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 ، الجزائر.بالبليدة 14/02/1974تاريخ ومكان االزدياد :  -

 الحالة العائلية : متزوج وأب لطفلة -

 الجنسية : جزائرية -

  0559870383:  الهاتف -

  redlimadz@yahoo.frالبريد االلكتروني :  -

 -2البليدة-الوظيفة : أستاذ محاضر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة لونيسي علي  -

 ، أوالد يعيش.10، الشقة رقم C4مسكن، العمارة  254عنوان اإلقامة : حي  -

 ثانيا : التدرج العلمي والشهادات

ليسانس في علم االجتماع )تخصص ديموغرافيا( من كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  : 19/12/1998 -

 ؛-البليدة-بجامعة سعد دحلب 

: ماجستير في علم االجتماع )تخصص ديموغرافيا( من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  28/06/2003 -

 ؛بجامعة الجزائر

)تخصص ديموغرافيا( من كلية العلوم اإلنسانية  ةياالجتماع العلوم: دكتوراه علوم في  15/11/2013 -

 ؛-2البليدة-واالجتماعية بجامعة لونيسي علي 

 .(، البليدة، الجزائر2: التأهيل الجامعي )جامعة البليدة 2015فيفري  -

 ثالثا : المسار المهني والعضوية في الهيئات البيداغوجية واإلدارية والعلمية 

 المسار المهني : .1

أستاذ مساعد مكلف بالدروس، بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة،  : 2003-2006 -

 ؛بجاية

-  : أستاذ مساعد مكلف بالدروس، بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة سعد دحلب 2007-2013 -

 ؛-البليدة

 ؛-2البليدة-أستاذ محاضر بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة لونيسي علي  إلى يومنا هذا : 2013 -

إلى يومنا هذا : خبير مستشار بالمركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط )مكتب دراسات  2009 -

اطي تعدراسة ومسح وطني حول : الفقر،  11تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية( شارك في )

والخدمات  ، التنمية المحلية، العالقة بين اإلدارة المحلية والمواطنبالوسط المدرسي المخدراتالمخدرات و

 ؛(المدرسية في االبتدائي

 ؛2، جامعة البليدةبكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بحث مساعد:  2010-2013 -

 ؛2مكلف بالبحث بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة البليدة وإلى يومنا هذا : 2013 -

 ؛-2البليدة- بجامعة لونيسي عليجودة نظام ال خلية تطبيق: عضو في  2013-2015 -

مسؤول فريق االختصاص "علم السكان" على مستوى الماستر بقسم العلوم وإلى يومنا هذا:  2016 -

 ؛2واالجتماعية، جامعة البليدة االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية 

 .وإلى يومنا هذا: رئيس تحرير المجلة الجزائرية للدراسات السكانية 2017 -
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 العضوية في الهيئات البيداغوجية واإلدارية : .2

ذع المشترك )نظام : ل.م.د(، قسم نائب رئيس قسم )علم االجتماع والديموغرافيا( مكلف بالج: 2007-2008 -

 ؛-02البليدة-رافيا، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة سعد دحلب علم االجتماع والديموغ

 العضوية في اللجان التنظيمية والعلمية للملتقيات العلمية : .3

جامعة سعد دحلب               ، "التغير االجتماعي والمجتمع بالجزائر"للملتقى الوطني حول  التنظيميةعضو اللجنة  -

 ؛2007، في جوان والعلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع والديموغرافياكلية اآلداب ، -البليدة-

، كلية -البليدة-، جامعة سعد دحلب "السياحة واالستثمار السياحي"حول  الوطنيعضو اللجنة التنظيمية للملتقى  -

 ؛2008جوان  12-11يومي اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، 

، كلية اآلداب والعلوم -البليدة-، جامعة سعد دحلب "العائلة والتنمية"عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي حول  -

 ؛2008االجتماعية، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، في جوان 

آلداب والعلوم ، كلية ا-البليدة-، جامعة سعد دحلب "المجتمع والجريمة"عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي حول  -

 ؛2009 ديسمبر 02-01 يومياالجتماعية، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، 

، جامعة 2014تنظيم واإلشراف على اليوم الدراسي " منهجية البحث والتنظير السوسيولوجي"، فيفري  -

 ؛)قسم العلوم االجتماعية( -2البليدة-لونيسي علي 

 السلطةتنظيم واإلشراف على اليوم الدراسي "إسهامات المقاربة السوسيولوجية في دراسة السياسة،  -

 )قسم العلوم االجتماعية(. -2البليدة-، جامعة لونيسي علي 2015والنفوذ"، جانفي 

ة ، وحدSPSSتنظيم واإلشراف على يوم تكويني لألساتذة وطلبة الدكتوراه في تقنيات المعاينة باستخدام  -

Echantillons complexes 2019، سنة 2، بقسم العلوم االجتماعية، جامعة البليدة. 

 العضوية في المخابر وفرق البحث : .4

 Application d’une: عضو فرقة بحث برتبة مساعد بحث ضمن مشروع " 2009-2012 -

alternative à la méthode de traitement des réponses multiples en usage aux 

données Algériennes  تحت رقم  -2البليدة-"، بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة لونيسي علي

 ؛V00420080052االعتماد 

: عضو فرقة بحث برتبة مساعد بحث ضمن مشروع "الشيخوخة بالجزائر : المستويات  2012-2014 -

تحت رقم  -2البليدة-"، بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة لونيسي علي يةواالتجاهات وآفاق بحث

 ؛V00420110035االعتماد 

تحت ، 2014: عضو مخبر الدراسات السكانية، الصحة، البيئة والتنمية المستدامة، مذ سنة  2014-2014 -

 .-2البليدة-عية، جامعة لونيسي علي التابع لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماو "بدروني محمد"إدارة الدكتور 

 المشاركة في األيام، الورشات التكوينية ودورات الرسكلة : .5

، تحت إشراف 2009مارس  21-17"، أيام Approches qualitativesالمشاركة في ورشة تكوين في " -

"Meriam de Loenzien" ـ جامعة " ومن تنظيم كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، IRD-LPED" باحثة ب

 ؛-البليدة-سعد دحلب 

 Renforcement des relations entre l’enseignementالمشاركة في ورشة تكوين في " -

supérieur et le monde socio-économique،" Projet ERASMUS-YABDA ، 3-2أيام 

، جامعة قسم التسويقمن تنظيم مدير مركز يبدا"، "بوشامة محمد رضى، تحت إشراف "2019 أكتوبر

 .2البليدة 
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 النشاطات البيداغوجية : تدريس مقاييس التدرج وما بعد التدرج واإلشراف والمناقشات .6

ما وفي التدرج على امتداد المسار المهني الجامعي المحاضرات واألعمال الموجهة تدريس مجموعة من  -

 :بعد  التدرج 

 المستوى السنة المادة أو المقياس

 ليسانس )كالسيك، ل.م.د( أولىسنة  مدخل للديموغرافيا

 ليسانس سنة أولى وثانية االقتصاد السياسي

 ليسانس سنة ثانية للديموغرافيين رياضيات

 ليسانس سنة ثانية تقنيات المعاينة

 ليسانس سنة ثانية التحليل الديموغرافي

 ليسانس سنة ثانية الجغرافيا البشرية

 ، ماستر، دكتوراهليسانس أولى وثالثةسنة  منهجية البحث في العلوم االجتماعية

 ماستر سنة أولى التخطيط االجتماعي

 ليسانس سنة أولى اإلحصاء الوصفي

 ليسانس وماستر سنة ثانية اإلحصاء االستداللي

، (SPSSحزمة البرامج اإلحصائية الحاسوبية للعلوم االجتماعية )

 24اإلصدار 
 ماستر سنة ثانية 

 ليسانس وماستر وثانية سنة أولى اآلليعالم اإل

STATA V14 دكتوراه ديموغرافيا سنة أولى 

 إشراف على مذكرات الماستر : -

o  تخصص علم )عريبي صارة( عوائق تطبيق اإلدارة االلكترونية في تسيير الموارد البشرية ،

اجتماع التنظيم والعمل، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة لونيسي 

 )طور االنجاز(. 2015، جوان -2البليدة-علي 

 العضوية في لجان مناقشة الماستر : -

o  من تحضير أثر التشرب المذهبي في انتشار العنف الديني، رسالة ماستر في علم اجتماع الجريمة ،

 ، رئيسا للجنة المناقشة.2014تحت إشراف أ.د سعيد عيادي، جوان  بخوش دليلة،الطالبة : 

 رابعا : النشاطات العلمية واإلنتاج العلمي

 مذكرات وأطروحات التخرج : .1

، تخصص ديموغرافيا، "أسباب الطالق بالجزائر"، قسم العلوم ليسانس في العلوم االجتماعيةمذكرة  -

 ؛2015، جوان -2البليدة-االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة لونيسي علي 

مذكرة ليسانس في العلوم االجتماعية، تخصص علم االجتماع التربوي "عمل األم وأثره على التحصيل  -

، -2البليدة- جامعة لونيسي عليبوعبيدة سجية، االبتدائي"، بوضياف عائشة و الدراسي ألبنائها في الطور

 ؛2014جوان 

مذكرة ليسانس في العلوم االجتماعية، تخصص ديموغرافيا، "عمالة األطفال بالجزائر، استغالل بيانات  -

جامعة ("، عبدي هاجر ودرموش سامية، MICS 2006المسح الجزائري العنقودي متعدد المؤشرات )

 ؛2013، جوان -2دةالبلي- لونيسي علي

مذكرة ليسانس في العلوم االجتماعية، تخصص ديموغرافيا، "الظروف المعيشية للمسنين بالجزائر، استغالل  -

("، قورايا وهيبة ولونيس أسماء، جامعة PAPFAM 2002) صحة العائلةبيانات المسح الجزائري حول 

 ؛2013، جوان -البليدة- سعد دحلب

مذكرة ليسانس في العلوم االجتماعية، تخصص ديموغرافيا، "الحكم الراشد في الجزائر، دراسة ميدانية  -

 ؛2011، جوان -البليدة- سعد دحلبببلديتي مفتاح وبوسكن"، شيخي مسعودة وشيراني فاطمة، جامعة 

لزواج المبكر يوثقافية لسمذكرة ليسانس في العلوم االجتماعية، تخصص ديموغرافيا، "المحددات السو -

 .2009، جوان -البليدة-واالنجاب المبكر بالجزائر"، شبوني ذهبية، جامعة سعد دحلب 
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 المداخالت العلمية : .2

، ديسمبر يالجزائرفي المجتمع الفقر ظاهرة الملتقى الوطني حول  بالجزائر : واإلقصاء االجتماعيالفقر  -

 ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.2006

- Changement social et baisse de la fécondité en Algérie : un tour d’horizon 

des différentes approches traitant du sujet  :  الملتقى الوطني حول التغير االجتماعي

 .، جامعة سعد دحلب البليدة )قسم علم االجتماع والديموغرافيا(، الجزائر2007 مايوالمجتمع بالجزائر، 

- Approches conceptuelles et méthodologies d’analyses de la pauvreté :  الملتقى

اد، االدارة ، جامعة سعد دحلب البليدة )كلية االقتص2007الدولي حول استراتيجيات مكافحة الفقر، جويلية 

 .والتسيير(، الجزائر

الملتقى الوطني حول السياحة واالستثمار السياسي، جوان  للسياحة : بعاد االقتصادية واالجتماعيةألا -

 .جامعة سعد دحلب البليدة )قسم علم االجتماع والديموغرافيا(، الجزائر، 2008

جامعة ، 2012ملتقى وطني حول الشيخوخة بالمجتمع الجزائري، أبريل   النظريات السوسيولوجية للشيخوخة : -

 .(، الجزائرالوديموغرافياالجزائر )قسم علم االجتماع 

، فيفري "القياس في العلوم االجتماعية"مداخلة ضمن اليوم الدراسي حول  القياس في العلوم االجتماعية : -

 )قسم علم االجتماع والديموغرافيا(. 2جامعة البليدة، 2012

م الدراسي حول مداخلة ضمن اليو التنمية والتنمية المحلية المستدامة :  الجدوى، الغايات والعوائق : -

)قسم علم  2، جامعة البليدة2013"المقاربة التشاركية وواقع التنمية المحلية بالبلديات الجزائرية"، فيفري 

 االجتماع والديموغرافيا(.

مداخلة ضمن  بردڠمات )النماذج المعرفية( البحث ومنطق البحث وتداعياتهما بالنسبة لتصميم البحث : -

-لونيسي علي       ، جامعة 2014البحث والتنظير السوسيولوجي"، فيفري  اليوم الدراسي حول " منهجية

 )قسم العلوم االجتماعية(. -2البليدة

مداخلة ضمن الملتقى الدولي األول بعنوان "جرائم  لمحة عن جرائم االستعمار الفرنسي بالجزائر : -

-بجامعة لونيسي علي  2014فيفري  19و 18االستعمار الفرنسي قبل االستقالل وبعده" المنعقد يومي 

 ، بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية. -2البليدة

مداخلة ضمن اليوم الدراسي حول "  المقاربة السوسيولوجية في دراسة السياسة، السلطة والنفوذ : -

، جامعة لونيسي 2015"، جانفي إسهامات المقاربة السوسيولوجية في دراسة السياسة، السلطة والنفوذ 

 )قسم العلوم االجتماعية(. -2البليدة-علي 

مداخلة ضمن الملتقى الوطني األول بعنوان "صحة ، ترتيبات اإلقامة، التقاعد وصحة كبار السن بالجزائر -

، بكلية العلوم -2البليدة-بجامعة لونيسي علي  2018جانفي  11" المنعقد يوم 21الجزائريين مع بداية القرن 

 االنسانية واالجتماعية، من تنظيم مخبر "الدراسات السكانية، الصحة، البيئة والتنمية المستدامة بالجزائر". 

مداخلة ، مسح ميداني ببلدية الشبلي، ثره على التحصيل الدراسي ألبنائها في الطور االبتدائيعمل األم وأ -

مارس  6-5ضمن الملتقى الدولي بعنوان "الطفل ومشكالته في ضل التغيرات االجتماعية" المنعقد يومي 

 بجامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية.  2018

مداخلة ضمن الملتقى الوطني بعنوان ، عة نقدية للتحليل النظري السوسيولوجي لالنحرافمراج -

بجامعة الجياللي  2018مارس  13"ميكانزمات الجريمة واالنحراف في المجتمع الجزائري" المنعقد يوم 

 ياسية. بونعامة، الخميس مليانة، مخبر األمن القومي الجزائري بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم الس

، مداخلة ضمن الملتقى الوطني التاسع حول اإلدمان على بعض نتائج المسح الوبائي حول المخدرات -

، من تنظيم مخبر القياس واإلرشاد النفسي، جامعة 2019أفريل  25المخدرات: وقاية وإرشاد، المنعقد يوم 

 ؛2الجزائر 
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 المقاالت العلمية : .3

 ،Approches conceptuelles et méthodologie d’analyse de la pauvretéمصلي رضوان،  -

تصادية، جامعة سعد دحلب، ، كلية العلوم االق2007كتاب الملتقى الدولي حول استراتيجيات محاربة الفقر، جويلية 

 البليدة.

، مجلة دراسات اجتماعية البناء المفاهيمي لمكانة المرأة في األبحاث السوسيوديموغرافية مصلي رضوان، -

ية، الجزائر، جانفي ع، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات االجتما10فصلية محكمة(، العدد )دورية 

2012. 2170-0478  :ISSN؛ 

مجلة آفاق علم االجتماع  األساس األيديولوجي والمقاربة العلمية )السوسيولوجية( للعنف، مصلي رضوان، -

لوم االنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، منشورات ، كلية الع2)دورية فصلية محكمة(، جامعة البليدة 

 ؛ISBN:  1112-8259، 2014، ماي 6، العدد 2جامعة البليدة 

إسهامات المقاربة السوسيولوجية في دراسة الشيخوخة والمسنين : إسقاط على الوضعية في مصلي رضوان،  -

مخبر اللغة العربية وآدابها، كلية اللغات، جامعة  ، مجلة الصوتيات، حولية أكاديمية محكمة متخصصة،الجزائر

 ؛ISSN:  1112-6426، 2015 جانفي، 13، العدد 2البليدة 

 Quelques résultats de l’enquête : Amélioration de la relation entreمصلي رضوان،  -

l’administration locale et le citoyen en Algérie (Wilaya de NAAMA) بمجلة ، مقال

 ديسمبر، 16، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، العدد )مجلة دولية محكمة( الحكمة للدراسات االجتماعية

 ؛2014

- Kouaouci Ali, Sadi Rebah et Mesli redhouane, Caractéristiques des données 

démographiques algériennes : les recensements, Revue algérienne des études de 

population, 1 (1), 51-77, 2017 ; 

مصلي رضوان، سعدي رابح ومداني سليمة، ترتيبات اإلقامة، التقاعد وصحة كبار السن في الجزائر، المجلة  -

 ؛2017، 19-50(، 1) 1الجزائرية للدراسات السكانية، 

الوطني الجزائري مصلي رضوان، تطبيق نموذج المدد للمتغيرات الوسيطة للخصوبة على معطيات المسح  -

، 192-175(، 4) 10(، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ENAF, 1986الخاص بالخصوبة )

 ؛2018

حوليات جامعة الجزائر مصلي رضوان ومداني سليمة، أسباب الطالق في الجزائر: دراسة ميدانية ببلدية بوفاريك،  -

 ؛2018، 388-406(، 2) 32، 1

لي رضوان، العناية بالطفولة المبكرة في الجزائر عبر بيانات المسح العنقودي الرابع متعدد غرناوط مداني ومص -

 ؛2018، 56-34(، 2) 2(، المجلة الجزائرية للدراسات السكانية، MICS4-2013المؤشرات )
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مصلي رضوان ومداني سليمة، مراجعة نقدية للتحليل النظري السوسيولوجي لالنحراف، ضمن "ميكانزمات  -
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 .ISSN : 978-9931-691-16-6، 2019ائق، الجزائر، للوث

 :الجامعية المطبوعات  .5

، 2014، -2البليدة- علي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة لونيسي إحصاء وصفي للعلوم االجتماعية -

 ؛ص 143



6 

 

، قسم العلوم االجتماعية، جامعة 24(، اإلصدار SPSSمدخل لحزمة البرامج الحاسوبية للعلوم االجتماعية ) -

 ص. 170، 2019، -2البليدة-لونيسي علي 

 :الحكومية ومكاتب الدراسات البحث دراسات وأبحاث لدى مراكز  .6

- Enquête Epidémiologique Nationale et Globale sur la prévalence de la drogue en 

Algérie،  الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، وزارة العدل، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل من

أجل التخطيط، منسق إقليمي ميداني )المسيلة، الجلفة والمدية( لدى المركز، ومصحح التقرير النهائي للمسح 

 ؛2009 جوان)النسخة العربية(، 

توتة، والية باتنة، في إطار إعداد البرنامج البلدي للتهيئة دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية عين  -

الحضرية إلقليم بلدية عين توتة بوالية باتنة، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، )التقرير 

 ؛2010ص((، ماي  103( والتقرير النهائي )ص 105التشخيصي )

بات، والية باتنة، في إطار إعداد البرنامج البلدي للتهيئة دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية الرح -

الحضرية إلقليم بلدية الرحبات بوالية باتنة، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، )التقرير 

 ؛2010ص((، نوفمبر  93( والتقرير النهائي )ص 110التشخيصي )

م، والية باتنة، في إطار إعداد البرنامج البلدي للتهيئة الحضرية دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية بيطا -

ترجمة التقرير إلقليم بلدية بيطام بوالية باتنة، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، )

 ؛2011، نوفمبر ص( من الفرنسية للعربية 103النهائي )

الية باتنة، في إطار إعداد البرنامج البلدي للتهيئة دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية معافة، و -

)التقرير راسات والتحاليل من أجل التخطيط، الحضرية إلقليم بلدية معافة بوالية باتنة، المركز الوطني للد

 ؛2011ص((، نوفمبر  103( والتقرير النهائي )ص 130التشخيصي )

ية سطيف، في إطار إعداد البرنامج البلدي للتهيئة دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية بوطالب، وال -

الحضرية إلقليم بلدية بوطالب بوالية سطيف، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، 

 ؛2011ص((، أوت  101( والتقرير النهائي )ص 141)التقرير التشخيصي )

ة، في إطار إعداد البرنامج البلدي للتهيئة دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية بومغر، والية باتن -

الحضرية إلقليم بلدية بومغر بوالية باتنة، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، )التقرير 

 ؛2011ص((، نوفمبر  135( والتقرير النهائي )ص 130التشخيصي )

- Enquête sur l’Amélioration de la Relation entre l’Administration locale et le 

Citoyen, Wilaya de Blida ؛2012، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، فيفري 

- Enquête sur l’Amélioration de la Relation entre l’Administration locale et le 

Citoyen, Wilaya de Tindouf؛2012 أبريلطيط، ، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخ 

- Enquête sur l’Amélioration de la Relation entre l’Administration locale et le 

Citoyen, Wilaya de Naama  ؛2012المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، ماي 

برنامج البلدي للتهيئة دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية الطيبات، والية ورقلة، في إطار إعداد ال -

الحضرية إلقليم بلدية الطيبات بوالية ورقلة، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، )التقرير 

 ؛2014ص((، ماي  130( والتقرير النهائي )ص 120التشخيصي )

البرنامج البلدي للتهيئة دراسة حول التهيئة الحضرية إلقليم بلدية بن ناصر، والية ورقلة، في إطار إعداد  -

الحضرية إلقليم بلدية بن ناصر بوالية ورقلة، المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، 

 ؛2014ص((، جويلية  135( والتقرير النهائي )ص 115)التقرير التشخيصي )

ريات والئية )الجزائر دراسة حول إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية )اإلطعام، النقل واإليواء( ومدي -

المركز العاصمة، تندوف، تمنراست، األغواط، تيزي وزو، وهران، قسنطينة، جلفة، قالمة وسعيدة(، 

 143ص( والتقرير النهائي ) 115الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط، )التقرير التشخيصي )

 .2019 سبتمبرص((، 

 : اللغات المستخدمة .7

 واالنجليزية.العربية، الفرنسية  -
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 التحكم في البرامج الحاسوبية : .8

، SPSS ،SPSS DATA ENTRY ،SASميكروسوفت أوفس )الوورد، اإلكسيل، الباوربوينت(؛  -

STATA ،SPHINX LEXICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


