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التواجد على الشبكة

www.themediafuture.net / he.merzougui.me

Twitter
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gplus.to/merzouguihoussemeddine

Behance
behance.net/mhoussemeddine
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Email
merzouguihoussemeddine@gmail.com

المؤهالت العلمية
دورة  والحیاة،  الطبیعة  علوم  البکالوریا يف شعبة  شهادة   •
 1954 نوفمبر   1 ثانویة  الجید،  من  قریب  بتقدیر   2005 جوان 

بقاملة.

تخصص  واالتصال  اإلعالم  علوم  يف  اللیسانس  شهادة   •
الحسن،  من  قریب  بتقدیر   2009 جوان  دفعة  بصري،  سمعي 
من جامعة باجي مختار – عنابة -بمذکرة تخرج بعنوان ”الویب 

2.0: اإلعالم الجدید و الشبکات االجتماعیة“.

وتکنولوجیات  اإلعالم  تخصص  يف  املاجستیر  شهادة   •
اإلعالم  علوم  قسم  من   2013 مارس  يف  الجدیدة  االتصال 
واالتصال بجامعة الحاج لخضر – باتنة -بعنوان ”توظیف مواقع 
ألدوات  االنترنت  شبکة  یلع  اإلخباریة  اإلعالمیة  املؤسسات 
املواقع  من  لعینة  تحلیلیة  دراسة   – االجتماعي  اإلعالم 

اإلخباریة“.

• بصدد تحضیر رسالة دکتوراه بعنوان: ”تطور آلیات عمل غرف 
حالة  دراسة  الجدیدة:  اإلعالمیة  البیئة  يف  الرقمیة  األخبار 

+AJ من شبکة الجزیرة اإلعالمیة“.

المؤهالت الوظيفية
• أستاذ مساعد قسم ”ب“ بقسم العلوم االنسانیة (اإلعالم 
واالتصال) بجامعة 8 ماي 1945 (قاملة) منذ 1 سبتمبر 2013.

• أستاذ مؤقت بقسم العلوم االنسانیة (اإلعالم واالتصال) 
موسم  منذ  مواسم  ألربعة  (قاملة)   1945 ماي   8 بجامعة 
مقاییس  درس   ،2013/2012 موسم  غایة  إلی   2010/2009
وأعمال  موجهة  أعمال  (محاضرات،  عدة  وتقنیة  إعالمیة 
تطبیقیة) للسنوات األولی، الثانیة، الثالثة والسنة األولی 
واالتصال  اإلعالم  ”تکنولوجیات  تخصص  ماستر  والثانیة 

الحدیثة واملجتمع“.

• أستاذ مؤقت بقسم اإلعالم واالتصال بجامعة باجي مختار 
الجامعیة  السنة  من  الثاني  السداسي  خالل  (عنابة)، 
لطلبة  البصري  السمعي  يف  مقیاسین  درس   ،2011/2010
 LMD والـ  الکالسیکي  النظامین  يف  النهائیة  السنة 

(تخصص سمعي بصري).
تکنولوجیا  تخصص  يف  ماستر  مذکرات  یلع  اإلشراف 
تمحورت  قاملة،  بجامعة  واملجتمع  واالتصال  املعلومات 
األشکال  الرقمي،  اإلعالم  مواضیع  حول  مجملها  يف 
واملمارسات الصحفیة الجدیدة (صحافة البیانات، الصحافة 
...)، مستقبل اإلعالم وکذا العالقة  اآللیة، صحافة الدرونز، 

بین اإلعالم والتکنولوجیا.

الشباب  بدار  الخاصة  أستاذ تقنیات املونتاج واملؤثرات   •
يف   – قاملة   – سابقا)  العلمیة  التسلیة  (مرکز  العلمیة 

الفترة ما بین دیسمبر 2011 وسبتمبر 2013. 

صاحب عمود نصف أسبوعي حول التقنیة يف صحیفة   •
”الحریة“ الجزائریة (سابقا). 

• مصمم غرافیك وهویات بصریة.
• املشارکة يف إنجاز عدة روبورتاجات ووثائقیات ومجالت 

تلفزیونیة کمعد ومخرج، مونتیر، مصمم مؤثرات خاصة.

شهادة اللیسانس
علوم اإلعالم واالتصال
جامعة باجي مختار، عنابة

أستاذ مؤقت
قسم علوم اإلعالم واالتصال
جامعة 8 ماي 1945، قاملة

أستاذ املونتاج والسمعي البصري
دار الشباب العلمیة
قاملة

شهادة املاجستیر
تکنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة
جامعة الحاج لخضر، باتنة

أستاذ مساعد ”ب“
قسم علوم اإلعالم واالتصال
جامعة 8 ماي 1945، قاملة

سنة أولی دکتوراه
علوم اإلعالم واالتصال
جامعة الجزائر 3
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المعلومات الشخصية

حسام الدین اإلسم 

مرزوقي اللقب 

22 جویلیة 1987 تاریخ املیالد 

أعزب الحالة العائلیة  

جزائري الجنسیة  

قاملة، الجزائر مکان املیالد 

االتصال

الهاتف النقال            213671390333+

merzouguihoussemeddine@gmail.com     1 البرید اإللکتروني

hi@merzougui.me    2 البرید اإللکتروني

   MHoussemEddine                       سکایب

العنوان الشخصي      54، حي مخانشة عبد اللطیف
                                  قاملة 24000

                                  الجزائر 

العمل

8 سنوات الخبرة 

أستاذ مساعد ”ب“ حالیا 

التعليم

دکتوراه               تکنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة (سنة ثالثة)

ماجستیر             إعالم واتصال (تکنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة)

لیسانس             علوم اإلعالم واالتصال (سمعي بصري)

بکالوریا               علوم الطبیعة والحیاة
 

المهارات

Adobe Illustrator (CC 2018)      

Adobe Photoshop (CC 2018)      

Adobe InDesign (CC 2018)      

Adobe Muse (CC 2018)       

Adobe After Effects (CC 2018)

Adobe Premiere Pro (CC 2018)       

Adobe XD (CC 2018)

اللغة العربیة

اللغة اإلنکلیزیة       

اللغة الفرنسیة
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التظاهرات العلمية والدورات التكوينية
• مداخلة بعنوان: ”السمعي البصري يف بیئة اإلعالم الجدید“ 
السمعي  مجال  يف  األولی  التکوینیة  الدورة  فعالیات  خالل 
 1945 ماي   8 بجامعة  واالتصال  اإلعالم  قسم  لطلبة  البصري 

قاملة.

خالل  والصوت“  الصورة  معالجة  ”برامج  بعنوان:  مداخلة   •
فعالیات الندوة التکوینیة حول ”االنفوغرافیا وفن التعامل مع 

الصورة“ بجامعة 8 ماي 1945 قاملة (مارس 2012).

لصور  والسیاسي  اإلعالمي  ”التوظیف  بعنوان:  مداخلة   •
األطفال یلع الفیسبوك أثناء الثورات العربیة األخیرة“ خالل 
 – الشوارع  أطفال  حول  الثاني  الدولي  امللتقی  فعالیات 
واالجتماعیة  اإلنسانیة  العلوم  بکلیة   – والثورة  األطفال 

بجامعة 8 ماي 1945 – قاملة –.

الجزائر: واقع إعالمي  الجدید يف  مداخلة بعنوان: ”اإلعالم   •
جدید“ خالل فعالیات الیوم الدراسي ”املشهد اإلعالمي يف 
الجزائر: واقعه وآفاقه“ من تنظیم طلبة ماستر إعالم إذاعي 

وتلفزیوني بجامعة باجي مختار – عنابة –.

الدراسیة  األیام  خالل  القسم  مستوى  یلع  مداخلة   •
والتکوینیة املنظمة خالل السنوات املاضیة.

و  2016/2015 موسمي  خالل  تدریبیتین  دورتین  تقدیم   •
بقسم  الکتروني)  (إعالم  املاستر  طلبة  لفائدة   2017/2016
علوم اإلعالم واالتصال بجامعة العربي بن مهیدي أم البواقي.

عضوية اللجان العلمية والتنظيمية
الوطني  للملتقی  األولی  للطبعة  التنظیمیة  اللجنة  عضو   •
التعددیة  ”تجربة  بعنوان:  الراهنة  والقضایا  اإلعالم  حول 
اإلعالم  قسم  يف  اإلصالحات“  وآفاق  الجزائر  يف  اإلعالمیة 
 .2012 دیسمبر  و11   10 یومي   1945 ماي   8 بجامعة  واالتصال 

(مکلف بجانب التصمیم والدعایة).

الوطني  للملتقی  الثانیة  للطبعة  التنظیمیة  اللجنة  عضو   •
الجدید:  ”اإلعالم  بعنوان:  الراهنة  والقضایا  اإلعالم  حول 
واالتصال  اإلعالم  قسم  يف  والوظائف“  األبعاد  املفاهیم، 

بجامعة 8 ماي 1945 یومي 27 و28 نوفمبر 2013. 

• رئیس اللجنة التنظیمیة للطبعة الثالثة للملتقی الوطني 
السمعي  ”اإلنتاج  بعنوان:  الراهنة  والقضایا  اإلعالم  حول 
البصري الجزائري: إنجازات وتحدیات“ يف قسم علوم اإلعالم 
واالتصال وعلم املکتبات بجامعة 8 ماي 1945 یومي 21 و 22 

أکتوبر 2015.

النشاطات المجتمعية
جدید“  واقع  االجتماعیة...  ”الشبکات  بعنوان:  محاضرة   •
الشبکات  حول  الدراسي  الیوم  فعالیات  خالل  مقدمة 
االجتماعیة وتأثیرها یلع قیم الشباب من تنظیم جمعیة 

العلماء املسلمین الجزائریین.

• مداخالت عبر وسائل اإلعالم بخصوص جملة من القضایا 
اإلعالمیة والسیاسیة.
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