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  عبد الرزاق غزال : االسم الكامل
  الجزائر / المسیلة  1980/ 11/ 24: تاریخ ومكان المیالد
 ghezal2003@yahoo.fr: العنوان االلكتروني

  213699728291: الھاتف
  :الشھادات المحصل علیھا

  ـ آداب وعلوم إنسانیة  1998شھادة البكالوریا 
 2002اللیسانس في علوم المكتبات ـ جامعة منتوري قسنطینة ـ  شھادة  
 إعالم علمي وتقني ـ جامعة منتوري قسنطینة ـ : شھادة الماجستیر في علوم المكتبات ـ تخصص

2004  
 دراسة الستخدام الكتاب في الوسط الجامعي : مستقبل الكتاب الورقي : رسالة ماجستیر حول . 
 2012جویلیة (لم المكتبات شھادة دكتوراه العلوم في ع( 
  التواجد االلیكتروني باللغة العربیة على : أطروحة دكتوراه العلوم في علوم المكتبات تحت عنوان

 )2012جویلیة .(دراسة تقییمیة لمواقع الویب األكادیمیة الجزائریة : شبكة االنترنت 
  : المسار المھني

 المدیریة العامة / اإلستراتیجیة والیقظة التكنولوجیة  مكلف بالبحث بخلیة الیقظة التكنولوجیة ـ مدیریة
  2006إلى أكتوبر  2005من ماي / التصاالت الجزائر 

  إلى  2006بقسم علوم اإلعالم واالتصال ـ كلیة الحقوق ـ جامعة المسیلة من أكتوبر " ب"أستاذ مساعد
  2009نوفمبر 
 2008/2010/ یا نائب رئیس قسم علوم االعالم واالتصال مكلف بالبیداغوج 
  إلى  2009بقسم علوم اإلعالم واالتصال ـ كلیة الحقوق ـ جامعة المسیلة من نوفمبر " أ"أستاذ مساعد

2013 . 
  إلى یومنا ھذا  2006جامعة المسیلة من  / عضو اللجنة العلمیة لقسم علوم اإلعالم واالتصال . 
  إلى یومنا ھذا  2008عضو بالمجلس العلمي لكلیة الحقوق بجامعة المسیلة من . 
  2012رئیس اللجنة العلمیة لقسم علوم االعالم واالتصال ـ جامعة المسیلة  
 المقومات، األھداف والتأسیس  بجامعة : عضو دائم بمخبر بحث طریق الجزائر نحو مجتمع المعلومات

  2008منتوري ـ قسنطینة منذ 
 2012جامعة المسیلة ابتداء من  /عضو بالمجلس العلمي لكلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة  
  2013إلى سبتمبر   2012رئیس قسم مساعد مكلف بالبحث العلمي ابتداء من  
  2013أستاذ محاضر قسم ب ابتداء من ماي . 
  2013نائب عمید كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة مكلف بالبحث العلمي والعالقات الخارجیة منذ سبتمبر  
 2015تداء من ماي استاذ محاضر قسم ا اب  


