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  ADJERIME TAHAR : الطاهر أجغيم  االسم واللقب

      0771726078/0553983945الهاتف: 

 t_adjerime@yahoo.frالبريد االلكتروني:

 بقسم  علم االجتماع والديمغرافيا=02/02/1992: تاريخ أول تعيين في الجامعة 

: أستاذالرتبة 

دكتوراه الدولةالدرجة العلمية: 

: علم اجتماع التنمية و االتصالالتخصص .

الشهادات المحصل عليها

1976بكالوريا آداب وفلسفة جوان -1
 جامعة باجي مختار عنابة:حول واقع االتصال في1981الليسانس : علم االجتماع الصناعي جوان -2

مجتمع المصنع. دراسة بمركب الحجار عنابة.  
 حول الجريمة2003ليسانس علوم قانونية تخصص قانون خاص جامعة باجي مختار عنابة جوان -3

االلكترونية
 1986شهادة بلودم الدراسات المعمقة: علم اجتماع التنمية جامعة منتوري= قسنطينة جوان -4
حول اساليب1994شهادة الماجستير: علم اجتماع التنمية : جامعة منتوري قسنطينة، جوان -5

االتصال وعالقتها باتجاهات العمال نحو عملهم دراسة بمركب الحجار عنابة
 حول واقع2006شهادة دكتوراه الدولة: علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري= قسنطينة فيفري -6

االتصال بالمؤسسات= الجزائرية . حالة المؤسسات الجامعية الجزائرية.

ثانيا: الخبرة في التدريس 

I.مرحلة التدرج الليسانس: بقسم علوم اإلعالم واالتصال
 قس=م عل=وم اإلعالم2003/2004مقي==اس المنهجي=ة الكمي=ة: الس==نة الثالث==ة: الس=نة الجامعي==ة .1

واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة .
  قس==م عل==وم اإلعالم2004/2005مقياس نظريات= االتصال: السنة الثاني==ة الس==نة الجامعي==ة .2

واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة .
مقياس العالقات العامة: السنة الرابعة تخصص عالقات عامة قسم علوم اإلعالم واالتص==ال،=.3

.2005/2006جامعة منتوري قسنطينة  السنة الدراسية 
.2006/2007مقياس اإلعالن السنة الرابعة: تخصص عالقات عامة السنة الدراسية .4
 الس====نة الدراس====يةLMDمقي====اس م====دخل إلى علم االجتم====اع اإلعالمي الس====نة األولى .5

2006/2007.
.2007/2008 السنة الدراسية LMDمقياس وسائل= اإلعالم والسلطة السنة األولى .6



.2007/2008 السنة الدراسية LMDمقياس وسائل= اإلعالم والرأي العام السنة  .7
.2008/2009مقياس اإلعالن، السنة الرابعة ، تخصص عالقات عامة السنة الدراسية .8
.2008/2009 السنة الدراسية LMDمقياس وسائل= اإلعالم والسلطة، السنة األولى .9
2010/.2009مقياس اإلعالن: السنة الرابعة، تخصص عالقات عامة السنة الدراسية .10
.2009/2010مقياس ملتقى البحث: السنة الثالثة تخصص صحافة مكتوبة السنة الدراسية .11
 .2010/2011مقياس اإلعالن: السنة الرابعة تخصص عالقات عامة، السنة الدراسية .12
.2010/2011 السنة الدراسية LMDمقياس وسائل اإلعالم والرأي العام: السنة األولى .13
 قس==م عل==وم2010/2011 السنة الدراس=ية LMDمقياس وسائل اإلعالم والسلطة، السنة األولى .14

اإلعالم واالتصال=
II.مرحلة التدرج الليسانس: بقسم علم اجتماع

مقياس: االتص==ال في التنظيم==ات، الس==نة الثالث==ة تخص==ص علم اجتم==اع اتص==ال، الس==نة الدراس==ية.1
1998-1999 

مقياس: االتصال والتغير االجتماعي، السنة الرابعة ، تخصص اجتماع اتص==ال، الس==نة الدراس==ية.2
2001-2002 

-2001مقياس: استراتيجيات االتصال، السنة الثالثة، تخصص اجتماع اتصال، الس==نة الدراس==ية .3
2002 

-2002مقياس: علم االجتم=اع االتص=ال االقن=اعي، تخص=ص اجتم=اع اتص=ال، الس=نة الدراس=ية .4
2003

-2003مقي=اس: وس=ائل االتص=ال، الس=نة الرابع=ة، تخص=ص اجتم=اع اتص=ال، الس=نة الدراس=ية .5
2004

-2003مقياس: تكنولوجيات= االتصال، السنة الثالثة، تخصص اجتماع اتص==ال، الس==نة الدراس==ية .6
2004 

مقياس: االتصال وثقافات شعوب المغرب العربي، السنة الرابعة ، تخصص علم اجتماع الثقافي،.7
2005-2004السنة الدراسية 

ثالثا: الخبرة في التدريس مرحلة الدراسات العليا: ماجستيرC ودكتوراه الطور الثالث)
LMD)

كلفت وتوليت= تدريس المقاييس التالية:     

-2005مقياس: دراسات الجمهور، تخصص: وسائل االتصال والمجتمع، السنة الدراسية .1
، بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة.2006

،2007-2006مقياس العالقات العامة، تخصص االتصال والعالقات العامة السنة الدراسية .2
بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة .

2008-2007مقياس االتصال الكتابي: تخصص االتصال والعالقات= العامة، السنة الدراسية .3
بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة .

،2008-2007مقياس االتصال االقناعي، تخصص االتصال والعالقات العامة، السنة الدراسية .4
بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة .

 بقسم علوم2008-2007مقياس: ملتقى البحوث، تخصص صحافة مكتوبة ، السنة الدراسية .5
االعالم واالتصال= جامعة منتوري= قسنطينة 

 بقسم علوم2009-2008مقياس تاريخ الصحافة، تخصص صحافة مكتوبة السنة الدراسية .6
اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة .

 2009-2008مقياس الصحافة المكتوبة، تخصص صحافة مكتوبة، السنة الدراسية .7



الجانب النظري –منهجية البحث-.8
2020-2014االتصال في التنظيمات .9

رابعا : اإلشراف على مذكرات الليسانس

 مذكرة في السنة10 الى 06توليت اإلشراف على مذكرات الليسانس ألكثر من خمسة عشر سنة بمعدل 
نذكر منها: 

مذكرة: وسائل اإلعالم ودورها= في ترقية األسرة الجزائرية -التلفزيون نموذجا- دراسة ميدانية.1
.2001-2000من أسر حي برج الترك –بسكرة- ، علم االجتماع، السنة الدراسية 

مذكرة: دور العالقات العامة في ترقية اإلدارة، دراسة ميدانية بإدارة البريد والمواصالت بوالية.2
2004-2003أم البواقي، علوم اإلعالم واالتصال تخصص عالقات عامة ، السنة الدراسية 

مذكرة: دور التلفزيون في توعية جمهور الطلبة بقانون الوئام= المدني ، علوم العلوم واالتصال=.3
.2004/2005السنة الدراسية 

مذكرة: واقع الكتاب المدرسي في ظل تطور= تكنولوجيا= االتصال ، دراسة ميدانية بثانوية بوحنة.4
.2006-2005مسعود= بوالية ميلة، السنة الدراسية 

مذكرة: دور العالقات العامة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ، دراسة.5
ميدانية بمؤسسة هنكل لمواد التنظيف وحدة شلغوم العيد، علوم اإلعالم واالتصال تخصص

.2007-2006عالقات عامة، السنة الدراسية 
مذكرة: واقع اإلعالم في المؤسسة االقتصادية ، علوم اإلعالم واالتصال= تخصص عالقات.6

.2007-2006عامة، السنة الدراسية 
FMمذكرة: الدور الوظيفي لإلعالم المسموع في اإلذاعة المحلية ، دراسة ميدانية إذاعة سيرتا .7

.2008-2007بقسنطينة ، علوم اإلعالم واالتصال تخصص عالقات عامة، السنة الدراسية 
 مذكرة : دور= االتصال غير الرسمي= في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العامل في المؤسسة.8

.2008-2007االقتصادية ، علوم اإلعالم واالتصال تخصص عالقات عامة، السنة الدراسية 
مذكرة : دور اإلعالم التلفزيوني في تسويق منتجات مؤسسة اقتصادية ذات طابع اتصالي، علوم.9

.2008-2007اإلعالم واالتصال= تخصص عالقات عامة، السنة الدراسية 
مذكرة: الهجرة غير الشرعية )الحرقة( لدى الشباب الجزائري= عينة: شباب مدينة قسنطينة ،.10

.2009-2008علوم اإلعالم واالتصال تخصص صحافة مكتوبة، السنة الدراسية 
مذكرة: دور العالقات العامة في المؤسسة اإلعالمية ، علوم اإلعالم واالتصال= تخصص عالقات.11

.2009-2008عامة، السنة الدراسية 
مذكرة : إشكالية حرية الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري، علوم اإلعالم واالتصال.12

.2011-2010تخصص صحافة مكتوبة، السنة الدراسية 
مذكرة: دور العالقات العامة في إدارة األزمات، علوم اإلعالم واالتصال تخصص عالقات.13

.2011-2010عامة، السنة الدراسية 

 :  2  خامسا: االشراف على مذكرات الماستر
 مذكرات6 الى 4: الن كل سنة يتم االشراف= على نسجل بعضا منها

12/20/2013 : 3 - واقع وأفاق العالقات العامة في الجزائر     لطرش صبرينة     جامعة قسنطينة 1

 في الص**حافة  الجزائري**ة    بولكعيب**ات* أحالم   جامع**ة2012- الخطاب الكاريكاتيري* ح**ول تش**ريعات* 2
 12/20/2013: 3قسنطينة 



12/20/2013 : 3- أليات االقناع في الحمالت االعالنية  حنك نوال   جامعة  قسنطينة 3

12/20/2013 : 3- دور الفاصل االعالني في ترسيخ فكرة المنتج   بن الميلي كوثر*  جامعة  قسنطينة 4

12/20/2013 : 3- االعالن في الصحافة المكتوبة  بوكرع وسيلة     جامعة  قسنطينة 5

:3- االعالن في االذاع**ة المحلي**ة :اذاع**ة جيج**ل نموذج**ا*   بوكرطوط**ة ريم**ة  جامع**ة  قس**نطينة 6  
12/20/2013

 :3- تغطية أحداث الفيلم المسيئ للرسول )ع( في الصحافة الجزائرية   بوربيع سلوى  جامعة  قسنطينة 7
12/20/2013

- فعالية االعالن في ظل تكنولوجيا* المعلومات و االتصال لدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية  زغدود8
12/20/2013 : 3أمال   جامعة  قسنطينة 

سادسا: اإلشراف على رسائل )مذكرات( الماجستير

توليت اإلشراف على عدة رسائل لطلبة الماجستير= والدكتوراه بعضها ال يزال اإلشراف عليها مستمرا
وبعضها= اآلخر أنجزت وتمت مناقشتها وذلك في عدة تخصصات= )عالقات عامة، صحافة مكتوبة،

وسائل االتصال المجتمع...( نذكر بعضا منها:  

مذكرة: صورة إسرائيل بعد حربها األخيرة على لبنان لدى الجزائريين، قسم علوم اإلعالم.1
.2008واالتصال= جامعة منتوري قسنطينة،

مذكرة: واقع العالقات العامة في اإلدارة المحلية الجزائرية، قسم= علوم اإلعالم واالتصال جامعة.2
.2008منتوري قسنطينة،

مذكرة: االتصال التسويقي= في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، قسم علوم اإلعالم واالتصال=.3
.2009جامعة منتوري قسنطينة،

مذكرة: إعالنات القنوات العربية المتخصصة في برامج األطفال، قسم علوم اإلعالم واالتصال=.4
.2010جامعة منتوري قسنطينة،

مذكرة: اتجاهات جمهور مستخدمي= االنترنت في الجزائر= نحو اإلعالنات االلكترونية، قسم علوم.5
.2010اإلعالم واالتصال= جامعة منتوري= قسنطينة،

مذكرة: تصورات الشباب الجزائري= لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية، قسم علوم.6
.2011اإلعالم واالتصال= جامعة منتوري= قسنطينة،

مذكرة: المعالجة الصحفية للمصالحة الوطنية في الصحافة المكتوبة الجزائرية، قسم علوم.7
.2011اإلعالم واالتصال= جامعة منتوري= قسنطينة،

مذكرة: تأثير الفضائيات العربية اإلخبارية على تشكيل اتجاهات الشباب الجزائري نحو القضية.8
.2011الفلسطينية، قسم= علوم اإلعالم واالتصال جامعة منتوري قسنطينة،

المعالجة االعالمية لقضايا التنمية المستدامة في الصحافة الجزائرية: القضايا االجتماعي**ة نموذج**ا.9
2012( 3طمين وسام  جامعة قسنطينة )

تأثير مواقع* الشبكات االجتماعية على جمهور* الشباب الملتقى :بن جدو عف*اف  جامع*ة قس**نطينة ).10
3)

2012



  :  2020  سابعا: االشراف على رسائل الدكتوراه التي تمت مناقشتها قبل 

- مضمون خطاب التلفزيون الجزائري الموجه لألطفال المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائ**ري* نموذج**ا1
2013 /2012ميلود مراد  مصر 

- تأثير الحوار التلفزيوني* في القنوات الفض**ائية على ت**رتيب أولوي**ات الش**باب الجزائ**ري اتج**اه ث**ورات2
2012/2013الربيع العربي  عفان صونيا*  جامعة سطيف  

- وضعية الجزائري وحرية الصحافة المكتوب**ة في التش**ريع االعالمي الجدي**د  ث**ابت مص**طفى*   جامع**ة3
04/02/2018 دكتوراه علوم  تاريخ المناقشة 2012/2013مستغانم*   

2012/2013- التسويق الثقافي في صور* االعالنات الفضائية العربية   ربوح معمر    جامعة تبسة  4

- دور االعالم الجدي**د في عملي**ة التح**ول ال**ديمقراطي* في الجزائ**ر  واض**ح خض**رة   جامع**ة قالم**ة5
2012/2013

- الفضائيات االخبارية و دورها في تنمية الوعي السياسي  لدى الش**باب الج**امعي في الجزائ**ر* : دراس**ة6
24/04/2019ميدانية على عينة من واليات الشرق الجزائري هنوز رندة دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 

  ل**دى الط**الب الجزائ**ري   رحم**اني2011 ديس**مبر 11- صورة االعالم التلفزيوني العربي* بعد أحداث 7
2009 تاريخ المناقشة جوان 2009سمير   جامعة باتنة  

- واقع االعالن في المؤسسة االقتصادية الجزائرية وأساليب تطويره    مبني نور الدين   جامع**ة س**طيف*8
2010    تاريخ المناقشة جوان 2010

2010- ادارة العالقات العامة في المؤسسة الجامعية الجزائرية  عواج عذراء   جامعة ميلة 9

2009- تأثير الشبكات االجتماعية في تشكيل الرأي العام السياسي   طرابلسي* أمينة   جامعة ورقلة  10

2011- تصورات الشباب الجزائري للزواج عن طريق* االتترنيت   رداف نصيرة  جامعة سكيكدة  11

2011- صورة الِمؤسسة المدرسية الجزائرية    جهيدة   جامعة قالمة 12

- منت**ديات الح**وار االلكتروني**ة الجزائري**ة دراس**ة تحليلي**ة ميداني**ة  سميش**ي وداد   جامع**ة ام الب**واقي13
2010

- أثر استخدام* االنترنيت على القيم لدى الطلبة الجامعيين  الجزائ**ريين : دراس**ة ميداني**ة على عين**ة من14
25/09/2019طلبة  جامعة المسيلة بورحلة سليمان   دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 

- مضامين وسائل االتصال الخارجي بقسم العالقات العام**ة في المؤسس**ة االقتص**ادية   لقص**ير رزيق**ة15
2008( 3جامعة قسنطينة )

- اإلعالنات التلفزيونية بين وظيفة التس*ويق* والغ*رس الثق*افي : دراس*ة ميداني*ة على عين*ة من الش*باب16
18/12/2019الجزائري*  لعرابة صونية دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 



- القيم التربوي**ة في ب**رامج األطف**ال في القن**وات العربي**ة المتخصص**ة: دراس**ة تحليلي**ة على عين**ة من17
  فاطمة بخوش دكتوراه الطور* الثالث تاريخ المناقش**ةmbc3برامج األطفال في قناتي الجزيزة لألطفال و 

05/02/2018

- ثقاف**ة الترش**يد االس**تهالكي في التلفزي**ون الجزائ**ري  س**وقال ايم**ان دكت**وراه الط**ور الث**الث ت**اريخ18
03/07/2018المناقشة 

- حري**ة الص**حافة المكتوب**ة ل**دى الص**حفي الجزائ**ري وف**ق التش**ريعات اإلعالمي**ة : دراس**ة ميداين**ة19
04/02/2018مصطفى ثابت دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 

- االشراف األسري في متابعة برامج األطفال التلفزيوني**ة وعالقت**ه ب**القيم التربوي**ة للطف**ل الجزائ**ري:*20
دراسة ميداني**ة على عين**ة من أولي**اء الص**ف الخ**امس لمجموع**ة من ابت**دائيات بوفاري**ك أوش**ريف* أم**يرة

24/07/2019دكتوراه الطور* الثالث تاريخ المناقشة 

- دور االتصال السياسي في التنشئة السياسية للشباب الجزائري – يومية الخ**بر والتلفزي**ون الجزائ**ري21
09/07/2019أنموذجا* : دراسة تحليلية ميدانية بومشعل يوسف دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 

( دراسة ميدانية مقارنة2012-1962- الممارسة اإلعالمية في الجزائر في ظل التشريعات اإلعالمية )22
12/06/2019لعينة من اإلعالميين  معيزة سليم دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 

- استخدام اإلدارة المحلية الجزائرية لالتص**ال البي**ئي في التنمي**ة المس**تدامة- دراس**ة ميداني**ة لعين**ة من23
15/12/2016بلديات والية عنابة .طبيب شريفة دكتوراه الطور الثالث تاريخ المناقشة 

- انعكاسات الشبكات االجتماعية االلكترونية على الهوية الثقافي**ة للش**باب الج**امعي الجزائ**ري: دراس**ة24
16/12/2017ميدانية تحليلية نبيلة جعفري دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 

- االتص**ال الج**واري في المؤسس**ة التجاري**ة العمومي**ة الجزائري**ة : دراس**ة ميداني**ة علي قش**ي لطفي25
2017دكتوراه الطور* الثالث تاريخ  المناقشة جوان

 في الص**حافة الجزائري**ة : أحالم بولكعيب**ات دكت**وراه الط*ور2014- المجتمع المدني خالل رئاس*يات 26
2016الثالث تاريخ المناقشة ماي 

- صورة ذوي االحتياج**ات الخاص**ة في التلفزي**ون الجزائ**ري ل**دى الط**الب الج**امعي .دراس**ة ميداني**ة27
17/12/2015مجاني باديس دكتوراه علوم تاريخ المناقشة 

- وسائل االعالم والقيم السياسية ل*دى النخب*ة المثقف*ة في الجزائ*ر ح*دادي ولي*دة دكت*وراه عل*وم ت*اريخ28
18/12/2014المناقشة 

ثامنا: المشاركة في الملتقيات

وكذلك بالتنظيم واإلعداد نذكر علىشاركت في تنشيط عدة ملتقيات دولية ووطنية بمداخالت 
سبيل المثال:



I.الملتقيات الوطنية :
مداخلة نظام التعليم وحقوق اإلنسان في الجزائر بين التحديات والتطلعات، الملتقى الوطني.1

حول المدرسة ومفهوم المواطنة في ظل اإلصالحات التربوية في الجزائر، مخبر العلوم
. 2011االجتماعية وقضايا= المجتمع جامعة منتوري قسنطينة جوان 

مداخلة وسائل االتصال المعاصرة وواقع= التنشئة االجتماعية ألطفالنا بين البحث العالمي.2
والواقع العملي الملتقى الوطني= حول الطفولة في الجزائر بين الواقع والمتوقع مخبر العلوم

.2010االجتماعية وقضايا= المجتمع، جامعة منتوري= قسنطينة جوان
مداخلة المشاكل البيئة في اإلعالم المحلي، الملتقى الوطني حول اإلعالم الجواري من تنظيم.3

 .2010جامعة منتوري قسنطينة ماي قسم علوم اإلعالم واالتصال، 
مداخلة ظاهرة العنف في مؤسساتنا التربوية بين التفسير النظري والواقع العملي.4

"دراسة في األسباب والمظاهر" الملتقى الوطني حول إشكالية العنف التربوي
وجدلية السلوك الديمقراطي لدى الشباب، مخبر العلوم االجتماعية وقضايا

 .2009المجتمع، جامعة منتوري قسنطينة جوان 
مداخلة الرقابة على الصحافة، الملتقى الوطني حول اإلعالم والديمقراطية في.5

.2009الجزائر، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة  ماي 
مداخلة العنف األسري وعالقته بتنشئة الطفل الملتقى الوطني حول العنف.6

األسري: العوامل واآلثار وطرق الوقاية والعالج، مخبر العلوم االجتماعية وقضايا
2008المجتمع، جامعة منتوري قسنطينة جوان 

مداخلة الصحافة االلكترونية وأزمة الصحافة في المجتمع المعاصر قسم علوم.7
. 2007اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة ماي 

مداخلة المدن ومستقبليها في عصر المعلومات وتقدم المعلوماتية: دراسة.8
سوسيواقتصادية، الملتقى الوطني حول التنظيم الوطني للمعلومات قسم علم

. 2006المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة  نوفمبر 
مداخلة: تكنولوجيا االعالم واالتصال ونظم إدارة المعلومات في التربية والتعليم.9

الملتقى الوطني حول تكنولوجيات االتصال الجديدة والمجتمع  تنظيم مخبر علم
2012االجتماع والترجمة.جامعة قسنطينة .ماي 

. مداخلة: االعالم المعاصر وعملية التحول الديمقراطي في البلدان العربية.= الملتقى10     
.2013الوطني الثاني : حول االعالم الجديد تنظيم جامعة سكيكدة أفريل 

. مداخلة: واقع اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية الملتقى الوطني  حول المنظومة11   
التربوية واشكالية الهوية في الجزائر .تنظيم مخبر  العلوم االجتماعية وقضايا= المجتمع. جامعة قسنطينة

.2012جوان 

. مداخلة: االعالم الجديد والتحوالت= السياسية واالجتماعية في الوطن العربي .الجزائر أنموذجا .12
.2014 أفريل 03الملتقى الوطني حول االعالم الجديد واألزمات. جامعة قسنطينة 

. مداخلة: وسائل االعالم والمجتمع ومظاهر التحول السياسي واالجتماعي. جامعة سكيكدة الملتقى13
.2014الوطن الثالث حول وسائل االعالم واالتصال= أدوات تعبير وتغيير= مارس 



. مداخلة: التأثير االجتماعي لوسائل االعالم بين الطرح النظري والواقع العملي )حالة المجتمعات14
العربية( الملتقى الوطني الرابع حول التغيير بين االستراتيجيات اإلعالمية والممارسة االتصالية

.2015للمواطنين تنظيم جامعة سكيكدة ديسمبر 

. مداخلة: االعالم اإلقليمي وتحديات التنمية المستدامة )تساؤالت وحقائق( في الدول العربية –حالة15
 نوفمبر03الجزائر . الملتقى الوطني حول االتصال اإلقليمي= والتنمية المستدامة جامعة قسنطينة 

2015.

. مداخلة: تسويق الصورة الذهنية عبر وسائل االعالم قراءة في تاريخ المفهوم ودالالته المعاصرة:16
الملتقى الوطني حول صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل االعالم في ظل التغيرات الراهنة جامعة باتنة

.2016 ديسمبر= 1

. مداخلة: االتصال وإدارة األزمات في اإلدارة المحلية الجزائرية الملتقى الوطني الثامن حول اإلدارة17
.2017 ماي 02االلكترونية والجماعات المحلية في الجزائر. جامعة قسنطينة 

. مداخلة: االعالم ومعالجة قضايا= التنمية في الدول العربية دراسة نقدية. الملتقى الوطني حول18
.2017- أفريل 3االتصال والتنمية تنظيم جامعة قسنطينة 

. مداخلة: حرية التعبير كحق انساني= وضرورة عملية في ظل التحوالت التكنولوجية اإلعالمية .19
مقاربة مفاهيمية. الملتقى الوطني السادس حول حرية التعبير في البيئة الرقمية . جامعة سكيكدة افريل

2018.

. مداخلة: واقع التكوين اإلعالمي والمهني= في الجزائر وتحدياته .الملتقى الوطني حول االعالم20
.2018- .مارس 3الجزائري= إشكالية التكوين االكاديمي= والمهني تنظيم جامعة قسنطينة 

. استخدام االتصال المؤسساتي= وحاكمية المؤسسات= في الجزائر: دراسة تحليلية نقدية . الملتقى21
.2019الوطني= حول االتصال وحاكمية المؤسسات .تنظيم جامعة سكيكدة أفريل 

. مداخلة: القنوات الفضائية واشكالية الديمقراطية في الوطن العربي الملتقى الوطني السابع حول22
.2018وسائل االعالم وقضايا الساعة . تنظيم جامعة سكيكدة ديسمبر= 

. مداخلة: أهمية الدراسات السابقة في انجاز األطروحات الجامعية ، الندوة العلمية الوطنية حول23
.2018-  افريل 01منهجية اعداد بحث مداخلة: علمي. تنظيم= جامعة باتنة 

. مداخلة: إشكالية مفاهيم السمعي البصري= وعالقتها بنماذج االتصال. الملتقى الوطني= األول حول24
.2018- مارس 01واقع السمعي البصري= في الجزائر – قراءات ورؤى وتجارب .تنظيم جامعة باتنة 

II.الملتقيات الدولية :
مداخلة الجامعة بين بطالة الخرجين وهجرتهم والتنمية المنشودة في مجتمعنا المعاصر، الملتقى.1

.2010الدولي الثالث حول الجامعة والمجتمع، قسم علم االجتماع، جامعة جيجل، ماي
مداخلة إشكالية المنهج وواقع= البحث السوسيو أنثروبولوجي الملتقى الدولي= الثاني حول السوسيو=.2

.2010أنثروبولوجيا= في الجزائر، قسم العلوم االجتماعية، جامعة تبسة جانفي 
مداخلة العنف ضد المرأة بين التفسير النظري والواقع العملي في المجتمع المعاصر= – المجتمع.3

الجزائري نموذجا- الملتقى الدولي= الثالث حول العنف والمجتمع، قسم= علم االجتماع، جامعة
.2009محمد خيضر= بسكرة أفريل 

مداخلة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي في الجزائر بين التأصيل النظري والبحث العلمي.4
2007"األسباب والنتائج" من تنظيم قسم علم االجتماع، جامعة خيضر بسكرة أفريل 



 واقع الشباب في ظل التحوالت االجتماعية و الحضارية في المدن الجزائرية / الملتقى: مداخلة.5
الدولي األول حول مرض األحياء عند الشباب كظاهرة مستمرة في المدن الكبرى/ تنظيم مخبر

2013االنسان و المدينة / جامعة منتوري جوان 
مداخلة معوقات التأسيس العلمي للعلوم االجتماعية في الوطن العربي= / دراسة نقدية تحليلية /.6

الملتقى الدولي الثاني / حول الدراسات السوسيولوجية في الجامعات العربية في ظل التغير
 2015االجتماعي ... جامعة بسكرة أفريل 

مداخلة االعالم و تنمية روح المواطنة الوعي التنموي في مجتمعنا العربي / دراسة.7
سوسيوعالمية /الملتقى الدولي الجزائري= المصري األول حول قيم المواطنة في العالم العربي /

 2016جامعة أم البواقي= / مارس 
/  دراسة نقدية في تطور= مداخلة اإلنتاج اإلعالمي في الوطن العربي أي إعالم و في خدمة من.8

االفاق المؤتمر الدولي حول اإلنتاج اإلعالمي في الوطن العربي ... جامعة أم البواقي نوفمبر=
2018 

مداخلة الجزائر من زاوية تقنية / دراسة في البنى التحتية و إمكانيات التقنية / المنتدى العالمي.9
 2018حول التربية اإلعالمية في ظل عالم متغير / جامعة تبسة أفريل 

 مداخلة الصحافة االستقصائية بين الطرح المفهومي و الممارسة العملية في الدول العربية /.10
 2018 أفريل 3الملتقى الدولي حول الصحافة االستقصائية في الدول العربية / جامعة قسنطينة 

تاسعا: مقاالت منشورةC في مجالت محكمة

السنةالهيئةاسم المجلةعنوان المقال

تطور المدن وعالقتها بالبيئة.1
والمحيط 

مخبر اإلنسان والمدينة، جامعةمجلة: اإلنسان والمدينة
منتوري قسنطينة 

2011

إشكالية المنهج وواقع= البحث.2
السوسيوأنثربولوجي 

مجلة: الباحث
االجتماعي 

قسم: علم االجتماع، جامعة
منتوري قسنطينة 

2010

تطور المدن وعالقتها بالبيئة.3
والمحيط

مجلة: الباحث
االجتماعي

قسم: علم االجتماع، جامعة
منتوري قسنطينة

2005

إنتاجية العامل الجزائري=.4
والشخصية المنتجة في

المؤسسة الصناعية الجزائرية:
دراسة تحليلية نظرية

2002جامعة منتوري قسنطينةمجلة العلوم اإلنسانية 

بعض أساليب التنظيم والتسيير.5
ومشكالته في المؤسسة

الصناعية بالجزائر: دراسة
نقدية تحليلية

1999جامعة منتوري قسنطينةمجلة العلوم اإلنسانية 

التربية والتعليم في العالم.6
الثالث بين تحديات الواقع

وتوقعات= المستقبل

مجلة: الباحث
االجتماعي

قسم: علم االجتماع، جامعة
منتوري قسنطينة

1999



مساهمة الجامعة الجزائرية في.7
تنمية قيم المواطنة البيئية لدى

الشباب الجزائري= 

26/06/201جامعة الجلفة  مقاربات: مجلة
6

تطور االتصال الجواري في.8
الجزائر 

08/04/201جامعة الجلفة أفاق : مجلة
7

القيم التربوية في برامج.9
األطفال 

40/06/201جامعة عنابة التواصل: مجلة
7

المجتمع المدني من مفهوم.10
ملتبس الى ممارسة تتخطى

الحدود القومية 

38/03/201 جامعة بسكرة العلوم اإلنسانية:  مجلة
5

القنوات التلفزيونية الجزائرية.11
الجاصة و المشاركة السياسية

لدى الشباب الجزائري

 البحوث: مجلة
السياسية و اإلدارية 

10/06/201جامعة الجلفة 
7

االمدن و مستقبلها في عصر.12
المعلومات و تقدم المعلوماتية

ديسمبر=جامعة قسنطينة دراسات  مجلة
2015

القيم األخالقية في القنوات.13
 واقع و: الفضائية العربية

رهانات

14/01/201جامعة الجلفة  أفاق  للعلوم: مجلة
8

عاشرا: تأليف كتب

مايلي:  قمت بتأليف كتب بصفة جماعية في مجاالت مختلفة تربوية وإعالمية وثقافية ومن بينها

السنةهيئة النشرعنوان الكتابعنوان الموضوع أو المقال

وسائل االتصال وقضايا=وسائل االتصال وقضايا= المجتمع.1
المجتمع

مخبر العلوم االجتماعية وقضايا
المجتمع/ جامعة منتوري= 

2011

العنف ضد المرأة في مجتمعنا.2
المعاصر

العنف االسري= 
األسباب والعوامل=

ووسائل العالج

مخبر العلوم االجتماعية وقضايا
المجتمع/ جامعة منتوري= 

2011

عولمة تكنولوجيا االعالم.3
واالتصال والمسالة الثقافية

مخبر علم االجتماع االتصال للبحثالعولمة والهوية الثقافية 
والترجمة 

جامعة منتوري

2010

مكانة الدراسات السابقة وكيفية.4
توظيفها في إعداد الرسائل

2009مخبر االنسان والمدينة أساسيات في منهجية



البحث وتقنياته في العلومالجامعية 
االجتماعية 

الجزء الثاني 

جامعة منتوري 

مكانة الدراسات السابقة وكيفية.5
توظيفها في إعداد الرسائل

الجامعية 

أساسيات في منهجية
البحث وتقنياته في العلوم

االجتماعية 
الجزء األول

منشورات= 
جامعة منتوري 

2006

مشكلة تعاطي المخدرات واإلدمان.6
عليها في أوساط الشباب في
مجتمعنا المعاصر األسباب

والنتائج: حالة الشباب الجزائري

ظاهرة تعاطي المخدرات
في المجتمع الجزائري=

مخبر العلوم االجتماعية وقضايا
المجتمع/ جامعة منتوري=

2005

المدن ومستقبلها في عصر.7
المعلومات وتقدم المعلوماتية 

       دراسة سوسيو اقتصادية

2004منشورات= جامعة منتوري قسنطينة أزمة المدينة الجزائرية

الجزائر وبعض مظاهر= العولمة.8
وتحدياتها=

قسم علم االجتماعالجزائر والعولمة 
جامعة منتوري قسنطينة 

1999

إحدى عشر: نشاطات التنشيط العلمي 

I.العضوية في هيئات علمية
 2006عضو لجنة الخبرة : اللجنة الجهوية للشرق فيفري -1
 2011عضو لجنة الخبرة : اللجنة الجهوية للشرق فيفري -2
2011عضو لجنة الخبرة : اللجنة الجهوية للشرق أفريل -3
 2011عضو اللجنة العلمية لمجلة اإلنسان والمدينة: مخبر اإلنسان والمدينة -4
رئيس مشروع= فتح ماجستير تخصص صحافة مكتوبة قسم علوم اإلعالم واالتصال= جامعة-5

2011منتوري سبتمبر 
عضو محكم في مجلة العلوم اإلنسانية جامعة منتوري قسنطينة -6
عضو محكم في مجلة الباحث االجتماعي قسم علم اجتماع جامعة منتوري-7

II.تنظيم ندوات والعضوية في لجنة قراءة
توليت تنظيم عدة ملتقيات وطنية ودولية وندوات علمية نذكر منها: 

الملتقى الوطني حول العنف األسري الذي نظمه مخبر العلوم االجتماعية وقضايا= المجتمع-1
2008جامعة منتوري جوان 

الملتقى الوطني حول إشكالية العنف التربوي= وجدلية السلوك الديمقراطي= لدى الشباب الذي-2
2009نظمه مخبر العلوم االجتماعية وقضايا المجتمع جامعة منتوري= جوان 

الملتقى الوطني حول المدرسة ومفهوم المواطنة في ظل اإلصالحات التربوية في الجزائر=-3
2011الذي نظمه مخبر العلوم االجتماعية وقضايا= المجتمع جامعة منتوري جوان 

 الملتقى الوطني حول الطفولة في الجزائر بين الواقع والمتوقع= الذي نظمه مخبر العلوم-4
2010االجتماعية وقضايا المجتمع جامعة منتوري= جوان 



III.مشاريع البحث 
أتمتع بصفة مدير بحث، ساهمت في عدة مجاالت من نشاطات التنشيط العلمي وإنجاز= مشاريع

بحث ميدانية 
 :CNEPRU , PRFUكرئيس لمشاريع بحث -1

وسائل اإلعالم وتعاطي= المخدرات في أوساط الشباب الجزائري  ورمزه
v2501/20/98 

 أسباب الرسوب المدرسي= والجامعي في الجزائر ورمزهV2501/11/2002 
 في الصحافة الجزائرية ورمزه2009صورة السلطة خالل رئاسيات 

V0092/2010/0074
  البرابول والتغير قيم األسرة الريفية في الجزائر ورمزهV00920110034)عضو( 

إلى جانب مشاركتي= كعضو= في فرق= انجاز مشاريع بحث حول 
 البعد االجتماعي للتنمية ومشكالت البيئة في الجزائر ورمزهV2501/202004

)عضو(
 التوجيه كعملية  تربوية نحو الجامعة وفيهاV0092/0060/150
واقع اإلعالم وعالقته بالتغير االجتماعي في الجزائرV2501/55/06)عضو( 
دراسة ميدانية بالمؤسسات الصناعية: التكوين الجامعي و سوق العمل في الجزائر 

105L02UN.250.320.1300.16الجزائرية  
استخدام تكنولوجيات= االعالم واالتصال في التكوين الجامعي و عالقته بسوق= العمل

بالجزائر= : دراسة ميدانية بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية .
102NO01UN250.320.1800.10 2018.01.01  بتاريخ

اثنا عشر: مناصب المسؤولية اإلدارية

توليت عدة مناصب إدارية نذكر منها على سبيل الذكر

2012-2009نائب رئيس علوم اإلعالم واالتصال مكلف بالدراسات العليا لعدة سنوات  -1
جامعة منتوري قسنطينة .

 جامعة منتوري2011مدير مخبر العلوم االجتماعية وقضايا= المجتمع منذ شهر مارس -2
قسنطينة .

رئيس مشروع= فتح  ماجستير نظام كالسيكي، تخصص صحافة بقسم علوم اإلعالم واالتصال-3
   2012-2011للسنة الجامعية 

نائب عميد كلية علوم االعالم واالتصال والسمعي= البصري: مكلف بما بعد التدرج والبحث-4
. 03العلمي والعالقات الخارجية جامعة قسنطينة 



عضو لجنة تكوين مشروع= دكتوراه الطور= الثالث :وسائل االتصال و المجتمع للسنوات الجامعية-5
 ومشروع= تكوين دكتوراه الطور2015-2016 -2014-2015 -2014 -2012/2013/

 2017/2018الثالث 
عضو لجنة تكوين دكتوراه في االعالم و االتصال: في كل مجاالت أم البواقي= –سكيكدة-بسكرة-6

2015-2016 .
 2015 3عضو المجلس العلمي بجامعة قسنطينة -7
 مستمر2020-2017عضو مستشار باللجنة الوطنية لتقنين مشاريع البحث -8

ثالثة عشرة: اللغات المتقنة

اللغة العربية بصورة جيدة -
اللغة الفرنسية بصورة حسنة-
اللغة االنجليزية بصورة مقبولة-


