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  C.Vالسيـــرة الذاتيــة  
 

 

  ات انشخصٍةــانبٍــان 

 .يحًـٕد عغشاٌ يحًذ إعًاعٛم : مــــــــــــــــــــــاالس
 

  و.02/0/9137 : الدــــــخ انمٍــــجارٌ

  شٖ.ـيص : ٍةـــــــــــــــــانجنس

كهٛتتح  -ٕو األعاعتتٛحتقغتتى انعهتت – انًغتتاعذ انعشتتتٙ ٔانُقتتذ األدب أعتترار  : ــةــانىظٍفــــــــــــــ

   ظايعح ديُٕٓس. -انرشتٛح نهطفٕنح انًثكشج

 ٙأيٍٛ عاو إقهٛى ٔعػ ٔغشب انذنرا انصقاف.  

 سئٛظ َاد٘ األدب انًشكض٘ تًحافظح انثحٛشج. 

  تعايعتتح يتتذسب يعرًتتذ تٕتتتذج ذًُٛتتح قتتذساخ أععتتاي ْٛ تتح انرتتذسٚظ

 .ديُٕٓس

 انرشتٛح نهطفٕنح انًثكشج يذٚش ٔتذج ظًاٌ انعٕدج تكهٛح.   

 ج تانعايعح.ععٕٚح ٔتذج ظًاٌ انعٕد 

 تانكهٛح يذٚش ٔتذج إداسج األصياخ ٔانكٕاسز.   

 انرشتٛح نهطفٕنح انًثكشج انًغ ٕل اإلعاليٙ تكهٛح. 

 .ععٕٚح نعُح انحكًاي تانكهٛح 

 تانكهٛح. طانثكانٕسًٕٚشتهح ن انفشقح انشاتعح سئٛظ كُرشٔل   

 

 بٍـانــات االجصــال وانحـىاصــم

أتتشاض انفٛتشٔص  - كفتش انتذٔاس  -يحافظتح انثحٛتشج  - تٛتحظًٕٓسٚح يصش انعش : انعنــــــــــــــــــىان

 .(00609) ب.ص.   9تشض انهؤنؤج -الَذ 

 2674323332 ►◄ 23446442257 : اجفـــــــــــرقم انه

    Dr.asran1973@yahoo.com ◄►Dr.asran73@gmail.com : ذ اإلنكحرونىـانبرٌ
 

 انمـؤهــالت انعهمٍــة

 -نٛغتتتتاَظ اٜداب فتتتتٙ انهيتتتتح انعشتٛتتتتح ٔلداتٓتتتتا ٔانهيتتتتاخ ان تتتتشقٛح ٔلداتٓتتتتا   : انهٍســــــانـس

 و  9111ظايعح اإلعكُذسٚح عاو 
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داب كهٛح اٜ – قغى انهيح انعشتٛح – انذساعاخ األدتٛح ٔانُقذٚح جمهٍذي ماجسحٍر  : انماجســـــحٍـر

 ترقذٚش ظٛذ ظذا. و9111 –ظايعح اإلعكُذسٚح  –

 شتتعش  فتٙانثُٛتح اإلٚقاعٛتتح تحتس تعُتتٕاٌ   -انذساعتتاخ األدتٛتح ٔانُقذٚتتح ماجستحٍر

 -و0229ظايعتح اإلعتكُذسٚح  -كهٛتح اٜداب -قغى انهيح انعشتٛتح  - تافظ اتشاْٛى

 ترقذٚش يًراص.

شتتعش  فتتٙانثُٛتتح اإلٚقاعٛتتح  تحتتس تعُتتٕاٌ   حانذساعتتاخ األدتٛتتح ٔانُقذٚتتدكحتتىراه   : انـذكحــــــىراه

 -و0221 –ظايعتتح اإلعتتكُذسٚح  –كهٛتتح اٜداب  –قغتتى انهيتتح انعشتٛتتح  -شتتٕقٙ  

 يشذثح ان شف األٔنٗ.

 اإلنحـــاج انعهــمً

  
  ٗتحتتس  0221غثعتتح تغتتراٌ انًعشفتتح  –اإلٚقتتاو ٔانذالنتتح فتتٙ شتتعش فتتٕص٘ عٛغتت(

 ٚح فشو ديُٕٓس (. ظايعح اإلعكُذس - ًعهح كهٛح اٜدابيُ ٕس ت

  (.0221شعش انفصحٗ تانثحٛشج ) تحس يُ ٕس نهٓٛ ح انعايح نقصٕس انصقافح 

 ٙتحتس يُ تٕس  انثُٛح انذسايٛح فٙ شعش دٕٚاٌ )تعتط ان تزا( نه تاعش أتًتذ شتهث(

 (.و0297عاو  – 32انعذد  – تًعهح كهٛح اٜداب ظايعح اإلعكُذسٚح

 شيح اتٍ ْاَئ نه اعش انذكرٕس فٕص٘ األتعاد انرذأنٛح فٙ شعش دٕٚاٌ عُاقٛذ يٍ ك

عتاو  – 31انعتذد  – ظايعتح اإلعتكُذسٚح -أيٍٛ ) تحس يُ تٕس تًعهتح كهٛتح اٜداب

 . و(0291

 ٙتتٍٛ راذٛتح انعقتاد ٔغتّ تغتٍٛ ..تحتس يُ تٕس تًتؤذًش انثالغتح ٔانذساعتاخ  شٕق

 .0291انثُٛٛح تكهٛح اٜداب ظايعح انًُٕفٛح 

 ٙظتتٕعٛح تهًتتٙ يتتشصٔ  .تحتتس يُ تتٕس تتتٍٛ راذٛتتح انعقتتاد ٔغتتّ تغتتٍٛ ٔيٕ شتتٕق

 .و0291 عاو -20انعذد  -تًعهح كهٛح اٜداب ظايعح تُٓا

  انًفاسقح انرصٕٚشٚح فٗ شعش دٕٚاٌ ٔألتضاَتٙ أغُتٗ نه تاعش ت تٛش عٛتاد ..تحتس

 .0296يُ ٕس تًذَٔح يؤذًش انٕٛو انٕاتذ ..انٓٛ ح انعايح نقصٕس انصقافح 

 يج فتتتٙ انٕةٛفتتتح انر شٛشٚتتتح عُاصتتتش انرٕاصتتتم انهيتتتٕ٘ فتتتٙ شتتتعش األغفتتتال )قتتتشا

أشتتش اإلٚقتتاو فتتٙ دالنتتح انتتُ  )دساعتتح  و0292 –يتتؤذًش عتتٛاقاخ  –نألعتتانٛة( 

....تحس قٛذ انُ ش تًعهح كهٛح اٜداب ظايعتح قُتاج ذطثٛقٛح فٙ شعش فٕص٘ عٛغٗ(.

 .انغٕٚظ
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 انمؤنفات انعهمٍة

  
  ٙو0226غثعح تغراٌ انًعشفح  –انثُٛح اإلٚقاعٛح فٙ شعش أتًذ شٕق . 

  و0226غثعح تغراٌ انًعشفح  –يٕعٛقٗ ان عش. 

  ٙو0223غثعح تغراٌ انًعشفح  –اإلٚقاو فٙ ان عش انعشت . 

  و0292غثعح تغراٌ انًعشفح  –انثُٛح اإلٚقاعٛح فٙ شعش تافظ إتشاْٛى . 

 و0296 -  ًَارض يٍ لداب انهيح انعشتٛح  ستٛق انعاد. 

  و0292انًعشفح  غثعح تغراٌ –لنٛاخ انغشد انقصصٙ فٙ شعش األغفال 

 اإلنحـــاج اإلبــذاعـــً

  
  ٙ9113 –دٕٚاٌ شعش  –ًْظ األياع. 

  ٙ0220دٕٚاٌ شعش  –أتثك اَد ففٙ استه. 

  ٙ0220أغفال انُٛم يغشتٛح شعشٚح نهًغشغ انًذسع. 

  ٙ0227يُصٕتاخ األعًاي يغشتٛح يُاْط نهًغشغ انًذسع. 

 انخبـــرات انمكحسبة وانمشاركات

  
 و ترت0292ٗيُتز عتاو فٙ األعٕاو و يهحق يصش انصقافٙ تذٔنح ظٕسظٛاانقٛاو تًٓا 

 .و0292

  اإلششاف عهٗ ذذسٚظ انهيح انعشتٛح نهُاغقٍٛ تيٛشْتا نطتالب يشتهرتٙ انًاظغترٛش

 ٔانذكرٕساِ تعايعح ذهثٛغٙ انحشج.

  0292 – 0221 -0222 – 0223 – 0226انرذسٚظ تعايعح انًُٕفٛح أعٕاو  

  0292 – 0221انرذسٚظ تعايعح اإلعكُذسٚح كهٛح انرشتٛح. 

  تًذسعتتح صتتالغ عتتانى  0221 ترتتٗ 9113انرتتذسٚظ تانرشتٛتتح ٔانرعهتتٛى يُتتز عتتاو

 انصإَٚح تٍُٛ كفش انذٔاس.

 ترٗ ذاسٚخّ. 0291يُز عاو  ديُٕٓسظايعح  - انرذسٚظ تكهٛح سٚاض األغفال 

  ظايعتتتتح ديُٓتتتتٕس  -داب كهٛتتتتح اٜ -ذتتتتذسٚظ انهيتتتتح انعشتٛتتتتح نهُتتتتاغقٍٛ تيٛشْتتتتا

0291/0296 

 و ترتٗ 0291يتٍ تانكهٛح  طانثكانٕسًٕٚشتهح ن انفشقح انشاتعح سئٛظ كُرشٔل

 و.0292
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 انمقررات انذراسٍة انحً قمث بحذرٌسها بانجامعة

 يشتــهـح انثكـانــٕسٕٚط

 

 

:  أدب انطفم. 

 قص  ٔتكاٚاخ األغفال. 

 .ٙأدب عثاع 

 .أدب تذٚس 

 انهيح انعشتٛح ٔلداتٓا. 

 نعشٔضا. 

  يٕعٛقٗ ان عش. 

  انهيح انعشتٛح نهُاغقٍٛ تيٛشْا. 

 .ٙانُقذ األدت 

 .قصح ٔيغشغ 

 .انهيح انعشتٛح شعثح عايح 

   .أدب انطفم o : يشتــهـح انذساعاخ انعهٛا

o انكراتح نهطفم. 

o صحح انًعرًع. 

o ي كالخ انرعهٛى. 

o االذعاْاخ انحذٚصح فٙ األدب. 

o  اعرخذاو انكًثٕٛذش فٙ يعال انرخص. 

 انذونٍةومرات انمحهٍة انمؤج

يتتتتتؤذًش إقهتتتتتٛى انثحٛتتتتتشج انصقتتتتتافٙ  األدب انثحتتتتتشأ٘ ٔأشتتتتتشِ فتتتتتٙ   : انمؤجمـــرات انمحهٍـــة

 . )يؤذًش يحهٙ(و0221انًعرًع  

   يتتتتتؤذًش إقهتتتتتٛى انثحٛتتتتتشج انصقتتتتتافٙ  األشتتتتتش االظرًتتتتتاعٙ فتتتتتٙ األدب

 )يؤذًش يحهٙ( و.0296

 ٙدب انصتتتتايٍ ع تتتتش  األ يتتتتؤذًش إقهتتتتٛى ٔعتتتتػ ٔغتتتتشب انتتتتذنرا انصقتتتتاف

 و. )يؤذًش يحهٙ(0293تٍٛ انًٕاظٓح ٔانرًٓٛش  

  يتتتؤذًش إقهتتتٛى ٔعتتتػ ٔغتتتشب انتتتذنرا انصقتتتافٙ انراعتتتع ع تتتش  ذفتتتاعالخ

 و. )يؤذًش يحهٙ(0292األدب ٔانغٛاقاخ انًعرًعٛح  
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 انمؤجمـــرات انذونٍــــة

 

 

 

: 

 

 

 

 ركشًٚتتتتٙ فتتتتٙ انتتتتزكشٖ انًتتتتؤذًش انً تتتتاسكح تحعتتتتٕس فعانٛتتتتاخ ان

تًكرثتتتح اإلعتتتكُذسٚح  – فظ إتتتتشاْٛىنشتٛتتتم أتًتتتذ شتتتٕقٙ ٔتتتتا 31

و. 0223 -عهتتتتظ األعهتتتتٗ نهصقافتتتتح فتتتتٙ يصتتتتشانتتتتز٘ َظًتتتتّ انً –

 )يؤذًش دٔنٙ(

  تعايعتتتح  -انً تتتاسكح تحعتتتٕس فعانٛتتتاخ يتتتؤذًش لداب االعر تتتشا

 و. )يؤذًش دٔنٙ(0299تذٔنح ظٕسظٛا  –ظٕاخٙ شٕٚهٙ 

 يتتتؤذًش شتتتاعش انقٕقتتتاص  شتتتٕذاسٔ عتتترافٛههٙ   انً تتتاسكح تحعتتتٕس

 ًش دٔنٙ(.و )يؤذ0292 –

  يتتتتؤذًش  انرعهتتتتٛى غٛتتتتش انًذسعتتتتٙ نألغفتتتتال  تًكرثتتتتح اإلعتتتتكُذسٚح 

 و. )يؤذًش دٔنٙ(0291أكرٕتش  90-97

  انً تتتاسكح تثحتتتس ظتتتًٍ فعانٛتتتاخ يتتتؤذًش أعتتت هح انثالغتتتح انعشتٛتتتح

ظايعتتتتح انًُٕفٛتتتتح تان تتتتشاكح  -كهٛتتتتح اٜداب –ٔانذساعتتتتاخ انثُٛٛتتتتح 

عشتٛتتتتتح يتتتتتع كهٛتتتتتح انهيتتتتتح انعشتٛتتتتتح ظايعتتتتتح أو انقتتتتتشٖ تانًهكتتتتتح ان

و 0291ُٚتتتاٚش 79انغتتتعٕدٚح يتتتؤذًشا عهًٛتتتا دٔنٛتتتا فتتتٗ انفرتتتشج يتتتٍ 

 .و0291فثشاٚش 0ترٗ 

  ٙانًتتتتؤذًش انتتتتذٔنٙت  عتتتتٛاقاخ انهيتتتتح انً تتتتاسكح تثحتتتتس نهُ تتتتش فتتتت

 -يعهتتتتتح عتتتتتٛاقاخ )انذٔنٛتتتتتح انًحكًتتتتتح(  –ٔانذساعتتتتتاخ انثُٛٛتتتتتح  

َتتتٕفًثش  9أكرتتتٕتش ترتتتٗ  72فتتتٙ انفرتتتشج يتتتٍ  -ظايعتتتح اإلعتتتكُذسٚح

 و.0292

  ترُظتتتٛى ٔذقتتتذٚى انًتتتؤذًش انعهًتتتٙ انتتتذٔنٙ انصتتتاَٙ نكهٛتتتح انً تتتاسكح

سٚتتتتتاض األغفتتتتتال ظايعتتتتتح ديُٓتتتتتٕس ذحتتتتتد عُتتتتتٕاٌ   انطفٕنتتتتتح 

أتشٚتتتم  02انًثكتتتشج تتتتٍٛ انرحتتتذٚس انرشتتتتٕ٘ ٔذحتتتذٚاخ انعصتتتش  

 و.0292
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 انذورات انحذرٌبٍة

  
  دٔسجTOT 1    Granted The Tittle Associate Trainer  ٍفتٙ انفرتشج يت  

  .2/2/0292ترٗ  79/7/0292

  دٔسجTOT     La classe inverse avec les outils du web 2.0 et les 

reseaux sociaux  ٍ01/92/0292ترٗ  09/92/0292  فٙ انفرشج ي.  

 .دٔسج يعاٚٛش انعٕدج فٙ انعًهٛح انرذسٚغٛح 

 .دٔسج يٓاساخ انعشض انفعال 

 .ًٙدٔسج أعانٛة انثحس انعه 

 ُافغٛح نرًٕٚم انثحٕز.دٔسج إعذاد انً شٔعاخ انر 

 .دٔسج يٓاساخ االذصال فٙ أًَاغ انرعهٛى انًخرهفح 

 .ًٙدٔسج أخالقٛاخ انثحس انعه 

 .ٙدٔسج يُاق ح انخطح االعرشاذٛعٛح نٕصاسج انرعهٛى انعان 

 .دٔسج يرطهثاخ انرقذو نالعرًاد 

 نٙ.دٔسج ذٕصٛف انثشايط ٔانًقشساخ ٔذقٕٚى َٕاذط انرعهى نكهٛاخ ٔيعاْذ انرعهٛى انعا 

 .ًٙٚدٔسج اعرًاد تشَايط أكاد 

 .دٔسج يٓاساخ انرعهى اإلنكرشَٔٙ انًذيط 

 انمهـارات 

  
   انعٕسظٛح  –انرشكٛح  –انعثشٚح  –انفشَغٛح  -االَعهٛضٚح   -يرحذز تانهيح انعشتٛح 

  َاقذ أدتٙ –شاعش 

 ٙٚعٛذ اعرخذاو انحاعة اٜن  

   تشايطMicrosoft office   (Word – PowerPoint ) 

 وخذمة انمجحمعمشاركات 

  
 َاد٘ األدب انًشكض٘ تًحافظح انثحٛشج سئاعح. 

 إقهٛى ٔعػ ٔغشب انذنرا انصقافٙ أياَح.  

 .يحاظش يعرًذ نذٖ ٔصاسج ان ثاب ٔانشٚاظح 

 .يحاظش يعرًذ نذٖ يشكض اإلعالو تًذُٚح كفش انذٔاس 

  يذُٚح كفش انذٔاس.شقافح يحاظش يعرًذ نذٖ يقش 


