
 
 

 سيرة ذاتية
  ناصر بن : اللقب                                                          محمد: االسم

  لطفلين واب متزوج : العائلية الحالة             معسكر باباعلي محمد بوتابوت شارع 41: العنوان
  b.med51@yahoo.com: : بكترونياال البريد                                  7094411970: الهاتف رقم

 : المؤهالت الدراسية
  نجامعاا  61/70/8772شهادة ليسانس في علوم وتقنياا  الننشا ا اللندنياا واللضيا ايا تتراي تضنياا ندنياا وضيا ايا فاي

 محمد نو ياف وهضالن 
 61/70/8767لضيا ايا تتراي علام اللحضواا وحضوياا الننساان فاي ساتض فاي علاوم وتقنياا  الننشا ا اللندنياا والاشهادة م 

 نجامعا عند اللحميد النن ناديس مستغانم 
  شهادة دوتاوضال    م د  شاعنا علاوم وتقنياا  الننشا ا اللندنياا واللضيا ايا تتراي منااها و ضالساف اللتادضيس فاي اللتضنياا

 .انم نجامعا عند اللحميد النن ناديس مستغ 61/78/8760اللندنيا واللضيا يا في 

 :السيرة العلمية 
  مشاضوا في اللملتقى اللدولي اللعلمي اللثالثons  70/8760/ 07نتونس في 

  مشاضوا في اللملتقى اللدوليissep  70/8762/ 60نقرض اللسعيد نتونس 

  71/8762/ 61مشاضوا في اللملتقى اللعلمي اللدولي اللثالث نقفرا 

  72/66/8760مشاضوا في اللمؤتمض اللدولي اللثامن نمستغانم 

  مشاضوا نالمؤتمض اللعلمي اللدولي اللساالنع اللضيا ا والل ف  نالنويضة 
  71/70/8762مشاضوا نالمؤتمض اللعلمي اللدوليانو  نالنيض في 

  82/71/8762مشاضوا نالمؤتمض اللدولي لعلوم اللضيا ا نالجلفا 

  توالليا  60/70/8762و 87/70/8762مشاضوا في اللمؤتمضين اللعلميين اللو نيين نتسمسيل  في 

  62/71/8762مشاضوا في اللمؤتمض اللو ني اللتدضيب اللعقلي في اللمجا  اللضيا ي نالجلفا في 

  72/70/8762مشاضوا في اللمؤتمض اللو ني اللثالث نالنويضة في  

  نالمجلا اللعلميا لعلوم وتقنيا  الننش ا اللندنيا واللضيا يا  8761ديسمنض  60نشض في اللعدد 

 :الخبرة العملية 
 62/68/8767يا اللندنيا نالتعليم اللثانو  منذ الستاذ ضسيسي للتضن  

  اللتوالفف اللحضوي –تعليميا مادة اللتضنيا اللندنيا : هي  8الستاذ مؤق  نجامعا تسمسيل  دضس  فيها ثالث مقاييس للماستض- 

 .اللمهاضة اللحضويا 
  ع و في لجنا اللمناها اللتانعا لمديضيا اللتضنيا لونيا معسوض 
 مدضسيا مديض تقني ونسي للضيا ا الل 

  8760-8761-8761-8761ناسب ضسيس مضوز دوضال  نوالوضيا ضيا يا 
  8761مدضب الشنا  فضيف معسوض اللممث  للضيا ا اللمدضسيا تتري وضة قدم سنا 

 :المهارات اللغوية 
  تولم ووتانا الللغتين اللعضنيا واللفضنسيا 

 االهتمامات والهوايات 
 لغالي معسوض وضة قدم  حتى فسا النوالس  من رنف اللنضالعم نعب سانف في اللفسا  اللشنانيا. 
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