41: المدااخا المعمكن التوسكن  

 32: المدااخا المعمكن الد لكن  

 :الدااساا المسلتار  

  المب اوا المسلتار: أ و  
مؤسسة . ، المجلة العربٌة لألرشٌف والتوثٌق والمعلوماتإنشاء مكاتب االرتباط بقواعد المعلومات وبنوكها .1

 . 1998، اكتوبر 4-3التمٌمً للبحث العلمً والمعلومات ، زغوان، تونس ع

2. Enseignants universitaires et recherche moderne de l’information : Déficiences 
multiforme. 1er colloque international en sciences de l’information . CISI 99 . Tunis, 
3,4,5 mars 1999, les bibliothèques à l’ère des réseaux de l’information , organisé par 

l’ENSSIB France et l’ISD Tunisie . 
، وقائع المؤتمر التاسع لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات حول الشبكات العربٌة للمعلومات واإلنترنتـ  .3

 . 1999االستراتٌجٌة العربٌةالموحدة للمعلومات فً عصر اإلنترنت، تونس 

، المجلة العربٌة لألرشٌف والتوثٌق والمعلومات، زغوان، ع أتمتة المؤسسات التوثٌقٌة من التحضٌر إلى التنفٌذـ  .4

7-8 ، 2000 . 



 
32 

، وقائع الندوة العربٌة األولى حول تكنولوجٌا المعلومات واتجاهاتها على مستوى أنظمة المعلومات واالتصالـ  .5

  .1999تكنولوجٌا المعلومات والتشرٌعات القانونٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة، 

، وقائع المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العربً الجزائر نموذجا: معوقات إنشاء الشبكات الوطنٌة للمعلوماتـ  .6
للمكتبات والمعلومات حول نحو استراتٌجٌة لدخول النتاج الفكري العربً فً الفضاء اإللكترونً، القاهرة، 

2001.  

، أعمال الٌومٌن الدراسٌٌن حول تكنولوجٌا المعلومات عالقات المكتبات الجامعٌة بموردي أنظمة المعلوماتـ  .7
  .2001بالمكتبات الجامعٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة، 

. 2002، مجلة المكتبات والمعلومات، قسنطٌنة، المجلد األول، أفرٌل مواصفات اختٌار البرمجٌات الوثائقٌةـ  .8

 تطبٌق نظام الجودة فً المؤسسات التوثٌقٌة، مجلة المكتبات والمعلومات، مخبر تكنولوجٌا المعلومات لقسم علم  .9

. 2002 دٌسمبر ، 1مجلد ،2المكتبات جامعة منتوري قسنطٌنة، عدد

 التسٌٌر اإللكترونً للوثائق، مجلة المكتبات والمعلومات، مخبر تكنولوجٌا المعلومات لقسم علم المكتبات  .10
. 2003، جوان 3جامعة منتوري قسنطٌنة، عدد

 مجلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة، ع تكنولوجٌا المعلومات فً البلدان العربٌة،  .11

. 2003، دٌسمبر 17

 محاضرات فً تكنولوجٌا المعلومات، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة لٌسانس، طبعت بمطابع جامعة منتوري  .12

 .2003قسنطٌنة، أكتوبر 

، 3000التبادل اإللكترونً للمعلومات ما بٌن األساتذة الباحثٌن فً جامعة منتوري قسنطٌنة، مجلة لعربٌة  .13

. 2003سورٌا، دمشق، 

الجودة فً المؤسسات التوثٌقٌة الجزائرٌة، أعمال المؤتمر الثالث عشر لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات،  .14

. 2003تونس، 

المكتبات الجزائرٌة مشكالتها وعناصر نجاحها، أعمال الملتقى الوطنً حول توحٌد اإلجراءات الفنٌة فً  .15

 2004المكتبات الجزائرٌة، منشورات كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة جامعة الجزائر، الجزائر ، ماي 

الشبكة الجامعٌة لالتصال، أعمال الملتقى الوطنً حول االتصال بالجامعة، منشورات وزارة التعلٌم العالً  .16
. 2004والبحث العلمً، الجزائر، أكتوبر 

مجلة المكتبات والمعلومات، مخبر تكنولوجٌا المعلومات لقسم تقٌٌم أنظمة المعلومات والمكتبة االفتراضٌة،  .17

 .2005جانفً   ،2 مجلد ،2علم المكتبات جامعة منتوري قسنطٌنة، عدد

 .2005، مطبعة جامعة منتوري قسنطٌنة، أكتوبر (مطبوعة)محاضرات فً تقٌٌم أنظمة المعلومات  .18
واقع وآفاق، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، المجلة العربٌة : مهن المكتبات والمعلومات فً الجزائر  .19

 .2006، ٌونٌو 7للمعلومات، العدد
معوقات نشر الكتاب الجزائري فً ظل التطورات التكنولوجٌة، مجلة الكتاب تصدر عن المكتبة الوطنٌة  .20

 .2007، ماي 3الجزائرٌة، عدد 
 .2007، ماي 11دفتر الشروط ألتمتة المكتبات، مجلة العلوم اإلنسانٌة لجامعة محمد خٌضر بسكرة، العدد  .21
بٌن الواقع واآلفاق، وقائع المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العربً للمكتبات : المهنة المكتبٌة فً الجزائر  .22

، نشر بالمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة 2005 مارس 05-02والمعلومات الذي انعقد بتونس فً الفترة من 

 .2007والعلوم، 
تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً األرشٌف، وقائع المؤتمر السابع عشر لالتحاد العربً للمكتبات  .23

 .2007، نشر بالدار المصرٌة اللبنانٌة، 2006 مارس 23-19والمعلومات الذي انعقد بالجزائر فً الفترة من 
، 2008 ـ جوان 29تكنولوجٌا المعلومات وواقعها فً البلدان العربٌة، نشر بمجلة مجلة العلوم اإلنسانٌة، العدد  .24

.  ، جامعة منتوري قسنطٌنة20 – 5ص - ص

 أعمال .تالمٌذ ثانوٌة عبد الحمٌد بن بادٌس بقسنطٌنة نموذجا: تقنٌات الهواتف النقالة وأثرها على المراهق .25

 .2009المؤتمر العشرون لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات، الدار الببٌضاء المغرب، دٌسمبر 
من خالل دراسة الباحثٌن بجامعتً منتوري واألمٌر عبد :المكتبة الرقمٌة فً الجزائر بٌن الواقع واالستخدام  .26

القادر قسنطٌنة،  أعمال المؤتمر الواحد والعشرون لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات، بٌروت لبنان، شاركت 
 2010أكتوبر " بورقة 
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من خالل دراسة الباحثٌن بجامعتً منتوري واألمٌر عبد :المكتبة الرقمٌة فً الجزائر بٌن الواقع واالستخدام  .27
القادر قسنطٌنة،  أعمال المؤتمر الواحد والعشرون لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات، بٌروت لبنان، شاركت 

 2010أكتوبر " بورقة 
 مجلة .تالمٌذ ثانوٌة عبد الحمٌد بن بادٌس بقسنطٌنة نموذجا: تقنٌات الهواتف النقالة وأثرها على المراهق .28

 .2012دراسات وأبحاث فً المعلومات والتوثٌق العلمً والتكنولوجً، المجلد األول، العدد األول، جانفً 
، أعمال المؤتمر الثالث والعشرون 2012، نوفمبر .إدارة المعرفة فً محٌط البحث العلمً بالجامعة الجزائرٌة .29

 . 2012 نوفمبر 20 إلى 18لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات، الدوحة قطر من 
، 2012المكتبة الوطنٌة الجزائرٌة نموذجا ، نوفمبر : دور المكتبة الوطنٌة نحو إرساء قواعد مجتمع المعرفة  .30

 نوفمبر 20 إلى 18أعمال المؤتمر الثالث والعشرون لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات، الدوحة قطر من 

2012. 

 

 الستس المسلتار: وااكا  

 .2011، دار بهاء الدٌن للنشر والتوزٌع، "التكنولوجٌا الحدٌثة فً المكتبات ومراكز المعلومات" كتاب بعنوان  .1
 .2011، دار بهاء الدٌن للنشر والتوزٌع، " تطبٌقات التكنولوجٌا الحدٌثة فً مراكز األرشٌف " كتاب بعنوان  .2
 .2011، دار بهاء الدٌن للنشر والتوزٌع، " المكتبات الرقمٌة والنشر اإللكترونً للوثائق" كتاب بعنوان  .3

 08: ااإلياا ععل أوي حاا الددتتااا  . 1

 02:ااإلياا ععل اسااص الما ستكي  . 2
 16 : 2006 - 2002 ااإلياا ععل  مدياا التتير  ي اللتير  . 3
 09:  سارلاا أوي حاا الددتتااا  . 4
 13:  سارلن اسااص الما ستكي  . 5

 14: اسااص الما ستكي  التي أإلي ف ععكعا  ومف  سارلتعا    1.5

 04: الدبعتم المالي التي أإلي ف ععكعا  ومف  سارلتعااسااص  . 6
 07:  التي أإلي ف ععكعا  ومف  سارلتعاأوي حاا الددتتااا  . 7
  عتبل  14:  وسظكق  عتبكاا  . 8
 : عام ععمكن  إاااين. 

 .عضو اللجنة البٌداغوجٌة الوطنٌة :  إلى ٌومنا 1990 -

.   علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطٌنة مدٌر معهد نائب  : 1995- 1990 -

 .مسؤول الجذع المشترك بمعهد علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطٌنة :  2000 – 1998 -
 .عضو بالمجلس العلمً للكلٌة:  ـ إلى ٌومنا 1999 -

 .عضو مجلس التوجٌه والتخطٌط بجامعة منتوري قسنطٌنة  1999 -

 .نائب رئٌس قسم علم المكتبات بجامعة منتوري قسنطٌنة  : 1999-2004 -
 .إلى ٌومنا رئٌس فرقة بمخبر تكنولوجٌا المعلومات ودورها فً التنمٌة الوطنٌة- 2001 -

 رئٌس اللجنة العلمٌة لقسم علم المكتبات:  إلى ٌومنا 2002 -

.  ممثل األساتذة بالمجلس العلمً للكلٌة 2002- 2000 -

. تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها بالمكتبات الجامعٌة الجزائرٌة :  رئٌس مشروع بحث : 2003- 2000  -
 .ممثل االتحاد العربً للمكتبات والمعلومات بالجزائر:  إلى ٌومنا 2000  -

 مكلف برئاسة قسم علم المكتبات : 2004 ـ مارس 2003جوٌلٌة  -
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عضو بمشروع البحث التكوٌن والتكوٌن المستمر على استخدام تكنولوجٌا المعلومات : ـ إلى ٌومنا 2004جانفً  -
 .بالمكتبات الجامعٌة 

 " .اإلعالم العلمً والتقنً" مسؤول علمً لمشروع الماجستٌر  : 2004 -

 .مكلف برئاسة القسم  : 2004 ـ أكتوبر 2004جوٌلٌة  -

 بتارٌخ 131معٌن رسمٌا رئٌسا لقسم علم المكتبات بقرار وزاري رقم :  ـ إلى ٌومنا 2004أكتوبر  -
29/11/2004 

عضو اللجنة الوطنٌة للمكتبة االفتراضٌة ، على مستوى وزارة التعلٌم العالً والبحث :  إلى ٌومنا 2004نوفمبر  -
 العلمً 

: التبياا التوسكن   .1
 خبرات علمٌة لتقٌٌم رسائل الماجستٌر وأطروحات الدكتوراه لمختلف الجامعات الوطنٌة .1

. خبرات مناهج التكوٌن فً إطار اللجان الجهوٌة لبرامج الدكتوراه والماجستٌر والماستر واللٌسانس .2

 : التبياا الد لكن  . 11
  ً2007المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، خبرة حول المحتوى العربً على اإلنترنت، جانف .

  2010العربٌة السعودٌة، خبرة تقٌٌم األعمال العلمٌة لألستاذة سوسن ظلٌمً، ماي 

  2011سلطنة عمان، خبرة تقٌٌم األعمال العلمٌة لألستاذ عبد المجٌد بوعزة، أفرٌل .
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قموح ناجٌة : السٌرة الذاتٌة لألستاذة

َبعٛخ :   االعى  

لًٕػ  اثٍ انؼطٕ٘  ؽشو :   انهمت 

 (انًُضل   )  63-3 49 90 31 213+    (يؾًٕل ) 15 31 30 61 6 213+انٓبرف انشخظٙ 

 nadjia310@hotmail.com: االًٚٛم انشخظٙ 

- انغضائش– 2 يؼٓذ ػهى انًكزجبد ٔانزٕصٛك ، عبيؼخ لغُطُٛخ : يكبٌ انؼًم 

:  انٕظٛفخ انؾبنٛخ 

أعزبرح انزؼهٛى انؼبنٙ  ثًؼٓذ ػهى انًكزجبد ٔانزٕصٛك  -

 أعزبرح انزؼهٛى انؼهٙ  : انذسعخ انؼهًٛخ 

: انُشبؽبد انجٛذاغٕعٛخ 

 ػؼٕ انهغُخ انجٛذاغٕعٛخ انٕؽُٛخ نزخظض انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد :  ئنٗ ٕٚيُب 1990 -

  ئنٗ ٕٚيُب ػؼٕ انهغُخ انجٛذاغٕعٛخ نمغى ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘ لغُطُٛخ 1990 -

يغ رظًٛى ثشَبيظ ٔيؾزٕٖ  انًمبٚٛظ فٙ  رخظض ا نزغٕٚك فٙ أَظًخ  (يبعغزٛش  )فزؼ دساعبد ػهٛب - 2008 -

 .2009  - 2008انًؼهٕيبد،  ثمغى ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘ خالل انغُخ انغبيؼٛخ 

 ـ يغإٔنخ يششٔع انًبعزش  يغ رظًٛى ثشَبيظ ٔيؾزٕٖ  انًمبٚٛظ فٙ رخظض انزكُٕنٕعٛب انغذٚذح ٔ أَظًخ 2008 -

  .2009  - 2008انًؼهٕيبد،  ثمغى ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘   خالل انغُخ انغبيؼٛخ 

 . ئنٗ ٕٚيُب يغإٔنخ فشع انًبعزش انزكُٕنٕعٛب انغذٚذح ٔأَظًخ انًؼهٕيبد2008 -

سئٛغخ انهغُخ انجٛذاغٕعٛخ نذفؼخ انًبعغزٛش رخظض ا نزغٕٚك فٙ أَظًخ انًؼهٕيبد،  ثمغى ػهى . 2009- 2008 -

 .انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘  

 ئنٗ ٕٚيُب  سئٛغخ انهغُخ انجٛذاغٕعٛخ نذفؼخ انًبعزش رخظض انزكُٕنٕعٛب انغذٚذح ٔ أَظًخ انًؼهٕيبد،  ثمغى 2008 -

 .ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘  

 : ئنٗ ٕٚيُب  ػؼٕ انهغُخ انجٛذاغٕعٛخ نذفؼخ  انًبعزش رخظض2008 -

  انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد ثمغى ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘  -

  أسشٛف ثمغى ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘ -

 : ػؼٕ انهغُخ انجٛذاغٕعٛخ نذفؼخ انًبعغزٛش رخظض .2009-2010 -

 انًؼهٕيبد االنكزشَٔٛخ االفزشاػٛخ ٔئعزشارٛغٛخ انجؾش ػٍ انًؼهٕيبد يٍ انًغبًْخ فٙ رظًٛى ثشَبيظ ٔيؾزٕٖ  -

 انًمبٚٛظ  ، 

. اإلػالو انؼهًٙ ٔانزمُٙ -

اإلداسح انؼهًٛخ     -

.. 2005 ئنٗ 1992سئٛغخ انهغُخ انجٛذاغٕعٛخ  نهغُخ انضبنضخ نٛغبَظ يٍ  . 2005 ئنٗ 1992 -

.  انٗ ٕٚيُب اعزبرح يؾبػشح يشبسكخ  ثغبيؼخ انزكٍٕٚ انًزٕاطم2001 -

 انٗ 1997ػؼٕ انهغُخ انؼهًٛخ نكم يغبثمبد انًبعغزٛش انزٙ رى رُظًٛٓب ثمغى ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘ يُز  -

 ٕٚيُب 

:  انُشبؽبد انؼهًٛخ 

  عبيؼخ رٕنٌٕ انفشَغٛخ  3013اعزبر صائش نؼبو         -    

لغى ػهى انًكزجبد عبيؼخ يُزٕس٘ لغُطُٛخ يُز " ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انٕؽُٛخ " يذٚشح يخجش  -

 .انٗ ٕٚيُب2006عُخ 

 Directeur de rechercheيذٚش ثبؽش  : يزؾظهخ ػهٗ دسعخ  -

ػؼٕ انًغهظ انؼهًٙ نهٕكبنخ انٕؽُٛخ نهجؾش انؼهًٙ انغبيؼٙ ثبنغضائش   -

 2008-2006َبئت سئٛظ االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  -

 ثٍٛ  عُخ  ANDRUخجٛش ثبنهغُخ انؼهًٛخ ألؽغٍ ثؾش يُشٕس انز٘ رُظًّ عُٕٚب انٕكبنخ انٕؽُٛخ نهجؾش انؼهًٙ     -

2006 ٔ 2010  

 .  ئنٗ ٕٚيُب2009خجٛش نذٖ انُذٔح انغٕٓٚخ نغبيؼبد انششق يُز  افشٚم  -

 خجٛش نذٖ عبيؼخ انغهطبٌ لبثٕط ثؼًبٌ فٙ يهفبد انزشلٛخ  -

 خجٛش نذٖ عبيؼخ  انًهك ػجذ انؼضٚض ثبنًًكهخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ  -

mailto:nadjia310@hotmail.com
mailto:nadjia310@hotmail.com
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 خجٛش نذٖ عبيؼخ انًهك عؼٕد ثبنًًكهخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ -

 خجٛش ثبنهغُخ انٕؽُٛخ نزشلٛخ أعبرزح انزؼهٛى انؼبنٙ رخظض ػهى انًكزجبد     -

يغهخ ػهٕو ،ركُٕنٕعٛب ٔرًُٛخ انزٙ رظذسْب انٕكبنخ انٕؽُٛخ نهجؾش انؼهًٙ : ػؼٕ  نغُخ انمشاءح ٔانزؾكٛى ة  -

  2011 ئنٗ 2006 يُز ANDRUانغبيؼٙ 

يغهخ ػهٕو ،ركُٕنٕعٛب ٔرًُٛخ انزٙ رظذسْب انٕكبنخ انٕؽُٛخ نهجؾش انؼهًٙ انغبيؼٙ : ػؼٕ ْٛئخ انزؾشٚش ة  -

ANDRU 2011 ئنٗ 2006 يُز 

 ئنٗ 2007يغهخ اػهى  انزٙ ٚظذسْب االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد  يُز : ػؼٕ نغُخ انمشاءح ٔانزؾكٛى ة  -

 ٕٚيُب 

  انزٙ ٚظذسْب يشكض انجؾش فٙ االػالو انؼهًٙ ٔانزمُٙ  « Rist »ػؼٕ نغُخ انمشاءح ٔانزؾكٛى  يغهخ  -

ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انٕؽُٛخ " يغهخ انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انزٙ ٚظذسْب  يخجش : سئٛظ رؾشٚش -

 عبيؼخ يُزٕس٘ لغُطُٛخ 

 :رؾذ   سيض" انٕالغ ٔاٜفبق: طُبػخ انًؼهٕيبد فٙ انغضائش"يؼزًذ ؽٕل يٕػٕع  ثؾش سئٛغخ يششٔع -

S*2501/51/05 

ئيكبَٛبد انزطجٛك ػهٗ : انزخطٛؾ انٕؽُٙ نهًؼهٕيبد فٙ انغضائش» سئٛغخ يششٔع ثؾش ؽٕل يٕػٕع يؼزًذ  -

 S*00920090021 :رؾذ   سيض" ػٕء ثؼغ انزغبسة انذٔنٛخ 

 : رؾذ سيض LMDيٍ أعم يفٕٓو عذٚذ نزغٛٛش ركٍٕٚ :انًكزجبد انغبيؼٛخ"ػؼٕ يششٔع ثؾش رؾذ ػُٕاٌ  -

S*00920090021 

انًكزجخ انًشكضٚخ  عبيؼخ يُزٕس٘ لغُطُٛخ : انشلًُخ ثبنًكزجبد انغبيؼٛخ "ػؼٕ يششٔع ثؾش رؾذ ػُٕاٌ  -

 s*2501/06/2005رؾذ سيض "  ًَٕرعب

 2002 ئنٗ 1987ػؼٕ انًغهظ انؼهًٙ نًؼٓذ ػهى انًكزجبد يٍ  -

 ـ ئنٗ ٕٚيُب 2005يٍ . ػؼٕ ثبنًغهظ انؼهًٙ نكهٛخ انؼهٕو االعزًبػٛخ ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ  -

 2008 2005 يًضم األعبرزح ثبنًغهظ انؼهًٙ نهكهٛخ 2008 2005 -

انفشَغٛخ انًجشيخ  ثٍٛ  لغى ػهى انًكزجبد  عبيؼخ يُزٕس٘  لغُطُٛخ - ػؼٕ ارفبلٛخ انزؼبٌٔ ثٍٛ انغبيؼبد انغضائشٚخ -

 1998 – 1995ٔلغى ػهى انًكزجبد ثغبيؼخ ثٕسدٔ انضبنضخ  

 IM3 يغإٔنخ  ارفبلٛخ رؼبٌٔ ثٍٛ يخجش ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انٕؽُٛخ انغضائش٘ ٔيخجش  -

 2011انفشَغٙ انًجشيخ عُخ 

يغإٔنخ  ارفبلٛخ رؼبٌٔ ثٍٛ يخجش ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انٕؽُٛخ ٔٔؽذح ثؾش ثغبيؼخ يُٕثخ  -

 ثبنغًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ 

سئٛغخ  انهغُخ انؼهًٛخ نهًهزمٙ انذٔنٙ ؽٕل انًؼهٕيبد انؼهًٛخ ٔانزمُٛخ ٔدٔسْب فٙ رًُٛخ انًإعغغخ، انًُظى  يٍ لجم  -

 10يخجش ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔانزًُٛخ انٕؽُٛخ ثغبيؼخ يُزٕس٘ لغُطُٛخ، ٔانًؼٓذ االػهٗ نهزٕصٛك ثزَٕظ  ٕٚيٙ 

 ، 2008 يبسط 11ٔ

ػؼٕ انهغبٌ انؼهًٛخ  نؼذٚذ يٍ انًهزمٛبد ٔانًإرًشاد انٕؽُٛخ ٔانذٔثٛخ   -

 *: انًُشٕساد انؼهًٛخ

 ثؾش انًذُٚخ 

ٔصاسح انضمبفخ : انذٔؽخ.سؤٚخ رؾهٛهٛخ : اإلعزشارٛغٛخ انٕؽُٛخ نهًؼهٕيبد فٙ انغضائش ٔ دٔس ْب فٙ ثُبء يغزًغ انًؼشفخ

 2012، 1االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ، انغضء , ٔانفٌُٕ ٔانزشاس انمطشٚخ 

- Public libraries services for aged persons: a survey in the East Algerian libraries.in. 

Intergenerational solidarity in libraries. IFLA publication 156 , 2012 

-    Les techniques numériques à l’université : entre imperfections révélatrices et  apports 

pédagogiques fructueux. Actes du 7eme  Colloque International. TICEMED Bierut : 

Université Antonine, 2012 

يغهخ اػهى ، . فٙ . دساعخ يٛذاَٛخ :دٔس انؼاللبد انؼبيخ فٙ رغٕٚك خذيبد انًؼهٕيبد ثبنًكزجبد انغبيؼٛخ انغضائشٚخ -

  2012 ،8/ 7انؼذد 

  CD  يُشٕساد  االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ، يُشٕسح ػهٗ. انٛمظخ انًؼهٕيبرٛخ ٔرطجٛمبرٓب ثًإعغخ ثُكٛخ  -

ROM 

اإلداسح انغًبػٛخ نؾك انًإنف ٔانؾمٕق انًغبٔسح  ػًٍ انُض انٕؽُٙ انغضائش٘  -
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داس : لغُطُٛخ .، يخجش ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انٕؽُٛخ3، سلى 3يغهخ انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انًغهذ 

 2011ثٓبء انذٍٚ نهُشش ، 

أػًبل انًإرًش انٕاؽذ انؼششٍٚ  .ؽًبٚخ انًظُف انشلًٙ فٙ انفؼبء االفزشاػٙ ػًٍ انُض انٕؽُٙ انغضائش٘  -

 انفشص ٔانزؾذٚبد–  انؼشٔسح @انًكزجبد انشلًٛخ انؼشثٛخ  ػشثٙ : ؽٕل نإلرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد 

يكزجخ انًهك ػجذ انؼضٚض انؼبيخ : انشٚبع .2010 أكزٕثش 8-6نجُبٌ فٙ انفزشح يب ثٍٛ –انز٘ َظى  ثًذُٚخ ثٛشٔد 

 2 ، انًغهذ 2010،

يغهذ  .RISTيغهخ االػالو انؼًٙ ٔانزمُٙ . فٙ . انًُٓخ انًكجٛخ فٙ انغضائش فٙ يٕاعٓخ رؾذٚبد يغزًغ انًؼهٕيبد  -
 2010. 1انؼذد . 18

يغهخ ػبنى انكزت . فٙ .   عٛبعخ انًؼهٕيبد انٕؽُٛخ فٙ انغضائش يٍ خالل انُظٕص األعبعٛخ ٔانًخططبد انزًُٕٚخ  -
 2009داس صمٛف نهُشش ٔانزٕصٚغ ،:  ، انشٚبع 1 ، انؼذد 31،انًغهذ 

. اإلعشاءاد انمؼبئٛخ نفغ يُبصػبد ؽمٕق انًإنف ٔانؾمٕق انًغبٔسح فٙ انزششٚغ انغضائش٘  -

 دٚغًجش 11-9ٔلبئغ  انًإرًش انؼششٍٚ  نإلرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انز٘ أَؼمذ ثبنذاس انجٛؼبء ثبنًًهكخ انًغشثٛخ 

   2009يكزجخ انًهك ػجذا نؼضٚض انؼبيخ ، : انشٚبع . 2009

 

- L’organisation juridique et administrative des bibliothèques universitaires en Algérie , 

Revue des Sciences Humaine Université Mentouri  Constantine  n°31 vol.1 2009  

(publication)       

يغهخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ ، ـغبيؼخ يؾًذ خٛؼش ثغكشح  انؼذد . فٙ.االٚذاع انمبََٕٙ ثبنًكزجخ انٕؽُٛخ انغضائشٚخ  -

15،2008  

 ، 2007ٔصاسح انضمبفخ ٔاإلػالو ،: انشٚبع.االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد فٙ ػششٍٚ عُخ . َبعٛخ ،لًٕػ  -

ISBN 678-9960-58-617-5 (كزبة) 

، ٔلبئغ انًإرًش انغبثغ ػشش نالرؾبد انؼشثٙ . ؽفع األسشٛف فٙ انغضائش ثٍٛ انؾًبٚخ انمبََٕٛخ ٔاإلعشاءاد انفُٛخ -      

 .2007انذاس انًظشٚخ انهجُبَٛخ، : ، ثٛشٔد 2006 يبسط 23-19نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انز٘ اَؼمذ ثبنغضائش فٙ انفزشح يٍ 

. انغٕاَت انمبََٕٛخ نهًكزجبد فٙ انغضائش  -

 يبسط 05-02 ٔلبئغ انًإرًش انخبيظ ػشش نالرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انز٘ اَؼمذ ثزَٕظ فٙ انفزشح يٍ 

. 2007ثبنًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕو، :  ، رَٕظ2005

 

- Formation scientifique et perfectionnement pratique en  bibliothéconomie en Algérieen 

Algérie.  , Revue des Sciences Humaine Université Mentouri  Constantine  n°26, 2006  

 .فٙ  . 1962-1830انًكزجبد انؼبيخ فٙ انغضائش خالل فزشح االعزؼًبس انفشَغٙ 

http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=Mygroups&file=articles&topicid=13&

gid=5 2005 يبسط 1 انغُخ انخبيغخ ،انؼذد     

- -     Le dépôt légal en Algérie en quelques mots .in .Madjelet  el- maktabat wa  el 

maaloumat, vol2, numéro 2, janvier 2005 

  يطجٕػخ يؾبػشاد   -

 2005يشكض لغُطُٛخ .  نظبنؼ عبيؼخ انزكٍٕٚ انًزٕاطم DEUAفٙ انزمُٛبد ٔانزُظًٛبد انغًشكٛخ  نطهجخ انغُخ انضبنضخ 

انًُظًخ انؼشثٛخ : رَٕظ. ؽًبٚخ انًهكٛخ انفكشٚخ نهًؼهٕيبد االنكزشَٔٛخ ػًٍ انزششٚغ انغضائش٘ ٔاالرفبلٛبد انذٔنٛخ  -

 2003نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕو ، االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ،

ٔلبئغ انًإرًش انضبَٙ ػشش نالرؾبد انؼشثٙ .َظبيٓى األعبعٙ ٔيإْالرٓى :انؼبيهٌٕ فٙ انًكزجبد انؼبيخ فٙ انغضائش  -

عبيؼخ : انشبسلخ 2ثُٗ ٔرمُٛبد ٔكفبءاد يزطٕسح ، انًغهذ :انًكزجبد فٙ يطهغ األنفٛخ انضبنضخ.نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد 

 2003انشبسلخ 

- La situation juridique des personnels des Bibliothèque publiques en Algérie. In. Revue 

des sciences humaines, Université mentouri Constantine  n° 13, juin 2000.(publication)

  

http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=Mygroups&file=articles&topicid=13&gid=5
http://arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=Mygroups&file=articles&topicid=13&gid=5
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 ، ٔلبئغ انًإرًش انؾبد٘ ػشش نالرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد .   انشجكخ انغضائشٚخ نهًؼهٕيبد ثٍٛ انًزطهجبد ٔانًؼٕلبد  -

رَٕظ، .2001ٔانًؼهٕيبد ؽٕل َؾٕ ئعزشارٛغٛخ نذخٕل انُزبط انفكش٘ انؼشثٙ فٙ انفؼبء اإلنكزشَٔٙ، انمبْشح، 

 2001يكزجخ انًهك ػجذا نؼضٚض انؼبيخ،, انشٚبع االرؾبد انؼشثٙ نهًكزجبد ٔانًؼهٕيبد

 .2000داس انًشٚخ :انشٚبع .2يغهخ انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ،انًغهذ . انًشكض انمبََٕٙ نهًكزجبد انؼبيخ فٙ انغضائش  -

انٕالغ : ، ٔلبئغ انًهزمٗ انٕؽُٙ ؽٕل انُظبو انٕؽُٙ نهًؼهٕيبد .انغٕاَت انمبََٕٛخ نهًكزجبد انؼبيخ فٙ انغضائش  -

 1999يشكض انجؾش فٙ اإلػالو انؼهًٙ ٔانزمُٙ ،: انغضائش . عٕاٌ 21/22ٔاٜفبق 

:  انًؾبػشاد ٔانُذٔاد ٔانًهزمٛبد

 31:   انًذاخالد انؼهًٛخ  انذٔنٛخ 

 29: انًذاخالد انؼهًٛخ انٕؽُٛخ 
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 انغٛشح انزارٛخ نألعزبر ثٕدسثبٌ ػضانذٍٚ

Nom et Prénom :           BBOOUUDDEERRBBAANNEE  AAZZZZEEDDIINNEE 

Poste occupé :                Enseignant                        

Adresse personnelle :    09 Rue Boudjeriou, Constantine. 

Langues Parlées :          Arabe, Français, Anglais. 

Grade :                          Professeur des Universités 

Structure de rattachement : Institut de Bibliothéconomie, Université Constantine 2 

E. mail :     bouderbane.azzedine@yahoo.fr  

Tel. ( 00213) 556723638 

Titres et diplômes: Doctorat d'Etat en bibliothéconomie 

Magister en Bibliothéconomie 

Diplôme Supérieur en Bibliothéconomie  

DEA en Anglais spécialisé  

Licence en langue Anglaise 

Intitulés des thèses soutenues : - Constantine, 06/07/2005 (thèse d'Etat) 

: البحث الوثائقً فً مجتمع المعلومات  

.دراسة مٌدانٌة بالمؤسسات التربوٌة الجزائرٌة  

- Constantine, Octobre 1997 (Magister)  

« La recherche documentaire dans le système 
éducatif algérien » 

- Constantine, Septembre 1986 (DSB) 

« Les bibliothèques scolaires et leur rendement 
pédagogique ». 

Fonctions occupées: - Constantine,  1983-1990. 

Conservateur de la bibliothèque de l'ILVE 

- Constantine, 1991-1995 

Directeur adjoint Chargé de la post – graduation. 

Département de bibliothéconomie 

- Constantine, 1990-2002. 

Membre du Conseil Scientifique de l'Institut de 
Bibliothéconomie. 

- Constantine, 2002-2005 

mailto:bouderbane.azzedine@yahoo.fr
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Membre du Comité Scientifique du département 
de Bibliothéconomie. 

- Constantine 1990-2007 

Membre du Comité Pédagogique National (CPN) 
de Bibliothéconomie (1990-2005) 

- Président du Comité Scientifique du Département 
de Bibliothéconomie de Constantine( Jan. 2008- 
Jan. 2011). 

- Chef de filière (LMD) à la Faculté des Sciences 
humaines et sociales :2008 à nos jours. 

- Responsable du Magister 2009-2010 ouvert et 
habilité au Département de Bibliothéconomie. 

 

Matières enseignées: - Bibliothèques Scolaires 

- Formation des utilisateurs 

 -Technologie de l'Information 

- Technologie de la communication 

 -Méthodologie de recherche 

- Psychosociologie de la communication 

- Education  informationnelle  et           
technologique des utilisateurs 

- Méthodologie de la recherche de l’information 
numérique 

- Anglais général et spécialisé (E.S.P.) 

Activités d'enseignement: Depuis 1983 à nos jours 

 

Domaines d'intérêt: Formation/ NTIC/ Traduction 

Pédagogie / Education / communication 

Langues étrangères / enseignement 

Recherche  et projets - Membre dans plusieurs projets de coopération 
internationales 

- Membres dans une dizaines de projets de 
recherche. 

-   Chef d'équipe au sein du laboratoire de 
recherche: Nouvelles Technologies de 
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l’information et leur rôle dans le développement 
national, 2005 à nos jours 

- Chef de projet sur les bibliothèques universitaires 
et le système de formation universitaire LMD. 
2008-2010 

- Chef de projet de Magister en Bibliothéconomie 
pour l’année universitaire 2009-2010 

-   Chef de projet sur l’enseignement électronique 
en Algérie. 2011-2013 

- Membre de Comités Scientifiques de Magister 
pour 4 promotions :2005-2006, 2006-2007, 2008-
2009 et 2009-2010 

- Maître de recherche depuis 2007 à nos jours 

- Directeur de recherche depuis mars 2013 

-Expert auprès de l’ALECSO / Tunis depuis 3 
années jusqu’à ce jour. 

-Président du Comité d’Organisation de plusieurs 
manifestations scientifiques nationales et 
internationales. 

-Membre du Comité Scientifique de plusieurs 

manifestations scientifiques internationales. 

- Professeur Invité avec l’Université de Toulon Sud, 
Septembre 2011. 

 

    1111  mméémmooiirreess  ddee  MMaaggiisstteerr    pprreesseennttééss  

        2222  mméémmooiirreess  ddee  MMaasstteerr  pprreesseennttééss  

      0011  tthhèèsseess  ddee  DDooccttoorraatt  pprréésseennttééee  

    1100    tthhèèsseess  ddee  DDooccttoorraatt  ssoouuss  nnoottrree  eennccaaddrreemmeenntt  

4466  pprréésseennttaattiioonnss  eenn  AArraabbee  

3377  pprréésseennttaattiioonnss  eenn  AAnnggllaaiiss  eett  FFrraannççaaiiss    

    1199      aarrttiicclleess  ppuubblliiééss  eenn  AArraabbee    

1177      aarrttiicclleess  ppuubblliiééss  eenn  AAnnggllaaiiss  //  FFrraannççaaiiss    

 



 
42 

 السيرة الذاتية ألستاذة سميــة الزاحـــي
 

 

                

 والعلوم الوثائقيةادلكتباتعلم قسم  :العـنـوان ادلهين   
عنابـة، اجلزائــر ، باجي سلتارجامعة  واالجتماعية العلوم اإلنسانيةاآلداب وكلية 

 79 95 71 550 213+:  الشخصيذلاتف ا 
   اإللكرتوينالربيـد :soumia.zahi@univ-annba.org ،sesam_doc@yahoo.fr ،zahi_souma@hotmail.com  

    

 

 

 

  

: المســــار المهـــني: المســــار المهـــني
 2011:..-رئيسة قسم علم ادلكتبات والعلوم الوثائقية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي سلتار عنابة . 

 2011:..-(دكتوراه، ماجستري)عضوة اللجنة اجلهوية للشرق لتقييم عروض التكوين دلا بعد التدرج -  خبرية 

 2009-2010:نائبة ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي سلتار عنابة . 

 2007:..-أستاذة مساعدة بقسم علم ادلكتبات والعلوم الوثائقية جبامعة باجي سلتار عنابة . 

 2003 - 2007 :وثائقية بإدارات عمومية  .
: النشاط العلمي والبيداغوجي: النشاط العلمي والبيداغوجي

 :المؤتمـرات الدولية:المؤتمـرات الدولية  

 ادلؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد العريب يف أعمال" إشكالية المحتوى وأزمة المصطلحات: المكتبات العربي" .الزاحًمسية  .1
 . ادلدينة، اجمللد األول، منشورات مكتبة ادللك عبد العزيز العامة الرياض– 2013نوفمرب  28-27خالل - للمكتبات وادلعلومات

يف أعمال  " دراسة حالة جامعة باجي مختار عنابة: دور الجامعات في ترسيخ ثقافة المعلومات في البيئة العربية" .مسية الزاحي .2
احلكومة  بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والرتاث القطرية والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات بالتعاون مع انضبنشادلؤمتر 

 .اجمللد الثاين. قطر. يةواجملتمع والتكامل يف بناء اجملتمعات ادلعرفية العرب

العربية لغة عادلية : ادلؤمتر الدويل األول للغة العربية. التعريب والترجمة مقاربتان لترقية اللغة العربية على االنترنت. انضاؽٙمسية  .3
 على االنرتنت. اجمللس الدويل للغة العربية، بريوت. مسؤولية الفرد واجملتمع والدولة

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-263-
%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87
%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdf 

يف ادلؤمتر " ودورها في إرساء نظام وطني للمعلومات الطبية في الجزائر: مكتبات الكليات الطبية والمستشفيات الجامعية ":  .4
 الواقع، :ادلعلومات ادلتخصصة يف مؤسسات ادلعلومات العربية نظم وخدمات"الثاين والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات 

 .باخلرطوم السودان من تنظيم االحتاد- م 2011ديسمرب  21-18  خالل-" التحديات ، والطموح

، "من أجل رلتمع أكثر تضامنا: ادلطالعة رابطة األجيال"يف  ادللتقى الدويل حول " ادلكتبة العامة فضاء حلوار األجيال: "زلاضرة بعنوان .5
، هدى اليامسني، احلمامات تونس، من تنظيم اجلامعة الوطنية جلمعيات أحباء ادلكتبات والكتاب، 2011أيلول /سبتمرب 31-21تونس 

 .(IFLA)وجلنة القراءة وزلو األمية باالحتاد الدويل جلمعيات ادلكتبات

يف ادلؤمتر احلادي والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات " أساسيات التخطيط االسرتاتيجي: التحول حنو ادلكتبة الرقمية" .6
 . ببريوت من تنظيم االحتاد– 2010أكتوبر  8-6خالل  -  (اعلم)وادلعلومات

: المنشورات الدولية: المنشورات الدولية

    2يف رللة مكتبة ادللك فهد الوطنية اجمللد التاسع عشر العدد " دور التعليم مدى الحياة في بناء مجتمع المعرفة"مقال بعنوان 
 BOUDERBANE, Azzedine.  ZAHI, Soumia ; Connaissance, Communication et Entraide Entre 
Générations… Lorsque la Bibliothèque Crée l’Evénement. In La solidarité intergénérationnelle dans les 

mailto:soumia.zahi@univ-annba.org
mailto:soumia.zahi@univ-annba.org
mailto:sesam_doc@yahoo.fr
mailto:sesam_doc@yahoo.fr
mailto:zahi_souma@hotmail.com
mailto:zahi_souma@hotmail.com
http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-263-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdf
http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-263-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdf
http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-263-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdf


 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliothèques. Dirigé par Ivanka Stričevid et Ahmed Ksibi. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2012. ISBN 

978-3-11-028082-1. (IFLA Publications; Nr 156). 

  ودورها في إرساء نظام وطني للمعلومات الطبية في الجزائر: مكتبات الكليات الطبية والمستشفيات الجامعية"مقال بعنوان "
ادلعلومات ادلتخصصة يف مؤسسات ادلعلومات  نظم وخدمات"يف أعمال ادلؤمتر الثاين والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات 

 [CD]. باخلرطوم - م 2011ديسمرب  21-18  خالل-" التحديات ، والطموح الواقع، :العربية

  ادلؤمتر احلادي والعشرون لالحتاد العريب يف أعمال" أساسيات التخطيط االستراتيجي: التحول نحو المكتبة الرقمية"مقال بعنوان 
 . ببريوت، اجمللد األول، منشورات مكتبة ادللك عبد العزيز العامة الرياض– 2010أكتوبر  8-6خالل - للمكتبات وادلعلومات

 المكتبة الجامعية فضاء التعلم والبحث في سياق نظام "بعنوان  مقالLMD " يف العدد ثالثني من رللة ادلعلوماتية تصدر عن وزارة
 http://informaticsjournal.net/articles.php?artid=547  :على ادلوقع االلكرتوين التايل. التعليم بادلملكة العربية السعودية

: التربصات التكوينية: التربصات التكوينية
  تنظيم الوكالة اجلامعية الفرنكوفونية بالتعاون مع جامعة باجي سلتار ". الوصاية في التكوين المفتوح والتعليم عن بعد"شهادة يف

 . عنابة
  تنظيم الوكالة اجلامعية الفرنكوفونية بالتعاون مع جامعة باجي سلتار ". تصميم، إعداد واستعمال الدروس على الخط"شهادة يف

عنابة 

http://informaticsjournal.net/articles.php?artid=547
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 السيرة الذاتية لألستاذ بوشارب بولوداني لزهر

بولودانً  بوشارب: اللقب  

                                                                                      لزهر: االسم

13  91  08  0772  TEL. 

Lazhar_infoist@yahoo.fr 

I . المهام :
  2013ـ2007/ ـ جامعة باجً مختار ـ عنابةبقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقٌة.  أ. مساعد أستاذ 
  نائب رئٌس قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقٌة بجامعة باجً مختار بعنابة للمواسم الدراسٌة

 2012/201و. 2008/2011
  ـ جامعة المقومات، األهداف والتأسٌس: طرٌق الجزائر نحو مجتمع المعلوماتعضو دائم بمخبر بحث ـ 

.  بإدارة األستاذ الدكتور كمال بطوش.  منتوري ـ قسنطٌنة

 مجلة محكمة نصف سنوٌة، ". دراسات أكادٌمٌة فً المعلومات والمعرفة" على مجلة عضو هٌئة اإلشراف

المقومات، األهداف والتأسٌس، جامعة : تصدر عن مخبر بحث طرٌق الجزائر نحو مجتمع المعلومات

 .منتوري ـ قسنطٌنة
  ًالتسجٌل السادس للموسم الجامعً   (دكتوراة العلوم)باحث بالدراسات العلٌا ما بعد التدرج الثان ،

 .  بقسم علم المكتبات بجامعة منتوري بقسنطٌنة2012/2013

II .المسار الدراسي : 
 1996 -2000 / ًجامعة منتوري قسنطٌنة –  تخصص علم المكتبات– التعلٌم العال  

 2004 جامعة منتوري قسنطٌنة- ماجستٌر–  التعلٌم ما بعد التدرج األول/2006 ـ . 

 2007 /ًجامعة منتوري قسنطٌنة-  دكتوراه علوم -ما بعد التدرج الثان. 
 :2010المنشورات العممية بعد سنة 

 فً المجلد األول من منشور،  "المكتبات الجامعٌة ومرتكزات الولوج إلى مجتمع المعرفة ":مقال بعنوان .1

عن مكتبة الملك عبد العزٌز الصادر " الضي ار   الليص  التمدياا: اا@المستبن اليرمكن الميبكن عيبي  "كتاب 

. العامة بالرٌاض، فً إطار نشر مداخالت فعالٌات المؤتمر العشرٌن لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات

 .2010 أكتوبر 6/8 بٌروت بلبنان أٌام المنعقد فً
فً إطار نشر " تحدٌات مجابهة إفرازات مجتمع المعلومات: واقع نشر الكتاب فً الجزائر" .:مقال بعنوان .2

محمد العٌد آل : المنظم بدار الثقافة "الكتاب هوٌتنا"مداخالت تظاهرة أسبوع القراءة للجمٌع تحت شعار 

 .   25/04/2010 خلٌفة بوالٌة قسنطٌنة، ٌوم
مشروع مكتبة : المشارٌع الحكومٌة ودورها فً وضع دعائم مجتمع المعرفة فً الجزائر ":مقال بعنوان .3

المست ن  المنتمم  التسا ص  ي  " فً كتاب منشور،  " بلدٌة لكل بلدٌة، مكتبة بلدٌة رمضان جمال نمودجا
فً إطار  ( 2012)عن مكتبة الملك عبد العزٌز العامة بالرٌاض،  الصادر " بساء المنتمماا الممي كن الميبكن

 الدوحة المنعقد فً. نشر مداخالت فعالٌات المؤتمر الثالث والعشرٌن لالتحاد العربً للمكتبات والمعلومات

 .2012 نوفمبر 18/20بقطر أٌام 
تقنٌات اإلعالم اآللً التوثٌقً المطبقة فً مواقع واب نظم  " تحت عنوان" إعلم"مقال منشور فً مجلة  .4

دراسة تقٌٌمٌة مقارنة بٌن المكتبة الوطنٌة الجزائرٌة ومركز البحث فً اإلعالم العلمً : المعلومات

 عن مكتبة الملك عبد العزٌز العامة   بالمملكة العربٌة 2012 المنشور سنة  11فً العدد ." والتقنً

 .السعودٌة
 2010المداخالت العممية بعد سنة 

 04:المشاركات الدولية. أ
 12:المشاركات المحمية. ب
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 بطبلت تهرُض

 ذبطت ببنتّكىٍَ نُُم شهبزة انّسكتىضاِ
 

 َدب أٌ َؤّشط ػهً هصِ انبطبلت كّم يٍ ػًُس انكهُّت انًؼُُت وضئُػ انًدهػ انؼهًٍ نهب، كًب َدب أٌ تُطفك بًحبضط انُّسوة :يالحظت

 .اندهىَت ندبيؼبث انّشطق

 ػهى انًكزجبدانمغى اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔاالعزًبػٛخـ  انًؼٓذ/ انكهّٛخعبيؼخ ثبعٙ يخزبس ػُبثخ : انًإّعغخ  

 ٌػهٕو ئَغبَٛخ: انًٛذا 

 ػهى انًكزجبد: انّشؼجخ 

 ٍٕٚالمكتبــات ومـــراكــز المعلومات وتحدٌــــات المجتمـــع الرقمــــً :ػُٕاٌ انزّك 

 ٍٕٚأعزبر يؾبػش لغى أ: انّشرجخ  صْٛش ػٍٛ أؽغــــش (نّمتلأاالعى ): يغإٔل انزّك 

/  تبضَد أّول تأهُم

 ؼُت أّول تدسَس
/ 

 ػسز انطّهبت انًؽّدهٍُ فٍ انّؽُت األونً
/ 

 ػسز انطّهبت انًؽّدهٍُ فٍ انّؽُت انثبَُت
/ 

 ػسز انطّهبت انًؽّدهٍُ فٍ انّؽُت انثّبنثت
/ 

 ػسز انطّهبت انًؽّدهٍُ فٍ انّؽُت انّطابؼت
/ 

 انؼسز اإلخًبنٍ نهطّهبت انًؽّدهٍُ
/ 

 ؼُت انتّدًُس
/ 

 فطلــت انتّأطُــــــط

 االعى ٔانهّمت انّشرجخ انًإّعغخ األطهّٛخ

محاضــــــر أ.أ جامعة عنابة  زهير عين أحجر 

2جامعة قسنطينة  التعليم العالي. أ   بن السبتي عبد المالك 

2جامعة قسنطينة  التعليم العالي. أ   قموح نجية 

2جامعة قسنطينة  التعليم العالي. أ   بودربان عز الدين 

التعليم العالي. أ جامعة عنابة  فؤاد بوقطة 

التعليم العالي. أ جامعة عنابة  سليمان رحال 

التعليم العالي. أ جامعة عنابة بصلي-فضة عباسي   

 
يسَط انًؼهس/تأشُطة ػًُس انكهُّت   نهًؼهس/تأشُطة ضئُػ انًدهػ انؼهًٍ نهكهُّت 


