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 البيانات الشخصية:
 بوعناقة  سفيان             :واللقب االسم

 .3جامعة قسنطينة   العالم واالتصال والسمعي البصري،كلية علوم ا      :المهني العنوان

 م بقسنطينة.1977جويلية    07      :تاريخ ومكان اإلزدياد
 رقم الهاتف:       0663158212. 

                 
  constantine3.dz-Sofiane.bouanahka@univ:البريد اإلليكتروني

 

 :العلمية الشهادات
  1995باكلوريا في اآلداب و العلوم اإلنسانية لسنة. 

 تاريخ إسالمي من جامعة األمير عبد القادر          شهادة مدرسية للسنة الثانية
1996/1997. 

  2001االجتماع شهادة الليسانس في علم.  

  2009 جتماعاالفي علم  الماجستيرشهادة.  

  منذ سنة  ، تخصص علم اجتماع البيئة2بجامعة قسنطينة  علوم دكتوراهمسجل
2010/2011 . 
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 : البيداغوجيةفي التدريس واألعمال  المهنية الخبرة
واالجتماعية  اإلنسانيةواالتصال، كلية العلوم  اإلعالممؤقت بقسم علوم  أستاذ -

2011/2012 – 2012/2013. 

 – 2011/2012واالجتماعية  اإلنسانيةمؤقت بقسم التاريخ، كلية العلوم  أستاذ -
2012/2013. 

عالم واالتصال، بقسم االتصال والعالقات العامة، كلية علوم اإل مساعد قسم "أ"أستاذ  -
 .2013،  منذ سنة 3جامعة قسنطينة 

 

 التي سبق تدريسها: قاييسالم 
 األولى إعالم واتصال.لطلبة السنة ، مدخل لعلم االجتماع )محاضرة( -
 تاريخ الجزائر االجتماعي والثقافي )محاضرة(، لطلبة السنة األولى إعالم واتصال. -

 إعالم واتصال. والثانية  سنة األولى(، لطلبة ال+ محاضرة المنهجية )دروس تطبيقية -

 ، لطلبة السنة الثانية ماستر آثار وسياحة.)محاضرة + تطبيق( االنثروبولوجيا الثقافية -

 ، لطلبة السنة األولى ماستر تاريخ وسيط.)محاضرة(مدخل لألنثروبولوجيا -

 مناهج ومدارس )محاضرة(.  -

 علم اآلثار )محاضرة(. -

 مجتمع المعرفة. -

 ضاء العمومي لطلبة الماستر السنة الثانية صحافة مكتوبة.اإلتصال في الف -

 المجتمع والبيئة محاضرة لطلبة السنة األولى ماستر -

 علم اجتماع السمعي البصري للسنة الثانية ماستر، تخصص سمعي بصري. -

 .تاريخ الجزائر الثقافي للسنة أولى ماستر تخصص سمعي بصري -

 ستر صحافة مكتوبة.للسنة األولى ما يجتماع االعالماالعلم  -

 البناء النظري واالجراءات الميدانية للبحث للسنة الثانية ماستر صحافة مكتوبة. -

 التدريب على انجاز مذكرة تخرج أو تقرير تربص ميداني متخصص للسنة الثالثة إعالم. -

 المناهج الكيفية للسنة الثانية ماستر صحافة مكتوبة. -

 تقنيات ومناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال للسنة الثانية. -

 
 
 
 



 

 :واإلداري العمل البيداغوجي

العسكرية بعين النعجة  لمصالح الصحة ة عمل كمساعد إداري من المدرسة الوطنيةشهاد -
2003/ 2004. 

 .2010/2011العمل كإداري في إطار عقود ما قبل التشغيل  -

العمل كنائب رئيس قسم االتصال والعالقات العامة، كلية علوم اإلعالم واالتصال  -
 .2018ماي  22/ 2015ماي 22منذ

تعيين داخلي كرئيس قسم الجذع المشترك، بكلية علوم االعالم واالتصال والسمعي  -
 .3البصري، جامعة قسنطينة 

ممثال عن األساتذة   3عضو مجلس إدارة كلية علوم اإلعالم واالتصال بجامعة قسنطينة -
  .إلى يومنا هذا 2015، منذ سبتمبر المساعدين

في كلية علوم اإلعالم واالتصال  ممثال عن االساتذة المساعدين علميعضو المجلس ال -
 .2018إلى  2015من  ،3والسمعي البصري، جامعة قسنطينة 

 .2018كتوبة منذ معضو اللجنة العلمية قسم الصحافة ال -

 

              :المشاركات العلمية
  " المرأة في الصحافة الجزائرية خالل الحراك عضو مشاركة في مشروع بحث بعنوان

 ". الشعبي

 الثقافة البيئية والتنمية المستدامة، بمداخلة عنوانها شهادة مشاركة في ملتقى وطني حول :
عالقة بين اإلنسان الحضري وبيئته –المجال األخضر العام في المدينة الجزائرية 

 .2011أكتوبر  19/20، بجامعة قالمة يومي: -الطبيعية

  :شهادة مشاركة في يوم دراسي حول: الثقافة والتنمية السياحية، بمداخلة عنوانها
 12الموروث الثقافي في استعمال المجال البيئي السياحي، بجامعة سيدي بلعباس يوم: 

 .2012جوان 

  ،شهادة مشاركة في ملتقى وطني حول: منهجية البحث في علوم اإلعالم واالتصال
بجامعة  لدى طلبة علوم اإلعالم واالتصال ق المصادر االلكترونيةبمداخلة عنوانها: توثي

 .2013جوان  09يوم:  3قسنطينة 

  شهادة مشاركة في ملتقى وطني حول: علم اجتماع البيئة والتنمية المستدامة، بمداخلة
 2يومي:  يعنوانها: استعمال الحدائق العامة في البيئة الحضرية بقسنطية، بجامعة الواد

 .2014 فيفري 3و



 بمداخلة  ، شهادة مشاركة في ملتقى االتصال الحدثي: في ظل تنظيم التظاهرات الثقافية
 .2014فيفري 5يوم  عنوانها: مهرجان ديماجاز، تحليل في صناعة الحدث والتنظيم،

  مذكرات التخرج بمداخلة عنوانها:  إعدادشهادة مشاركة في يوم دراسي حول: منهجية
 ث االجتماعية.الصدق والثبات في البحو 

  عداد مذكرات التخرج بمداخلة شهادة مشاركة في يوم دراسي حول التربصات الميدانية وا 
 عنوانها: التربص الميداني في كلية علوم اإلعالم واالتصال.

  المشاركة في الملتقى الوطني حول الصحافة الورقية في الجزائر، التحديات الراهنة
والسمعي البصري  لة علوم اإلعالم واالتصا، بكلي26/10/2016والمستقبلية يوم 

 3بجامعة قسنطينة 

  ي الندوة البيداغوجية حول " إثراء دليل إعداد مذكرات الماستر" المنظمة يوم فالمشاركة
بمقر كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة  01/12/2016

3 

 ائية في الوطن العربي : الواقع  تقصالمشاركة في الملتقى الدولي حول الصحافة االس
بمقر كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي  2018،2016أفريل  18/19 والتحديات.

 .3البصري بجامعة قسنطينة 

 والعديد من المشاركات في الملتقيات الوطنية. 

  واالتصال  بجامعة قسنطينة اإلعالمالمشاركة في تنظيم العديد من الملتقيات بكلية علوم 
3 

 
 المقاالت:
  مجلة العلوم للمجال األخضر بمدينة قسنطينة،  االجتماعيةمقال بعنوان: التمثالت

 .1، قسنطينة االنسانية، جامعة منتوري
 

 :فاإلشرا
  أعمال لطلبة الليسانس مابين تربص ومذكرة. عدةقام الباحث باإلشراف على 

  ي إطار انجاز مذكرات نهاية باإلشراف على أساتذة التاريخ للتعليم المتوسط فقام كما
 .جامعة التكوين المتواصلالتاريخ الوسيط،  اختصاصالتكوين 

 وقسم الصحافة على مذكرات ماستر في قسم االتصال والعالقات العامة اإلشراف ،
واالتصال، في تخصص  اإلعالممناقشة العديد من رسائل الماستر في علوم و 

 .ةالمكتوبة العالقات العامة، السمعي البصري، الصحاف



 

 االهتمامات العلمية والبحثية: 
انجاز دكتوراه في علم اجتماع البيئة في موضوع: استعمال المجاالت الخضراء  إطارفي  -

 (العام األخضردراسة ميدانية ألثر التربية الجمالية البيئية في استعمال المجال  )العامة في مدينة قسنطينة 
 عية.والقضايا االجتما علم االجتماع -
 .األنثروبولوجياالتاريخ و  -
 .التنمية المستديمةو  البيئة -
 .المجال ) الفضاء( العام -
 .استعمال المجال ) الفضاء( العام -
 .المسائل المتعلقة بالهوية الجزائرية -
 .المدينة والدراسات الحضرية -
 الجمال.علم و  التربية الجمالية البيئية -
 بيئي.االتصال المديني واالتصال ال-


