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:ات المتحصل علیھاالشھاد
2019_3كلیة االعالم جامعة الجزائر –شھادة دكتوراه اتصال استراتیجي _    

جامعة الجزائر- تصال االعالم وفي علوم اإلشھادة ماجستیر _
2007جامعة الجزائر -شھادة لیسانس إعالم وإتصال تخصص سمعي بصري _
.الفریقیین واألسیویین القاھرةبالمنظمة الدولیة للكتاب اسابقعضو_
.القاھرة–االجانببالمركز الدولي للصحفیینسابقعضو_
BBCالبریطاني ھیئة اإلذاعة والتلفزیونيشھادة تدریب بمركز _
)2003مؤسسة البحر األبیض المتوسط الدولیة للنشر واإلعالم(شھادة نجاح مراسل صحفي_
المغرب-مركز عدن الدولي في التنمیة البشریة_الذكاء االستراتیجي في دولیة شھادة تدریب_

:المسؤولیات 
.الجزائر–جامعة قسنطینة _رئیس قسم االتصال والعالقات العام بكلیة االعالم _
.الجزائر–التلفزیونیة بقسنطینة NUMIDIA TVمدیر مكتب قناة  _
.بقسنطینةDZAIR TVمدیر سابق لمكتب قناة _

:اركات المش
 2009–" اإلعالم واالصالح العربي"المؤتمر الدولي.
2008القاھرة جامعة –الملتقى اإلعالمي العربي األول للشباب مشاركة بحثیة ب.
 2008ر بتحاد العام للصحفیین العرب نوفملال11المؤتمر ال.
2009الكویت-الملتقى االعالمي العربي الثاني للشباب.
2009-القاھرةجامعة -الملتقى الدولي لالعالم واالسرةمشاركة بحثیة ب
2010دیسمبر–قسنطینة -الملتقى الوطني أحمد رضا حوحو دورة الروائي الطاھر وطار
2013جویلیة_ملتقى ھجرة العاملین من تنظیم المركز االیطالي لالجئین
صال والسمعي البصري                                                                                             مشاركة بحثیة في الملتقى الوطني للصحافة الورقیة كلیة االعالم واالت

2016جامعة صالح بوبنیدر
 2015مشاركة بحثیة في الملتقى الوطني حول وسائل االعالم والثقاقة السیاحیة في الجزائر

جامعة صالح بوبنیدر _بكلیة االعالم واالتصال 
 مشاركة بحثیة في المتقى الوطني األول لجمعیة العلماء المسلمین بكلیة االعالم واالتصال–

2018مارس 
 جامعة برج بوعریریج _مشاركة بحثیة في الملتقى الوطني حول االعالم وقضایا المجتمع

2018فیفري 
   مشاركة بحثیة في الملتقى الوطني حول االعالم والبیئة المدرسیة جامعة العربي التبسي بتبسة

2018فیفري 
 2018مشاركة بحثیة في المنتدى العالمي للتربیة اإلعالمیة بجامعة تبسة افریل
قصائیة بكلیة االعالم واالتصال مشاركة بحثیة في الملتقى الدولي حول الصحافة االست



.2018قسنطینة –صالح بوبنیدر جامعة 
 جامعة قسنطینة _كلیة االعالم _في ندوة وسائل االعالم والحراك الجزائري مشاركة بحثیة

.2019أفریل 
 ملتقى                –مشارك بمداخلة علمیة حول دور التلفزیون في مجابھة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة

.2019أكتوبر 17_16یوم -2دولي حول الھجرة بجامعة قسنطینة 
:   المنشورات 

شر مقال بعنوان االتصال والعالقات العامة ودورھما في مواجھة أزمات المؤسسة ن_  
جامعة العربي التبسي 2018.للدراسات والبحوث اإلنسانیة الرسالةبمجلة

ادر مجلة المعیار بجامعة األمیر عبد الق–نشر مقال بعنوان  استراتجیة االتصال في المؤسسة الجزائریة -
. 2019جوان –

:االكادیمیة الخبرة 
جامعة صالح بوبنیدر –بكلیة االعالم واالتصال والسمعي البصري حاضر بأستاذ م

.الى یومنا ھذا 2013منذ 3قسنطینة 
 أستاذ محاضر بكلیة الفنون والثقافة بجامعة قسنطینة
جامعة األمیر عبد القادر –مشرف على تربصات طلبة قسم الدعوة واالعالم واالتصال

.2013-2012-2011بقسنطینة 
 2012أستاذ بجامعة األمیر عبد القادر بقسنطینة.
 الى یومنا 2015مشرف على طلبة الماستر تخصص سمعي بصري وصحافة مكتوبة منذ

جامعة قسنطینة_ھذا بكلیة االعالم واالتصال 
الى غایة 2014م واالتصال منذ سنة مشرف على تقاریر تربصات میدانیة لطلبة كلیة االعال

.یومنا ھذا 
:الخبرة المھنیة 

 قناة نومیدیا بصحفيTVالى غایة الیوم2017قسنطینة بوالیة.
 صحفي قناة دزایرNEWS2014_2016 قسنطینة والیة.
 صحفي بقناة الشروقTV2014سنة.
2013_2010–بالتلفزیون الجزائريواتسن4محرر محقق بقسم االخبار.
2009-2008القاھرة- بقناة الساعة الفضائیةومراسل محررأخبار
2008-2007القاھرة-ة عد برامج بقناة الشبابیة الفضائیم.
2008/2010ة األحداث الجزائریة في القاھرةمراسل صحفي بجرید.
 الدولي للتنمیة واالبداع مع المركز تلفزیوني في تقنیات العمل المتعاقد مدرب–

.           2019-2018-2017دفعات 
الجزائریة متعاون ألزید من خمس شھور مع جریدة المساء وجریدة الشروق الیومي.
 الطب –المنارات القاطبة ...المساجد والزوایا –نوفمبر الذكریات : معد أفالم وثائقیة

.وغیرھا من االعمال.....بدیلال

:المستوى اللغوي 
            ممتاز : العربیة.
    حسن:   الغة الفرنسیة.
 متوسط: اللغة االنجلیزیة

بالمسؤولیة واإلبداعإحساس ومعرفة جیدة في علوم الكمبیوترمتفرقات




