
  c.vسيرة  ذاتية  

    LEILA: ليلىاالسم 

BOULKAIBET : بولكعيبات�    اللقب

    leilaboulkaibet@gmail.com :البريد اإللكتروني

leila.boulkaibet@univ-   constantine3.dz     

 : أستاذة  محاضرة  " أ  " في علوم االعالم و االتصال  بكلية  علوم االعالم و االتصال و السمعيالوظيفة
البصري.

3 :  جامعة قسنطينة -المؤسسة

المؤهالت العلمية  :  

 12.89 ،شعبة اآلداب و العلوم اإلنسانية بمعدل 2004عام بكالوريا - 

 ) األولى على2008 ، تخصص عالقات عامة جامعة منتوري  ، عام ليسانس علوم اإلعالم و االتصال- 
الدفعة ( .

 – جامعة منتوري� قسنطينة ، تخصص اتصال و عالقاتماجستير في علوم اإلعالم و االتصال- 
15.84عامة ،بمالحظة حسن  وبمعدل�  

  بمالحظة  مشرف جدا2015 عام  3جامعة قسنطينة – دكتوراه  علوم  في علوم االعالم و االتصال – - 
-الخبرة في التدريس :

خبرة  في تدريس  المواد  اآلتية  :

نظريات  االتصال -
اإلعالن -
وكاالت اإلعالن -
العالقات  العامة -
اتصال المؤسسات-
 : التأليف و النشر-  

- المشاركة بمقال في مؤلف جماعي  لكتاب  بعنوان " االتصال السياسي " صدر عن مخبر " علم اجتماع
االتصال للبحث و الترجمة " ، عنوان المقال " التكنولوجيات الجديدة  و المجال العمومي " .  

- نشر مقال بعنوان " انتقاء  األخبار في وسائل االعالم : خدمة  هادفة للجمهور أم استراتيجية للتالعب
  في  مجلة  العلوم االنسانية لجامعة منتوري -قسنطينة 2012بالعقول  ؟ "  عام 
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-مجلة الرسالة للدراسات و البحوث اإلنساني ، تصدر عن مخبر الدراسات اإلنسانية و األدبية جامعة
 . الصورة النمطية السلبية عن المسلمين في اإلعالم2018العربي التبسي – تبسة – العدد..... سبتمبر 

الغربي .

-مجلة الرسالة ،تصدر� عن كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة العربي تبسي – تبسة – المجلد
 ، تعرض األطفال للمشاهد العنيفة و التأثير على اكتساب السلوك2018الثاني العدد الخامس ، جانفي 

العنيف .

-مجلة الرسالة للدراسات اإلعالمية ،تصدر عن مخبر الدراسات اإلنسانية و األدبية كلية العلوم اإلنسانية
 ، قراءة2017و االجتماعية جامعة العربي التبسي –تبسة – المجلد األول العدد الثالث و الرابع –ديسمبر 

نقدية في إعالم التنمية .

 ،2016 ديسمبر 12-مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، تصدرها� جامعة تبسة –الجزائر – العدد 
وسائل اإلعالم و بناء الصورة المرغوبة لدى الجمهور .

 ، انتقاء األخبار في وسائل2012 ديسمبر 38-مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة قسنطينة –الجزائر- عدد 
اإلعالم ، خدمة هادفة للجمهور� أم إستراتيجية للتالعب بالعقول ؟ 

، التكنولوجيات2010-االتصال السياسي� في الجزائر� ، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث و الترجمة 
الجديدة لالتصال و إعادة بناء المجال العمومي . 

 : مداخالت في ملتقيات

شاركت  صاحبة  هذه  السيرة  في  العديد من   الملتقيات  الوطنية  كاآلتي :

 . ملتقى دولي  نظم من طرف�  كلية عل��ومبين ضغوط اللوبي المالي و مطرقة القضاء- مداخلة بعنوان : 
  حول : الصحافة االستقصائية2018-  في أفريل 3اإلعالم و االتصال جامعة صالح بوبنيدر – قسنطينة 

في الوطن العربي ، الواقع و التحديات .

 . ملتقى وطني  نظم من طرف قسمالجيل الرقمي و بوادر تشكل ثقافة عالمية للشباب- مداخلة بعنوان : 
 س��كيكدة -  في1955أوت 20عل��وم اإلعالم و االتص��ال كلي��ة العل��وم االجتماعي��ة و اإلنس��انية – جامع��ة 

  ، حول : حرية التعبير في البيئة الرقمية .2018أفريل  

 . ملتقى وط��نيالصورة النمطية في اإلعالن التلفزيوني الموجه للجمهور في الجزائر- مداخلة بعنوان : 
نظم  من طرف� قسم علوم اإلعالم و االتصال و علم المكتبات كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعي��ة جامع��ة

 ، حول : واقع السمعي البصري في الجزائر .2018- في مارس 1الحاج لخضر باتنة -

 . ملتقى وط��ني� نظم من ط��رف� قس��م االتص��ال وقراءة نقدية في أدبيات إعالم التنمية- مداخلة بعنوان : 
-3العالقات العامة  كلية علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البصري جامعة صالح  بوبنيدر� – قس��نطينة 

 ، حول : االتصال و التنمية .2017في  أفريل 
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ملتقى وطني نظم من طرف قس��م  عل��وم .الصورة النمطية عن المسلمين لدى الغرب - مداخلة بعنوان : 
،1اإلعالم و االتصال و علم المكتبات كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة الحاج لخض��ر باتن��ة -  �-

صورة اإلسالم و الملمين في وسائل اإلعالم في ظل المتغيرات الراهنة .  حول :2016في ديسمبر 

دراسي نظم من طرف كلية علوم اإلعالم و االتص��ال و يوم.  مصادر طرح الفرضيات- مداخلة بعنوان : 
منهجي��ة البحث في عل��وم اإلعالم و  ،  ح��ول :2016- في نوفم��بر� 3السمعي البصري جامعة قس��نطينة -

االتصال .

 . ملتقى وط��ني نظم من: التحديات الكبيرة الPPتي تواجPPه الصPPحافة المكتوبPPة في الجزائر-مداخلة بعنوان 
- في أكت��وبر�3طرف قسم الصحافة كلية علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البص��ري� جامع��ة قس��نطينة -

 ، حول الصحافة الورقية في الجزائر ، التحديات الراهنة و المستقبلية .2016

يوم دراسي� نظم من طرف� قسم االتصال و العالقات العامة كلية  .إعداد مذكرة ماستر- مداخلة بعنوان : 
التربص��ات  ،  حول :2016- في أفريل 3علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البصري� جامعة قسنطينة -

الميدانية و إعداد مذكرات التخرج .

ي��وم دراس��ي نظم من ط��رف� قس��م الص��حافة و .تحليPPل المضPPمون بين الكم و الكيPPف - مداخلة بعن��وان : 
- في ديس��مبر�3السمعي البصري كلية عل��وم اإلعالم و االتص��ال و الس��معي البص��ري جامع��ة قس��نطينة -

 ،  حول : منهجية إعداد مذكرات التخرج  .2015

ملتقى  ؟.مPPا هPPو موقPPع االتصPPال الحPPدثي في ظPPل اإلسPPتراتيجية االتصPPالية للمؤسسة- مداخلة بعنوان : 
وطني نظم من طرف قسم االتصال و العالقات العامة كلية علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البص��ري

 ، حول : االتصال الحدثي في ظل تنظيم� التظاهرات الثقافية .2014-  في نوفمبر 3جامعة قسنطينة -

ملتقى الوط��ني� نظم  .تأثير اإلعالم الجديد على الحPPراك االجتمPPاعي في الPPدول العربية- مداخلة بعنوان : 
- في3من طرف قس��م الص��حافة كلي��ة عل��وم اإلعالم و االتص��ال و الس��معي البص��ري� جامع��ة قس��نطينة -

 اإلعالم الجديد و األزمات .: ، حول 2014أفريل 

ملتقى وط��ني نظم من  .نقد صيغة تحليل المحتوى في الدراسPPات اإلعالميPPة بPPالجزائر- مداخلة بعنوان : 
 ، ح��ول :2013- في ج��وان 3طرف كلية علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البصري� جامعة قسنطينة -

منهجية البحث في علوم اإلعالم و االتصال .

ملتقى وطني نظم من طرف مخ��بر العل��وم .وسائل اإلعالم الجديدة و ترقية المواطنة - مداخلة بعنوان : 
االجتماعية و قضايا� المجتمع كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامع��ة منت��وري� – قس��نطينة- في ج��وان

 ،  حول : المنظومة التربوية و إشكالية الهوية في الجزائر " الحقوق و الديمقراطية " .2012

ملتقى وطني�  نظم من  .التلفزيون الجزائري من توسيع الشبكة إلى االهتمام بالبرامج- مداخلة بعنوان : 
طرف قسم علوم اإلعالم و االتصال كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعي��ة جامع��ة منت��وزي� - قس��نطينة -في

 ، حول : وسائل� اإلعالم في الجزائر .2012جوان 
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ملتقى وط��ني�  نظم من ط��رف� مخ��بر العل��وم  .التلفزيون و السلوك العنيف لدى الطفل- مداخلة بعنوان : 
 ، ح��ول : الطفول��ة في2010االجتماعي��ة و قض��ايا� المجتم��ع جامع��ة منت��وري� - قس��نطينة - في ج��وان  

الجزائر بين الواقع و المتوقع� .

. ملتقى وط��ني� نظم من ط��رف� قس��مصحافة المؤسسات : أي محتPPوى ألي جمهPPور ؟ - مداخلة بعنوان : 
2010علوم اإلعالم و االتصال كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  جامعة منتوري- قسنطينة - في م��اي 

"، حول : اإلعالم الجواري� .

ملتقى وط�ني�  نظم من ط��رف - مداخلة بعنوان : من صحافة الس�لطة إلى س�لطة الص��حافة في الجزائ�ر .
قسم علوم اإلعالم و االتصال كلية العل�وم اإلنس��انية و االجتماعي�ة جامع�ة منت��وري- قس��نطينة - في م��اي

 ، حول : اإلعالم و الديمقراطية في الجزائر .2009

)  االشراف على  مذكرات  التخرج ) ليسانس  

20  مذكرات  ليسانس  نظام�  قديم  كما أشرفت  على  10أشرفت  صاحبة  هذه الدراسة  على  
مذكرة  ليسانس  نظام  ل. م .د  

 : اإلشراف على مذكرات الماستر

2018- تأثير استخدام� تكنولوجيا� االتصال الحديثة في تحسين األداء الوظيفي  ، 
   2018- دور� العالقات العامة في إدارة األزمات في المؤسسة االقتصادية ، 

2018- تكنولوجيا االتصال الحديثة و دورها في تحسين الوظائف البنكية ،

2018- دور� العالقات العامة في تحسين األداء الوظيفي في المؤسسة االقتصادية ، 

2017- تأثير العالمة التجارية األجنبية على السلوك الشرائي للمستهلك ، 

2017- اتجاه الموظفين نحو العالقات العامة في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بن مهيدي ، 
2017- دور� العمل الخيري في تحسين صورة المؤسسة الخدماتية ، 

2017-واقع االتصال التسويقي� في ترويج الصناعات التقليدية ، 
2017-تكنولوجيا االتصال الحديثة و دورها في تحسين األداء الوظيفي ، 

2016اإلعالن االلكتروني في شبكة التواصل االجتماعي "فايسبوك" ،-
2016االتصال الحدثي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،-
2016تحليل الفتات إعالنية لمؤسسة اتصالية ،-
2016اتجاهات الطلبة نحو اإلعالنات االلكترونية ،-
2016الترويج السياسي في المدن الساحلية في الجزائر ،-
2016الحمالت الترويجية في المؤسسة الجزائرية ،-
2016تأثير اإلعالنات التلفزيونية لمؤسسة موبيليس على سلوك ،-

2015مكانة العالقة مع الصحافة في المؤسسة االتصالية ، - 

2014- دور� العالقات العامة في تحسين أداء المؤسسة ، 
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:   مركز  االهتمام  
نظريات االعالم و االتصال-
بحوث االعالن -
العالقات  العامة -
االتصال في المؤسسات -
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