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فسنطينة.3

الوظائف
-

عميد لكلية علوم اإلعالم و االتص++ال و الس++معي البص++ري -جامع++ة ص++الح بوبني++در-
فسنطينة ، 3إلى يومه.
رئيس المجلس العلمي لكلية عل++وم اإلعالم و االتص++ال و الس++معي البص++ري -جامع++ة
صالح بوبنيدر-فسنطينة3
نائب عميد المكلف بما بعد الت+درج و البجث العلمي و العالق+ات الخارجي+ة بجامع+ة
 20أوت -1955سكيكدة.
مسؤول فريق االختصاص بكلية العل++وم االجتماعي++ة و العل++وم اإلنس++انية بجامع++ة 20
أوت -1955سكيكدة مابين  2011/2013و 2014/2016
رئيس تحرير مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانية التابعة لجامعة  20أوت -1955
سكيكدة.
خبير بالندوة الجهوية لجامعات الشرق الجزائري لمشاريع الدكتوراه و الماستر.

-

عض++و مش++روع ال++دكتوراه بعن++وان علم اجتم++اع التنمي++ة ،جامع++ة  20أوت -1955
سكيكدة. .
عضو مشروع الدكتوراه بعنوان إعالم و اتصال ،جامعة  20أوت -1955سكيكدة.
عض++و مش++روع ال++دكتوراه بعن++وان المقارب++ة بالكف++اءات ،جامع++ة  20أوت -1955
سكيكدة.
أس++تاذ مش++ارك بالت++دريس في ال++دورة التكويني++ة لألس++اتذة الج++دد  ،جامع++ة  20أوت
-1955سكيكدة. .
عضو المجلس العلمي كلية العل++وم االجتماعي++ة و العل++وم اإلنس++انية بجامع++ة  20أوت
 -1955سكيكدة .
عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم االجتماعية .بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة .

الخبرة التعليمية
-

أستاذ التعليم العالي جامعة صالح بوبنيدر-فسنطينة3
أستاذ محاضر قسم –أ -جامعة صالح بوبنيدر-فسنطينة3
أستاذ محاضر قسم – أ -جامعة  20أوت  -1955سكيكدة.
أستاذ محاضر قسم – ب -جامعة  20أوت  -1955سكيكدة.
أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة  20أوت  -1955سكيكدة
أستاذ مساعد جامعة  20أوت  -1955سكيكدة

البحوث العلمية
-

مناقشة أطروحة دكتوراه علوم بجامعة منتوري قسنطينة بعنوان:اإلذاع5ة الجزائري55ة
من الوطنية إلى المحلية و دورها في المجتمع-دراسة ميدانية.
مناقش++ة رس++الة ماجس++تير بجامع++ة منت++وري قس++نطينة بعن++وان :مونوغرافي5ة 5جري55دة
جهوية ناطقة باللغة العربية.5

النشاطات العلمية
المنشورات العلميــــــة
الكتب البيداغوجية

-1

كنازة محمد فوزي،اإلذاعة المسموعة :رهانات التخطيط و االنتاج اإلعالمي في
الوطن العربي ،دار اإلعصار العلمي ،الطبعة األولى،األردن2018 ،

المساطير ()Procceedings
-1

كنازة محمد فوزي :اإلعالم مرآة للت5اريخ :حال55ة تشخيص55ية 5للص55حافة المكتوب5ة 5في
الجزائ55ر ( +،)1954-1830بحث علمي محكم في كتاب منش++ور  ،م++ؤتمر فيالدلفي++ا
الدولي الثاني و العشرون :التاريخ العربي و مناهج الفكر الحديث،فضاءات للنش++ر و
التوزيع  ،الطبعة األولى ،األردن2019،
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-3

-4
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كن++ازة محم++د ف++وزي :العوائ55ق السياس55ية كمح55دد لنس55ق الثقاف55ة في مج55ال اإلعالم
الع55ربي :جري55دة النص55ر الجزائري55ة أنموذجا ،بحث علمي محكم في كت++اب منش++ور ،
م+++ؤتمر فيالدلفي+++ا ال+++دولي الواح+++د و العش+++ربن :النق+++د الحض+++اري في ال+++وطن
العربي ،فضاءات للنشر و التوزيع  ،الطبعة األولى ،األردن2018،
كن++ازة محم++د ف++وزي :إش55كاالت التأوي55ل النفعي في إنت55اج الخطاب55ات ح55ول الم55رأة:
الخطاب الديني و الخطاب اإلجتماعي أنموذجا  ،بحث علمي محكم في كتاب منشور
 ،مؤتمر فيالدلفيا الدولي التاسع عشر :المرأة التجلي++ات و آف++اق المس++تقبل،دار النش++ر
اآلن ناشرون وموزعون  ،الطبعة األولى ،األردن2016،
كنازة محمد فوزي :الص55حافة الجزائري55ة في ظ55ل التعددي55ة السياس55ية 5و اإلعالمية ،
بحث علمي محكم في كت+اب منش+ور  ،ص+حافة اإلستفص+اء وس+لطة وس+ائل اإلعالم:
التحديات و الرهانات  ،جامعة منوبة،معهد الصحافة وعلوم األخبار ،مؤسسة كونراد
أدنياور،مطبعة سبانياكت  ،تونس2015 ،
كنازة محمد فوزي :التخطيط اإلعالمي كآلية لتطوير التنمية 5في البالد العربية 5:اللغة
اإلذاعي55ة في قلب الج55دل  ،بحث علمي محكم في كت++اب منش++ور  ،م++ؤتمر فيالدلفي++ا
الدولي الثامن عشر :اإلعالم و المجتمع في ثقافة التنمية ،دار مج++دالوي-البرك++ة اآلن
ناشرون وموزعون  ،الطبعة األولى ،األردن2014،

المنشورات الدولية و الوطنية
-6
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خم+++يري س+++ارة،كن+++ارة محم+++د ف+++وزي،التق555ويم في إط555ار بي555داغوجيا المقارب555ة
بالكفاءات،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة ،الجزائر،العدد 50
()2018
كنارة محمد ف++وزي ،ض++يف اهلل وف++اء،اإلعالم التنم55وي و التخطي55ط اإلعالمي:آلي55ات
ض55رورية 5لتح55ديث المجتمع،مجل++ة العل++وم اإلنس++انية،جامع++ة الع++ربي بن مهي++دي-أم
البواقي ،الجزائر،العدد)2018( 10 +
كن+++ارة محم+++د ف+++وزي ،خم+++يري س+++ارة ،الممارس555ات التعليمي555ة وف555ق المقارب555ة
بالكفاءات،مجلة الرسالة للدراسات و البحوث اإلنسانية،جامعة العربي التبسي-تبس++ة،
الجزائر،العدد )2018( 09
كنارة محمد فوزي ،ضيف اهلل وفاء،اإلعالم التنم55وي 5:منظ55ور بن55ائي وظيفي ،مجل++ة
الرسالة للدراسات اإلعالمي++ة ،جامع++ة الع++ربي التبس++ي-تبس++ة ،الجزائ++ر،الع++دد ( 08
)2018
كنارة محمد فوزي ،إشكاليات و رهانات البحث العلمي في الوطن العربي:المعوق55ات
و الحلول ،مجلة البحوث و الدراسات ،المرك++ز الج++امعي عب++د الحفي++ظ ب++و الص++وف-
ميلة ،الجزائر،العدد )2018( 08
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-12
-13

-14

-15

-16

-17

كن++ارة محم++د ف++وزي ،خم++يري س++ارة ،بيداغوجي55ة المقارب55ة بالكف55اءات في العملي55ة
التعليمة،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة العربي بن مهي+دي-أم الب+واقي ،الجزائ+ر،الع+دد+
)2017( 08
كنارة محمد فوزي ،المقومات البنائية للكتابة اإلذاعية ،مجل++ة البح++وث و الدراس++ات
اإلنسانية ،جامعة  20أوت -1955سكيكدة ،الجزائر،العدد )2017( 14
كن++ارة محم++د ف++وزي ،اإلذاع55ات المحلي55ة كتأس55يس لديمقراطي55ة االتص55ال:ال55دور و
الخص55ائص و رهان55ات التخطيط ،مجل++ة بح++وث ،منش++ورات كلي++ة اآلداب،جامع++ة
المنوفية ،مصر،العدد )2015( 102
كنارة محمد فوزي ،براديغم مدرسة فرانكفورت على المحك :منظور اتصالي ،مجل++ة
البحوث و الدراسات اإلنسانية ،جامعة  20أوت -1955سكيكدة ،الجزائر،الع++دد 09
()2014
كن++ارة محم++د ف++وزي ،إس55هامات وس55ائل االتص55ال الجم55اهيري في تش55كيل المجتم55ع
الم55دني ،مجل++ة البح++وث و الدراس++ات اإلنس++انية ،جامع++ة  20أوت -1955س++كيكدة،
الجزائر،العدد )2013( 07
كن++ارة محم++د ف++وزي ،اإلط55ار السياس55ي للص55حافة المكتوب55ة في الجزائ55ر(-1962
: +)1997انتصار الحرك55ة التوكفالي55ة مقاب55ل الحرك55ة الميكيافلية  ،مجلة البح++وث و
الدراسات اإلنسانية ،جامعة  20أوت -1955سكيكدة ،الجزائر،العدد )2010( 05
كنارة محمد فوزي ،حول اس55تخدام المنهج المون55وغرافي في الدراس55ات اإلعالمية ،
مجل++++ة البح++++وث و الدراس++++ات اإلنس++++انية ،جامع++++ة  20أوت -1955س++++كيكدة،
الجزائر،العدد )2007( 02

المؤتمرات الدوليــة
-18

-19

-20

-21

كنازة محمد فوزي :إشكاليات الحطاب الديني و الخطاب االجتماعي في فكر العالم++ة
فاطمة المرنيسي:الخلفيات و الص++راعات االبس++تمولوجية ،الم++ؤتمر ال++دولي الث++الث و
العشرون +:الخطاب النسوي في الوطن العربي،جامعة فيالدلفيا ،األردن2019،
كنازة محمد ف++وزي :اإلعالم م++رآة للت++اريخ :حال++ة تشخيص++ية للص++حافة المكتوب++ة في
الجزائر ( ،)1954-1830الم++ؤتمر ال++دولي الث++اني و العش++رين :الت++اريخ الع++ربي و
مناهج الفكر،جامعة فيالدلفيا ،األردن2019،
كنازة محمد فوزي :الصحافة اإلستقص++ائية و المجتم++ع الم++دني :أي عالق++ة؟ ،الملتقى
الدولي ح+ول :الص+حافة اإلستقص+ائية في ال+وطن الع+ربي ،جامع+ة ص+الح بوبني+در-
قسنطينة ، 3الجزائر2018،
كنازة محمد فوزي :اس++تخدامات المي++ديا الجدي++دة في الجزائ++ر بين الواق++ع و المتوق++ع،
المنتدى العالمي حول :التربية اإلعالمية في ظل عالم متغير ،جامعة العربي التبسي-
تبسة  ،الجزائر2018،

-22

-23

-24

-25

-26

-27

كنازة محمد فوزي :التغي+ير في فك+ر مال+ك بن ن+بي ،الملتقى ال+دولي  :فك+ر مال+ك بن
نبي...بين مظاهر الجم++ود و آلي++ات التفعي++ل ،جامع++ة الع++ربي بن مهي++دي-أم الب++واقي،
الجزائر2017،
كنازة محمد فوزي :العوائق السياسية كمحدد لنسق الثقافة في مجال اإلعالم الع++ربي+:
جري++دة النص++ر الجزائري++ة أنموذج++ا ،الم++ؤتمر ال++دولي الواح++د و العش++ربن :النق++د
الحضاري في الوطن العربي ،جامعة فيالدلفيا ،األردن2017،
كن++ازة محم++د ف++وزي :إش++كاالت التأوي++ل النفعي في إنت++اج الخطاب++ات ح++ول الم++رأة:
الخطاب ال++ديني و الخط++اب اإلجتم++اعي أنموذجا  ، ،الم++ؤتمر ال++دولي التاس++ع عش++ر:
المرأة التجليات و آفاق المستقبل،جامعة فيالدلفيا ،األردن2014،
كنازة محمد فوزي :التخطيط اإلعالمي كآلية لتطوير التنمية في البالد العربية :اللغ++ة
اإلذاعية في قلب الجدل  ،مؤتمر فيالدلفيا الدولي الثامن عشر :اإلعالم و المجتمع في
ثقاف++ة التنمي++ة ،دار مج++دالوي-البرك++ة اآلن ناش++رون وموزع++ون  ،الطبع++ة األولى،
األردن2013،
كنازة محمد فوزي :الصحافة الجزائرية في ظل التعددي++ة السياس++ية و اإلعالمي++ة:ه++ل
يمكن الحديث عن صحافة إستقص+ائية في الف+ترة م+ابين ()1997-1989؟  ،الملتقى
الدولي حول ص++حافة اإلستفص++اء وس++لطة وس++ائل اإلعالم :التح++ديات و الرهان++ات و
اآلف++اق ،معه++د الص++حافة وعل++وم األخب++ار جامع++ة منوب++ة ،مؤسس++ة ك++ونراد أدني++اور،
تونس2014 ،
كنازة محمد ف++وزي :إس++هامات وس++ائل االتص++ال في ثقاف++ة التواص+ل +داخ++ل المجتم++ع
المدني ،جامعة  8ماي -1945قالمة  ،الجزائر2012،

الملتقيـات الوطنيــة
-1

-2

كنازة محمد فوزي :نظام ل .م ..د في ظل األافية الثالثة في ظل المنظوم++ة الجامعية،
الملتقى الوطني حول :إشكالية التقويم في المنظومة الجامعية الجزائرية في نظ++ام ل .
م  .د ،جامعة  20أوت -1955سكيكدة  ،الجزائر2019،
كنازة محمد ف++وزي :حوكم++ة المؤسس++ات كٍلي++ة للنه++وض بالتنمي++ة المس++تدامة ،الملتقى
الوط++ني الث++امن ح++ول :االتص++ال و حاكمي++ة المؤسس++ات ،جامع++ة  20أوت -1955
سكيكدة  ،الجزائر2019،
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-4

-5

-6

-7

-8
-9

-10
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-12
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كن++ازة محم++د ف++وزي :وس++ائل الخط++اب ال++ديني بين الص++الة و التجديد ،ملتقى وط++ني
حول :سوسيولوجيا الخطاب الديني في الجزائر ،جامع++ة  20أوت -1955س++كيكدة ،
الجزائر2019،
كنازة محمد فوزي :الطفل في الع++الم اإلفتراض++ي...بين +الخي++ال و اإلنح++راف ،الن++دوة
الوطني++ة ح++ول :إعالم الطف++ل و ت++أثيره في التنش++ئة االجتماعي++ة ،جامع++ة الع++ربي بن
مهيدي-أم البواقي  ،الجزائر2018،
كنازة محمد فوزي :اإلعالم وثقافة اإلعاق++ة في المجتم++ع الجزائ++ري ،الن++دوة الوطني++ة
حول :واقع المع++وقين في++الجزائر بين األم++ل و األم++ل ،جامع++ة الع++ربي بن مهي++دي-أم
البواقي  ،الجزائر2018،
كن++ازة محم++د ف++وزي :مواق++ع التواص++ل االجتم++اعي:اإلعالم الب++ديل ،الملتقى الوط++ني
الخامس حول :المجتمعات الرقمية و الشبكات االجتماعية ،جامعة  20أوت -1955
سكيكدة  ،الجزائر2017،
كنازة محمد فوزي :اإلدارة اإللكتروني++ة في الجماع++ات المحلي++ة بين حتمي++ة التغ++ير و
معوقات التطبيق ،ملتقى وط+ني ح+ول :اإلدارة اإللكتروني+ة و الجماع+ات المحلي+ة في
الجزائر ،جامعةعبد الحميد مهري-قسنطينة ، 2الجزائر2017،
كنازة محمد فوزي :إسهامات اإلذاعة في تشكيل التنشئة السياسية ديل ،ملتقى وط++ني
حول :االتصال السياسي في الجزائر ،جامعةالحاج لخضر-باتنة ، 1الجزائر2017،
كنازة محمد فوزي :جرد لوظائف اإلذاعة المسموعة في عالقتها بتح++والت المجتمع،
الملتقى الوطني الخامس حول :وسائل اإلعالم و التحوالت االجتماعية و االقتص++ادية
في الجزائر ،جامعة العربي التبسي-تبسة  ،الجزائر2015،
كنازة محمد فوزي :الشباب و العزوف عن المشاركة السياس++ية في الجزائ++ر  :ق++راءة
في بعض الش++واهد الحقلي++ة"  ،ملتقى وط++ني ح++ول :قض++ايا الش++باب في المجتم++ع
الجزائري ،جامعة العربي التبسي-تبسة  ،الجزائر2015،
كنازة محمد فوزي :اإلذاعات المحلية في العالم و دورها في ديناميكية التغيير الثقافي
و السياس++ي  :الفض++اء اإلذاعي المحلي الجزائ++ري نموذج++ا  ،الملتقى الوط++ني الراب++ع
حول :التغي++ير بين االس+تراتيجيات و الممارس++ات االتص+الية للمواط++نين ،جامع+ة 20
أوت -1955سكيكدة  ،الجزائر2015،
كنازة محمد فوزي :اإلذاعة المسموعة في الجزائر من التجربة الى الرهانات:دراس++ة
في السيرورة و التشريعات ، :ملتقى وطني حول :القضايا االعالمية الراهنة:االنت++اج+
السمعي البصري الجزائري ،جامعة 08ماي -1945قالمة  ،الجزائر2015،
كنازة محمد فوزي :النخب السياسية في الجزائر المسارات و المالمح  ،ملتقى وطني
حول :واقع النحب في الجزائر:المكانة و الدور و صناعة القرار،جامع++ة الش++اذلي بن
جديد -الطارف  ،الجزائر2015،

-14

-15

كن+ازة محم+د ف+وزي :اإلذاع55ة المحلي55ة كتأس55يس لديمقراطي5ة 5واعي55ة:الوج55ه اآلخ55ر
لحق55وق اإلنس55ان  ،الملتقى الوطني الث++الث ح++ول :وس55ائل اإلعالم و ترس55يخ حق55وق
اإلنسان ،جامعة العربي التبسي -تبسة  ،الجزائر2015،
كن+ازة محم+د ف+وزي :اإلذاع+ة المس+موعة التح+دي المس+تمر للتط+ورات التكنولوجي+ا
الراهنة  ،الملتقى الوطني الثالث حول :اإلعالم الجديد :المف++اهيم و التجلي++ات ،جامع++ة
 20أوت -1955سكيكدة  ،الجزائر2013،

فرق البحث العلمي
-

-

رئيس مش++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++روع بحث  CNEPRUتحت رمز
 102N01UN210120150007بعنوان ' إس++تخدام الش++باب الجزائ++ري لإلعالم
الجديد  :دراسة ميدانية على الطلبة الجامعيين" (مؤيد للمواصلة)
رئيس مشروع بحث  CNEPRUتحت رمز  V01620070003بعنوان ' آثار
تكنولوجيا االتصال في المجتمع الجزائري" (منتهي)
عض++++و مش++++روع بحث  CNEPRUتحت رم++++ز  V01620120041بعن++++وان
"اإلعالن و ترشيد السلوك االستهالكي في المجتمع الجزائري" (منتهي)

الخبرة و التحكيم
-

خبير مجلة حوليات قالمة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية –جامعة  8ماي -1945
قالمة.
خبير مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانية –جامعة  20أوت -1955سكيكدة..
خبير مجلة ميالف للبحوث و الدراسات –المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف+-
ميلة.
خبير مجلة العلوم اإلنسانية –جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي.
خبير مجلة المجلة الجزائرية لألبحاث و الدراسات –جامعة محمد الصديق بن بحي-
جيجل.
خبير مجلة الرسالة للدراسات و البجوث و اإلنسانية –جامعة العربي التبسي-تبسة.
عضو محكم علمي من مركز لندن لإلستشارات.
عضو محكم علمي مجلة جيل العلوم اإلنسانية و االجتماعية،لبنان.

التحكم في اللغات
اللغة العربية :جيد كتابة و نطقا.اللغة الفرنسية :جيد.كتابة ونطقا.-اللغة اإلنجليزية :متوسط.

