
  
 

 بيان السيرة الذاتية:
 

 المعلومات الشخصية

 : Mohamed Faouzi          Prénom                                                                                  االسم: محمد فوزي

 Nom : Kenaza                      زة اكناللقب: 

 الجزائر-قسنطينة-1972أوت  29تاريخ و مكان اإلزدياد: 

-صالح بوبنيدر،جامعة و السمعي البصري االتصالاإلعالم و  علومكلية :المهنيالعنوان 

  3قسنطينة

   + 213  31.78.51.33 :فاكس/هاتف

   + 213   772 98 98 03 :خلوي هاتف

 constantine3.dz-mfaouzi.kenaza@univ المهني:  البريد االلكتروني

  kenzaifaouzi@yahoo.fr: الشخصيالبريد االلكتروني 

 العالي التعليم أستاذ  الرتبة:

-ح بوبنيدرلصاجامعة -عميد كلية علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البصري  الوظيفة:

 .3فسنطينة

 الوظائف

-ح بوبنيدرلجامعة صا-عميد لكلية علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البصري  -

 إلى يومه.،  3فسنطينة

جامعة -لكلية علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البصري  رئيس المجلس العلمي -

 3فسنطينة-ح بوبنيدرلصا

المكلف بما بعد التدرج  و البجث العلمي و العالقات الخارجية  بجامعة  عميدنائب  -

 سكيكدة.-1955أوت  20

 20اإلنسانية بجامعة بكلية العلوم االجتماعية و العلوم  االختصاص فريقمسؤول  -

  2014/2016و  2011/2013 مابين  كدةسكي-1955أوت 

-1955أوت  20اإلنسانية التابعة لجامعة رئيس تحرير مجلة البحوث و الدراسات   -

 كدة.سكي

 ة لجامعات الشرق الجزائري لمشاريع الدكتوراه و الماستر.الجهوي خبير بالندوة  -

mailto:kenzaifaouzi@yahoo.fr


سكيكدة. -1955أوت  20عضو مشروع الدكتوراه بعنوان علم اجتماع التنمية ،جامعة  -

. 

 سكيكدة.  -1955أوت  20عضو مشروع الدكتوراه بعنوان إعالم و اتصال ،جامعة  -

 سكيكدة.  -1955أوت  20عضو مشروع الدكتوراه بعنوان المقاربة بالكفاءات ،جامعة  -

أوت  20وينية لألساتذة الجدد ، جامعة أستاذ مشارك بالتدريس في الدورة التك  -

 سكيكدة. .-1955

أوت  20عضو المجلس العلمي كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية بجامعة  -

 سكيكدة . -1955

 سكيكدة . -1955أوت  20بجامعة  عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم االجتماعية. -

  الخبرة التعليمية 

 3فسنطينة-ح بوبنيدرلجامعة صاأستاذ التعليم العالي   -

 3فسنطينة-ح بوبنيدرلجامعة صا -أ–أستاذ محاضر قسم   -

 .سكيكدة -1955أوت  20جامعة  -أ –أستاذ محاضر قسم  -

 .سكيكدة -1955أوت  20جامعة  -ب –أستاذ محاضر قسم  -

 سكيكدة -1955أوت  20جامعة أستاذ مساعد مكلف بالدروس   -

 سكيكدة -1955أوت  20جامعة مساعد  أستاذ -

 خامسا:البحوث العلمية

اإلذاعة الجزائرية جامعة منتوري قسنطينة بعنوان:بدكتوراه علوم  أطروحةمناقشة  -

 دراسة ميدانية.-إلى المحلية و دورها في المجتمعمن الوطنية 

مونوغرافية جريدة مناقشة رسالة ماجستير بجامعة منتوري قسنطينة بعنوان:  -

 .باللغة العربية ناطقةجهوية 

 

 النشاطات العلمية

  المنشورات العلميــــــة

 الكتب البيداغوجية

اعة المسموعة: رهانات التخطيط و االنتاج اإلعالمي في اإلذكنازة محمد فوزي، -1

 2018،األردن، ىاألول، دار اإلعصار العلمي، الطبعة الوطن العربي

 (Procceedings)المساطير 
للصحافة المكتوبة في  تشخيصيةاإلعالم مرآة للتاريخ: حالة كنازة محمد فوزي:  -1

مؤتمر فيالدلفيا  ،في كتاب منشور  بحث علمي محكم، (1830-1954الجزائر )

الدولي الثاني و العشرون: التاريخ العربي و مناهج الفكر الحديث،فضاءات للنشر و 

 2019التوزيع ، الطبعة األولى، األردن،



العوائق السياسية كمحدد لنسق الثقافة في مجال اإلعالم كنازة محمد فوزي:  -2

 ،في كتاب منشور  بحث علمي محكم، العربي: جريدة النصر الجزائرية أنموذجا

النقد الحضاري في الوطن العربي ن: بو العشر الواحدمؤتمر فيالدلفيا الدولي 

 2018،فضاءات للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى، األردن،

إشكاالت التأويل النفعي في إنتاج الخطابات حول المرأة:  فوزي:كنازة محمد  -3

في كتاب منشور  بحث علمي محكم،  الديني و الخطاب اإلجتماعي أنموذجالخطاب ا

، مؤتمر فيالدلفيا الدولي التاسع عشر: المرأة التجليات و آفاق المستقبل،دار النشر 

 2016اآلن ناشرون وموزعون ، الطبعة األولى، األردن،

،  الصحافة الجزائرية في ظل التعددية السياسية و اإلعالمية كنازة محمد فوزي: -4

تفصاء وسلطة وسائل اإلعالم: صحافة اإلسفي كتاب منشور ،  بحث علمي محكم

، مؤسسة كونراد معهد الصحافة وعلوم األخبار،التحديات و الرهانات ، جامعة منوبة

  2015تونس، أدنياور،مطبعة سبانياكت ، 

التخطيط اإلعالمي كآلية لتطوير التنمية في البالد العربية: اللغة  كنازة محمد فوزي: -5

في كتاب منشور ، مؤتمر فيالدلفيا  بحث علمي محكم،  اإلذاعية في قلب الجدل

اآلن  البركة-مجدالوي،دار اإلعالم و المجتمع في ثقافة التنمية عشر:  الثامن الدولي

 2014ناشرون وموزعون ، الطبعة األولى، األردن،

 و الوطنية الدولية المنشورات

التقويم في إطار بيداغوجيا المقاربة خميري سارة،كنارة محمد فوزي، -6

 50قسنطينة، الجزائر،العدد -،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة اإلخوة منتوريبالكفاءات

(2018) 

آليات :اإلعالم التنموي و التخطيط اإلعالمي،ضيف هللا وفاء ،كنارة محمد فوزي -7

أم -العربي بن مهيدي،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة المجتمعضرورية لتحديث 

 (2018) 10، الجزائر،العدد البواقي

الممارسات التعليمية وفق المقاربة ،خميري سارة  ،محمد فوزيكنارة  -8

، تبسة-التبسيالعربي ،جامعة نسانيةالرسالة للدراسات و البحوث اإل،مجلة بالكفاءات

 (2018) 09الجزائر،العدد 

، مجلة اإلعالم التنموي: منظور بنائي وظيفي،ضيف هللا وفاء ،كنارة محمد فوزي -9

 08، الجزائر،العدد تبسة-العربي التبسي،جامعة الرسالة للدراسات اإلعالمية 

(2018) 

إشكاليات و رهانات البحث العلمي في الوطن  ،كنارة محمد فوزي -10

عبد الحفيظ  يجامعالمركز ال،البحوث و الدراسات ، مجلة المعوقات و الحلول:العربي

 (2018) 08، الجزائر،العدد ميلة-بو الصوف



بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في العملية ،خميري سارة  ،كنارة محمد فوزي -11

، الجزائر،العدد أم البواقي-العربي بن مهيدي،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة التعليمة

08 (2017) 

البحوث و ، مجلة المقومات البنائية للكتابة اإلذاعية ،كنارة محمد فوزي -12

 (2017) 14، الجزائر،العدد سكيكدة-1955أوت  20جامعة ،الدراسات اإلنسانية 

لدور و :ااإلذاعات المحلية كتأسيس لديمقراطية االتصال ،كنارة محمد فوزي -13

جامعة ،بحوث، منشورات كلية اآلداب، مجلة الخصائص و رهانات التخطيط

 (2015) 102،العدد مصر، المنوفية

، منظور اتصالي: براديغم مدرسة فرانكفورت على المحك ،كنارة محمد فوزي -14

، الجزائر،العدد سكيكدة-1955أوت  20جامعة ،البحوث و الدراسات اإلنسانية مجلة 

09 (2014) 

إسهامات وسائل االتصال الجماهيري في تشكيل المجتمع كنارة محمد فوزي،  -15

سكيكدة، -1955أوت  20مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانية ،جامعة  ،يالمدن

 (2013) 07الجزائر،العدد 

-1962اإلطار السياسي للصحافة المكتوبة في الجزائر)كنارة محمد فوزي،  -16

، مجلة البحوث و  انتصار الحركة التوكفالية مقابل الحركة الميكيافلية( :1997

 (2010) 05سكيكدة، الجزائر،العدد -1955أوت  20الدراسات اإلنسانية ،جامعة 

حول استخدام المنهج المونوغرافي في الدراسات كنارة محمد فوزي،  -17

سكيكدة، -1955أوت  20، مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانية ،جامعة  اإلعالمية

 (2007) 02الجزائر،العدد 

 الدوليــة المؤتمرات

إشكاليات الحطاب الديني و الخطاب االجتماعي في فكر كنازة محمد فوزي:  -18

الدولي  المؤتمر، العالمة فاطمة المرنيسي:الخلفيات و الصراعات االبستمولوجية

، جامعة فيالدلفيا،الخطاب النسوي في الوطن العربيو العشرون:  الثالث

 2019األردن،

للصحافة المكتوبة  تشخيصيةكنازة محمد فوزي: اإلعالم مرآة للتاريخ: حالة  -19

التاريخ العربي و ن: يو العشر الثانيالدولي المؤتمر  (،1954-1830في الجزائر )

 2019، األردن،جامعة فيالدلفيا،مناهج الفكر

، الصحافة اإلستقصائية و المجتمع المدني: أي عالقة؟كنازة محمد فوزي:  -20

صالح  جامعة،في الوطن العربي  الصحافة اإلستقصائية : حولالدولي  الملتقى

 2018،الجزائر،  3قسنطينة-بوبنيدر



استخدامات الميديا الجديدة في الجزائر بين الواقع و كنازة محمد فوزي:  -21

جامعة العربي ،التربية اإلعالمية في ظل عالم متغير : حول العالمي المنتدى، المتوقع

 2018،الجزائر، تبسة -التبسي

فكر مالك الدولي :  الملتقى، التغيير في فكر مالك بن نبيكنازة محمد فوزي:  -22

، أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي،بن نبي...بين مظاهر الجمود و آليات التفعيل 

 2017،الجزائر

العوائق السياسية كمحدد لنسق الثقافة في مجال اإلعالم كنازة محمد فوزي:  -23

النقد ن: بو العشر الواحدمؤتمر الدولي ال، العربي: جريدة النصر الجزائرية أنموذجا

 2017، األردن،جامعة فيالدلفيا،الحضاري في الوطن العربي 

ات حول المرأة: إشكاالت التأويل النفعي في إنتاج الخطاب كنازة محمد فوزي: -24

مؤتمر الدولي التاسع عشر: ال، ،  االخطاب الديني و الخطاب اإلجتماعي أنموذج

 2014، األردن،جامعة فيالدلفياالمرأة التجليات و آفاق المستقبل،

التخطيط اإلعالمي كآلية لتطوير التنمية في البالد العربية:  كنازة محمد فوزي: -25

اإلعالم و عشر:  الثامن ، مؤتمر فيالدلفيا الدولي اللغة اإلذاعية في قلب الجدل

اآلن ناشرون وموزعون ، الطبعة  البركة-مجدالوي،دار المجتمع في ثقافة التنمية 

 2013األولى، األردن،

الصحافة الجزائرية في ظل التعددية السياسية و  كنازة محمد فوزي: -26

-1989مابين ) :هل يمكن الحديث عن صحافة إستقصائية في الفترةاإلعالمية

صحافة اإلستفصاء وسلطة وسائل اإلعالم: التحديات  الملتقى الدولي حول ، (؟1997

مؤسسة كونراد  ،جامعة منوبةمعهد الصحافة وعلوم األخبار ، و اآلفاق و الرهانات

  2014تونس، ، أدنياور

كنازة محمد فوزي: إسهامات وسائل االتصال في ثقافة التواصل داخل  -27

 2012قالمة ، الجزائر،-1945ماي  8المدني ،جامعة المجتمع 

 

 

 

 

 
  

 الملتقيـات الوطنيــة

، نظام ل. م.. د في ظل األافية الثالثة في ظل المنظومة الجامعيةكنازة محمد فوزي:  -1

إشكالية التقويم في المنظومة الجامعية الجزائرية في نظام ل . م : حول الملتقى الوطني

 2019،الجزائر، سكيكدة -1955أوت  20جامعة ،. د 



الملتقى ، حوكمة المؤسسات ٍكلية للنهوض بالتنمية المستدامةكنازة محمد فوزي:  -2

سكيكدة -1955أوت  20جامعة ، االتصال و حاكمية المؤسسات: حول الثامن الوطني

 2019،الجزائر، 

: حول ملتقى وطني، وسائل الخطاب الديني بين الصالة و التجديدكنازة محمد فوزي:  -3

، سكيكدة -1955أوت  20جامعة ،سوسيولوجيا الخطاب الديني في الجزائر 

 2019،الجزائر

الندوة ، الطفل في العالم اإلفتراضي...بين الخيال و اإلنحرافكنازة محمد فوزي:  -4

جامعة العربي بن ،إعالم الطفل و تأثيره في التنشئة االجتماعية : حول الوطنية

 2018،الجزائر، أم البواقي -مهيدي

 الندوة الوطنية، اإلعالم وثقافة اإلعاقة في المجتمع الجزائريكنازة محمد فوزي:  -5

أم -جامعة العربي بن مهيدي،واقع المعوقين فيالجزائر بين األمل و األمل : حول

 2018،الجزائر، البواقي 

الملتقى الوطني ، ماعي:اإلعالم البديلمواقع التواصل االجتكنازة محمد فوزي:  -6

-1955أوت  20جامعة ، المجتمعات الرقمية و الشبكات االجتماعية: حول الخامس

 2017،الجزائر،  سكيكدة

اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية بين حتمية التغير و كنازة محمد فوزي:  -7

و الجماعات المحلية في اإلدارة اإللكترونية : طني حولملتقى و، معوقات التطبيق

 2017،الجزائر،  2قسنطينة-عبد الحميد مهريجامعة، الجزائر

وطني ملتقى ، ديلإسهامات اإلذاعة في تشكيل التنشئة السياسية كنازة محمد فوزي:  -8

 2017،الجزائر،  1باتنة-الحاج لخضرجامعة، االتصال السياسي في الجزائر: حول

، اإلذاعة المسموعة في عالقتها بتحوالت المجتمعجرد لوظائف كنازة محمد فوزي:  -9

وسائل اإلعالم و التحوالت االجتماعية و االقتصادية : حول الملتقى الوطني الخامس

 2015،الجزائر، تبسة -جامعة العربي التبسي،في الجزائر 

الشباب و العزوف عن المشاركة السياسية في الجزائر : كنازة محمد فوزي:  -10

قضايا الشباب في المجتمع حول:  ملتقى وطني، قراءة في بعض الشواهد الحقلية" 

 2015تبسة ، الجزائر،-،جامعة العربي التبسيالجزائري 

كنازة محمد فوزي: اإلذاعات المحلية في العالم و دورها في ديناميكية التغيير  -11

لسياسي : الفضاء اإلذاعي المحلي الجزائري نموذجا ، الملتقى الوطني الثقافي و ا

حول: التغيير بين االستراتيجيات و الممارسات االتصالية للمواطنين ،جامعة  الرابع

 2015،الجزائر،  سكيكدة-1955أوت  20

اعة المسموعة في الجزائر من التجربة الى إلذا :كنازة محمد فوزي -12

القضايا االعالمية يرورة و التشريعات: ، ملتقى وطني حول: الرهانات:دراسة في الس



،  قالمة-1945 ماي 08،جامعةالراهنة:االنتاج السمعي البصري الجزائري 

  2015الجزائر،

كنازة محمد فوزي: النخب السياسية في الجزائر المسارات و المالمح ، ملتقى  -13

صناعة القرار،جامعة وطني حول: واقع النحب في الجزائر:المكانة و الدور و 

 2015الطارف ، الجزائر،-الشاذلي بن جديد 

اإلذاعة المحلية كتأسيس لديمقراطية واعية:الوجه اآلخر كنازة محمد فوزي:  -14

وسائل اإلعالم و ترسيخ حقوق ، الملتقى الوطني الثالث حول: لحقوق اإلنسان 

 2015تبسة ، الجزائر،-،جامعة العربي التبسي  اإلنسان

اإلذاعة المسموعة التحدي المستمر للتطورات  د فوزي: كنازة محم -15

اإلعالم الجديد: المفاهيم و حول:  الثالث، الملتقى الوطني التكنولوجيا الراهنة 

 2013،الجزائر،  سكيكدة-1955أوت  20،جامعة  التجليات

 العلمي سابعا:فرق البحث

 102N01UN210120150007 تحت رمز   CNEPRUرئيس مشروع بحث  -

بعنوان ' إستخدام الشباب الجزائري لإلعالم الجديد : دراسة ميدانية على الطلبة 

 الجامعيين" )مؤيد للمواصلة(

بعنوان ' آثار  V01620070003تحت رمز    CNEPRU بحث وعرئيس مشر -

 )منتهي( تكنولوجيا االتصال في المجتمع الجزائري"

 اإلعالنبعنوان " V01620120041تحت رمز  CNEPRU بحث عضو مشروع -

 )منتهي( و ترشيد السلوك االستهالكي في المجتمع الجزائري"

 الخبرة و التحكيم

-1945ماي  8جامعة –خبير مجلة حوليات قالمة  للعلوم االجتماعية و اإلنسانية  -

 قالمة.

 سكيكدة..-1955أوت  20جامعة –خبير مجلة البحوث و الدراسات  اإلنسانية  -

-المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف–خبير مجلة ميالف للبحوث و الدراسات  -

 ميلة.

 أم البواقي.-جامعة العربي بن مهيدي–خبير مجلة العلوم اإلنسانية  -

-جامعة محمد الصديق بن بحي–خبير مجلة المجلة الجزائرية لألبحاث و الدراسات  -

 جيجل.

 تبسة.-جامعة العربي التبسي–نسانية خبير مجلة الرسالة للدراسات و البجوث و اإل -

 عضو محكم علمي  من مركز لندن لإلستشارات. -

 عضو محكم علمي  مجلة جيل العلوم اإلنسانية و االجتماعية،لبنان.  -

  اللغاتالتحكم في سادسا: 



 .كتابة و نطقا جيد اللغة العربية:-

 كتابة ونطقا.جيد. اللغة الفرنسية:-

 متوسط. اللغة اإلنجليزية:-


