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 ةرة الذاتيــالسيـ

 Fatima Zohra فاطمة الزهراءاالسـم: 

   Teniouتنيـو اللقـب: 

 مكان الميالد:  قسنطينة

  constantine3.dz-fatima.teniou@univالبريد االلكتروني: 

 الوظيفة: أستاذة

 أ "قسم " : أستاذ محاضر الرتبة

 3قسنطينة    -صالح بوبنيدر  المؤسسة األصلية: جامعة

 شهادات المحصل عليها: ال - 

 .كالوريا تخصص آداب وعلوم إنسانيةشهادة الب -

 جامعة منتوري قسنطينة. - عالم واالتصال تخصص صحافة مكتوبةليسانس في علوم اإل -

جامعة منتوري  - المجتمعصال تخصص وسائل اإلعالم وماجستير في علوم اإلعالم واالت -

 قسنطينة.

جامعة منتوري  - لمجتمعدكتوراه العلوم في علوم اإلعالم واالتصال تخصص وسائل اإلعالم وا -

 قسنطينة.

جامعة صالح  - صال تخصص وسائل اإلعالم والمجتمعالتأهيل الجامعي في علوم اإلعالم واالت -

 .3قسنطينة  –بوبنيدر 

 معنية:المقاييس التي درستها ال -

 التدريس في الماستر: -

mailto:fatima.teniou@univ-constantine3.dz


2 
 

 السنة الجامعية المقاييس

 2013/  2012 نظريات اإلعالم

 2013/  2012 تقنيات الكتابة للسمعي البصري

 2013/  2012 االتصال الدولي

 2014/  2013 ملتقى القضايا الراهنة

 2014/  2013 أنواع وأساليب الكتابة الصحفية

 2015/  2014 لفزيونبحوث الصحافة واإلذاعة والت

 2016 / 2015 العالقة مع الصحافة

 2016/  2015 الصحافة المتخصصة

 2017/  2016 االتصال الدولي

 2017/2018 ملتقى القضايا الراهنة

 2017/2018 االتجاهات البحثية الحديثة في الصحافة

 2018/2019 االتجاهات النقدية في اإلعالم واالتصال

 2019/2020 فةملتقى بحوث الصحا

 

 التدريس في الماجستير: -

 السنة الجامعية المقاييس

 2012/  2011 تقنيات الكتابة للسمعي البصري

  2012/ 2011 نترنتاالتصال واإلعالم على شبكة األ

 

 :الدكتوراهالتدريس في  -

 السنة الجامعية الجامعة المقاييس

 2017 /2016 سةتب -جامعة العربي التبسي  منهجية البحث العلمي

  2018 /2017 تبسة -جامعة العربي التبسي  العالقات العامة في المؤسسة

 2018 /2017 تبسة -جامعة العربي التبسي  إدارة وتسيير المؤسسات اإلعالمية

 –جامعة محمد الشريف مساعدية  إعداد مقال علمي

 سوق اهراس

2018/2019 
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والسمعي  لاكلية علوم اإلعالم االتص االتصال الدولي

 3جامعة قسنطينة  –البصري 

2019/2020 

 

 

 : والمهام المناصب والمسؤوليات -

 جامعة صالح بوبنيدر  –بكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري  رئيسة قسم الصحافة

 .2020أفريل  12منذ  3قسنطينة   -

 والسمعي البصري  رئيسة اللجنة العلمية لقسم الصحافة بكلية علوم اإلعالم واالتصال– 

 .2018إلى غاية  2013من  3قسنطينة   - جامعة صالح بوبنيدر

   كلية علوم اإلعالم واالتصال ب -سمعي بصري  -مسؤولة مشروع التكوين في الماستر

والذي  2014المؤهل في جوان  3قسنطينة   -جامعة صالح بوبنيدر  –والسمعي البصري 

 .2017إلى غاية  2014نة استمر التكوين فيه ثالث سنوات من س

  لدى كلية علوم اإلعالم  –علوم اإلعالم واالتصال سمعي بصري  –مسؤولة فريق االختصاص

إلى  2013من ديسمبر  3قسنطينة   -جامعة صالح بوبنيدر  –واالتصال والسمعي البصري 

 .2016غاية ديسمبر 

  كلية علوم اإلعالم واالتصال بإعالم واتصال الدكتوراه )الطور الثالث( عضو لجنة التكوين في

خالل الموسم الجامعي  3قسنطينة   -جامعة صالح بوبنيدر  –والسمعي البصري 

2017/2018. 

 العضوية في هيئات: -

  مجلة دولية محكمة  تعنى  –عضو هيئة التحرير بالمجلة العلمية للتكنولوجيا وعلوم اإلعاقة

تصدرها  -الم واالتصال وعلوم اإلعاقة بتكنولوجيا االتصال والتكنولوجيات الجديدة لإلع

 مؤسسة بكرة أحلى للقدرات الخاصة بجمهورية مصر العربية.

  مجلة علمية دولية  -عضو الهيئة العلمية لمجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية

كلية العلوم اإلنسانية  -أكاديمية محكمة فصلية، تصدر عن مخبر الدراسات اإلنسانية واألدبية 

 تبسة. –العربي التبسي جامعة  -االجتماعية و
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 مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة  –عضو الهيئة العلمية لمجلة جامعة التكوين المتواصل

 الجزائر. –نصف سنوية، تصدر عن جامعة التكوين المتواصل 

  كلية ، تصدر عن دولية محكمة مجلة – لمجلة علوم اإلنسان والمجتمععضو الهيئة العلمية

 .بسكرة – محمد خيضرجامعة  -لعلوم اإلنسانية واالجتماعية ا

  عضو المجلس العلمي االستشاري لمؤسسة بكرة أحلى للقدرات الخاصة بجمهورية مصر

 .2019سبتمبر  08تاريخ  منذالعربية 

  مجلة علمية أكاديمية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات  -بمجلة الرواق عضو محكم

 .حمد زبانة غليزانأاالنثروبولوجية بالمركز الجامعي االجتماعية والنفسية و

  تصدر عن كلية العلوم دولية محكمة مجلة -علوم اإلنسان والمجتمع عضو محكم بمجلة ،

 بسكرة. –محمد خيضر جامعة  -اإلنسانية واالجتماعية 

 :الكتب والمؤلفات -

 سنة النشر البلد دار النشر عنوان الكتاب

 2018 الجزائر ألفا للنشر والتوزيع االتصال الدولي والهيمنة

الصحافة المحلية وديمقراطية 

 االتصال

للنشر  العلمية اليازوري

 والتوزيع

 2020 األردن

األشخاص ذوي اإلعاقة والتنمية 

 المستدامة

 2020 مصر المركز العلمي للنشر والتوزيع

قضايا ذوي االحتياجات الخاصة 

 م العربيووسائل اإلعال

 2020 مصر المركز العلمي للنشر والتوزيع

 2020 األردن دار الحامد للنشر والتوزيع األنترنت والبحث العلمي 

  

 العلمية: قاالتالم  -

جزائرية،  متخصصة ومحكمةلدى الباحثة العديد من المقاالت المنشورة في مجالت علمية  

 وأخرى دولية.

 العلمية:والنشاطات الملتقيات  -

 المؤتمرات الدولية: -
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 لإلشهار التجاري بمداخلة اإلطار القانوني والتنظيمي  :المشاركة في الملتقى الدولي حول

اإلعالن التلفزيوني وتأثيره على سلوك األطفال" الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة " عنوانها

 .2015مارس  10 - 9 – 8اإلخوة منتوري وذلك أيام 

 قيم المواطنة في العالم العربي بمداخلة عنوانها " تحديات  :ي حولالمشاركة في الملتقى الدول

الحمالت اإلعالمية أنموذجا " الذي نظمته  –اإلعالم الجديد ودوره في تعزيز قيم المواطنة 

 .2016مارس  09 - 08وذلك يومي   -أم البواقي  –جامعة العربي بن مهيدي 

  نبي.. بين مظاهر الجمود وآليات التفعيل فكر مالك بن المشاركة في الملتقى الدولي حول

 -ه قسم العلوم االجتماعية " الذي نظم مشكلة المرأة في فكر مالك بن نبيبمداخلة عنوانها "

 .2017 نوفمبر 29و  28 يوميوذلك  العوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة أم البواقيكلية 

  بمداخلة عنوانها "  2018 –تكار اإلبداع واالب :حول األول الدولي المؤتمرالمشاركة في

دراسة حالة  –إستراتيجية االتصال وقت األزمات ودوره في تحسين صورة المؤسسة 

اإلمارات  – الكلية اإلماراتية الكندية" الذي نظمته  مؤسسة أسميدال لألسمدة الجزائرية

 .2018 جانفي 18 - 17وذلك يومي  -العربية المتحدة 

 رهانات الواقع  –لمي حول: التربية اإلعالمية في ظل عالم متغير دى العاتالمشاركة في المن

ومتطلبات المستقبل بمداخلة عنوانها: " كيف نربي أطفالنا على مواجهة مخاطر األنترنت " 

 9 ييوم تبسة وذلك –العربي التبسي جامعة  -االجتماعية وكلية العلوم اإلنسانية  هتالذي نظم

 .2018 أفريل 10 –

 في تحقيق ةالتقليدي: دور قطاع السياحة والصناعة حول األول الدولي المؤتمر المشاركة في 

والية تبسة أنموذجا"  –التنمية المستدامة والحفاظ على اإلرث التاريخي والحضاري للجزائر 

كلية  هتالذي نظمبمداخلة موسومة: اإلعالم وتحديات كسر الركود في قطاع السياحة بالجزائر 

 .2018 أفريل 12 – 11 ييوم تبسة وذلك –بسي العربي التجامعة 

  الواقع  –: الصحافة االستقصائية في الوطن العربي حول األول الدولي المؤتمرالمشاركة في

والتحديات بمداخلة موسومة " الصحافة االستقصائية: كيف تساهم في الحرب على الفساد؟ 

 أفريل 19 – 18 ييوم وذلك يكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصرالذي نظمته  "

2018. 
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  ممارسات واقعية  –اإلنتاج اإلعالمي في الوطن العربي المشاركة في الملتقى الدولي حول

"  حول المسؤولية األخالقية للممارسة اإلعالميةبمداخلة عنوانها "ومسؤوليات أخالقية 

وذلك  ية بجامعة أم البواقيالعوم االجتماعية واإلنسانكلية  -ه قسم العلوم اإلنسانية الذي نظم

 .2018 نوفمبر 27و  26 يومي

  التعليم الرقمي في الوطن العربي... تحديات الحاضر حول األول الدولي المؤتمرالمشاركة في :

لخدمة ذوي  ةتف الذكيواتطبيقات ثورية عبر اله"بمداخلة عنوانها  ورؤى المستقبل

 AIESAة للتربية والعلوم واآلداب المؤسسة العربيته الذي نظم "االحتياجات الخاصة

 .2018 ديسمبر 26و  25 يوميوذلك  بجامعة القاهرة

 اإلشراف على مذكرات التخرج: - 

 مذكرات الليسانس:   -1

ديم وذلك وفق النظام الق 2006" منذ سنة "ليسانستخرج  ةمذكر 41على إنجاز أشرفت المعنية 

صصات علوم اإلعالم واالتصال: صحافة في مختلف تخل.م.د" " والنظام الجديد "كالسيك"

 .سمعي بصري، اتصال وعالقات عامة مكتوبة،

 مذكرات الماستر:  -2

 إلى غاية 2012الممتدة من  خالل المواسم الجامعية ماستر ةمذكر 44 إنجاز أشرفت المعنية على

اتصال  سمعي بصري، ،مكتوبة في مختلف تخصصات علوم اإلعالم واالتصال: صحافة 2020

 القات عامة.وع

ماستر في تخصص  ةمذكر 53وكرئيسة لجنة مناقشة في  باإلضافة إلى المشاركة كعضو -

  واالتصال والعالقات العامة.سمعي بصري، المكتوبة، الالصحافة 

 مجاالت االهتمام العلمي: -   

 .اإلعالم المحلي -

 .لدولياإلعالم ا -

 اإلعالم الجديد. -
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