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:والمؤھالت الشھادات 

.2000في جوان االنسانیةشھادة الباكالوریا في اآلداب والعلوم -1

وسائل العالقات العامة في شھادة اللیسانس في علوم االعالم واالتصال حول موضوع -2
من جامعة منتوري قسنطینة -دراسة میدانیة بوالیة خنشلة –االتصال بالجمھور

2006من جامعة منتوري قسنطینة في جوان -في اللغة االنجلیزیة شھادة الیسانس-  3

فعالیة العالقات العامة في شھادة الماجستیر في علوم االعالم واالتصال حول موضوع -4
.2010مارسفي منتوري قسنطینةمن جامعة المؤسسة االقتصادیة الجزائریة

في 03في جامعة قسنطینة ) وم دكتوراه عل( التسجیل في ما بعد التدرج الثاني -5
االتصال الفعال في المؤسسة وموضوع األطروحة االتصال و العالقات العامة ،تخصص 
. دراسة میدانیة بالمؤسسات الجزائریة-الجزائریة

: المھام االداریة

2010ـ 2004موظف اداري  بجامعة منتوري قسنطینة ـ البرج االداري ـ من 

بقسم االعالم واالتصال 2015–اتصال وعالقات عامة –الماستر مسؤول تخصص في 
2بجامعة سطیف

نائب رئیس قسم المكلف بالبحث العلمي والدراسات العلیا بقسم االتصال و العالقات العامة  
2019بكلیة االعالم و االتصال و السمعي البصري 



: المھام البیداغوجیة 

:تدریس المقاییس التالیة 

:اللیسانس 

ـ مدخل االعالم و االتصال

ـ مدخل للعالقات العامة

ـ تاریخ وسائل االعالم                   

ـ االتصال الجماھیري و الرأي العام

ـ مدخل لعلم المعلومات

ـ نظریات االعالم 

ـ العولمة 

: الماستر 

ـ التحریر الصحفي االلكتروني

و الرأي العاماإلعالمـ وسائل 

المعاصرة اإلعالمـ نظریات 

ـ ادارة العالقات العامة

ـ العالقات العامة في المؤسسة

ـ ملتقیات 

التأطیر 

. التربصاتماستر و لیسانس وكذاتأطیر مذكرات التخرج-

)أھمھا( :النشاطات العلمیة 



حول تربیة الطفل في ظل التحدیات التكنولوجیة المعاصرةالمشاركة في الندوة العلمیة-1
بمداخلة تحت عنوان 2012جوان11في علم النفس و التربیة و االرطوفونیا المنظمة بقسم 

جامعة سطیف . تربیة الطفل في ظل تكنولوجیة االتصال و االعالم 

دة و المجتمع، تكنولوجیا االتصال الجدیالمشاركة في تنظیم الملتقى الوطني حول -2
بمخبر المنظم .االجندة االعالمیة الغربیة و الصراع الثقافي في الوطن العربي: بمداخلة 

.2012ماي 24-23یومي -جامعة قسنطینة-علم اجتماع االتصال للبحث و الترجمة

جوان21في لوالیة قسنطینة مدیریة الصحة المشاركة في الندوة العلمیة المنظمة -3
حقوق االنسان و العدالة :بمداخلة تحت عنوان، حول الیوم العالمي للطفولة2012

.االجتماعیة في محاربة استغالل االطفال في مجال العمل 

بمخبر علم اجتماع االتصال للبحث و الترجمةبقسم الملتقى الوطني المنظمالمشاركة في -4
حول مؤسسات التنشئة االجتماعیة و قضایا البیئة في الجزائر2013نوفمبر16في 

. التربیة البیئیة في المنظومة التربویة الجزائریة : عنوانبمداخلة تحت 

المنظم االتصال الحدثي في ظل تنظیم التظاھرات الثقافیةالمشاركة في الملتقى الوطني -5
استخدام مواقع التواصل : بمداخلة تحت عنوان 2014نوفمبر25قسنطینةبجامعة 

االجتماعي للترویج للثقافة المحلیة 

المشاركة في الملتقى الوطني حول االتصال الحدثي و التظاھرات الثقافیة  بجامعة -6
دور العالقات العامة في ترویج : بمداخلة بعنوان 2015بكلیة االعالم واالتصال 3قسنطینة

.لجزائرالسیاحة في ا

المشاركة في الملتقى الوطني حول الصحافة الورقیة في الجزائر، التحدیات الراھنة و -7
تحدیات : بمداخلة بعنوان 2016بكلیة االعالم واالتصال 3المستقبلیة  بجامعة قسنطینة

.الصحافة الورقیة في عصر الشبكات االجتماعیة

قلیمي و التنمیة المستدامة  بجامعة المشاركة في الملتقى الوطني حول االتصال اال-8
االعالم التنموي و مكافحة : بمداخلة بعنوان 2016بكلیة االعالم واالتصال 3قسنطینة

.الفساد في المجتمع

المشاركة في الملتقى الوطني حول الصحافة االستقصائیة في الوطن العربي بجامعة -9
قراءة في مجاالت الصحافة : عنوان بمداخلة ب2018بكلیة االعالم واالتصال 3قسنطینة

.االستقصائیة قضایا الفساد المالي ، دراسة تحلیلیة على یومیة الشروق الیومي



االعالم الجزائري اشكالیة التكوین األكادیمي و المھنيالمشاركة في الملتقى الوطني - 10
التخرج و مذكرات :بمداخلة بعنوان 2018بكلیة االعالم واالتصال 3بجامعة قسنطینة

.دورھا في التكوین االعالمي األكادیمي و المھني

:مشاریع بحث علمیة 

بعنوان تأثیر وسائط االعالم الجدید على االتصال االنخراط في فرقة مشروع بحث
2016األسري في الجزائر سنة 


