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 التكوين والشهادات:  

  شعبة وسائل إلاعالم واملجتمع. قسنطينة. في علوم إلاعالم والاتصال تأهيل جامعي. 3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة ،

 .2017الجزائر. ديسمبر 

 شعبة وسائل إلاعالم واملجتمعوالاتصالدكتوراه علوم في علوم إلاعالم . 3قسنطينة  صالح بوبنيدر  جامعة ،. 

. .2016قسنطينة. الجزائر. ماي 
ً
 تقدير مشرف جدا

   .وعالقات دولية. عنابة. الجزائر.  إعالم، تخصص والاتصالماجستير في علوم إلاعالم جامعة باجي مختار، عنابة

 . تقدير جيد.2003 ماي-2000أكتوبر 

   .2001 جوان-2000. عنابة. الجزائر. أكتوبر ماجستير في علوم إلاعالم والاتصال 1سنة جامعة باجي مختار، عنابة . 

   .1994تصال في املؤسسة. عنابة. الجزائر. أكتوبر الا، تخصص الاتصالليسانس في علوم جامعة باجي مختار، عنابة-

 . تقدير قريب من الجيد.1998 جوان

   .1990، شعبة علوم طبيعية، سكيكدة، الجزائر. سبتمبر باكالوريا التعليم الثانوي ثانوية مالكي عز الدين، عزابة-

 .. تقدير مقبول 1993 جوان

 الخبرة املهنية:

 )2017ديسمبر  19. الجزائر، 3قسم الاتصال والعالقات العامة، جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة  ،أستاذ محاضر )أ-

 الوقت الحالي. إلى

 )إلى-2016ماي  17، . الجزائر3قسنطينة  صالح بوبنيدر  قسم الاتصال والعالقات العامة، جامعة ،أستاذ محاضر )ب 

 .2017ديسمبر  19

 2020جانفي-2016ديسمبر. الجزائر، 3قسنطينة  صالح بوبنيدر  : جامعةوالعالقات العامة رئيس قسم الاتصال 

 )2016ماي  –2012 ديسمبر  ،. الجزائر3، قسم الاتصال والعالقات العامة، جامعة قسنطينة أستاذ مساعد )أ. 

  2014 سبتمبر  -2013جوان  ،الجزائر. 3جامعة قسنطينة  :الصحافةرئيس قسم. 

 الجزائر3، جامعة قسنطينة مكلف بالدراسة والتعليم في التدرج رئيس قسم الاتصال والعالقات العامة مساعد .، 

 .2013 جوان-2013جانفي 

 )2012 ديسمبر -2008جوان ، ، قسنطينة. الجزائر، قسم علوم إلاعالم والاتصال، جامعة منتوريأستاذ مساعد )أ. 
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 7200 جوانقسنطينة،  . الجزائر.إلاعالم والاتصال، جامعة منتوري، قسم علوم أستاذ مساعد مكلف بالدروس-

 2008 جوان

 7200 جوان-2003 سبتمبر ، . الجزائرمنتوريإلاخوة ، قسم علوم إلاعالم والاتصال، جامعة أستاذ مساعد. 

 2011جوان -2010. الجزائر. سكيكدة، أكتوبر 1955أوت  20. جامعة أستاذ مشارك  

 شبكة اتصاالت بويمة مستشار في الاتصال ..)Réseau de télécommunication Bouyema (R T B  الجزائر، ديسمبر .

 .2005 ماي-2004

 كلف بمخطط الاتصال للمؤسسة.م 

 .مكلف باالتصال الداخلي في املؤسسة 

 .مكلف بتكوين خلية الاتصال في املؤسسة 

 2003ديسمبر-2003. إلاذاعة الجزائرية. الجزائر. جوان صحفي.  

 2003جوان -2002. الجزائر. سكيكدة، أكتوبر 1955أوت  20. جامعة أستاذ مشارك. 

 2001جوان -2000. الجزائر. قسنطينة، أكتوبر منتوري. جامعة أستاذ مشارك. 

 .1999 جويلية-1998معهد التكوين املنهي. الجزائر. سكيكدة. سبتمبر  أستاذ مؤقت. 

:سةواد املدر  امل  

 ف بالتدريس في طور الليسانسمكل (كالسيك وLMD) 

 ل م د. /1مدارس ومناهج/ سنة  علوم إلاعالم والاتصال. /1دخل إلى علوم إلاعالم والاتصال/ سنة م 

  علوم إلاعالم والاتصال)كالسيك(. /2منهجية البحث في علوم إلاعالم والاتصال/ سنة 

  عالقات عامة /3تسويق/ سنة  

  كالسيك(.سمعي بصري وعالقات عامة  /3منهجية كمية/ سنة( 

  عالقات عامة. /3تصميم الحمالت إلاعالمية وإلاعالنية/ سنة 

  /اتصال. /3سنة الاتصال التنظيمي/ حمالت الاتصال العمومي 

  عالقات عامة. /3مدخل إلى العالقات العامة/ سنة 

 استرمكلف بالتدريس في طور امل: 

 عالقات عامة. /1ماسترلتقى املنهجية/ م 

  عالقات عامة /1مهارات الاتصال في العالقات العامة/ ماستر 

  عالقات عامة. /1التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والاتصال/ ماستر 

  عالقات عامة /1التسويق السياس ي والاجتماعي/ ماستر. 

  عالقات عامة. /1البناء النظري وإلاجراءات امليدانية للبحث/ماستر 

  دكتوراه /ماجستيرما بعد التدرج مكلف بالتدريس في طور 

 ماجستير/ عالقات عامة. 1سويق وعالقات عامة/ سنة ت 

  دكتوراه/ إعالم واتصال/ كلية علوم إلاعالم والاتصال والسمعي البصري. 1الاتصال التنظيمي/ سنة 

  دكتوراه/ فنون بصرية/ كلية الثقافة والفنون. 1إلاشهار والاتصال البصري/ سنة 

  دكتوراه/ فنون بصرية/ كلية الثقافة والفنون. 1ملتقى إلاشهار والاتصال البصري/ سنة 
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 إلاشراف على مذكرات التخرج:

 كالسيك،  إلاشراف على مذكرات التخرج في طور الليسانس(LMD) دراسات ميدانية تقارير تربص ميداني 

  والدكتوراه املاستر إلاشراف على مذكرات التخرج في طور. 

  والدكتوراه والتأهيل الجامعي مناقشة مذكرات التخرج في طور املاستر. 

 البحوث والدراسات:

 ،للحصول على شهادة املاجستير، مقدم بحث  الحرية إلاعالمية في الوطن العربي: دراسة في القوانين والتشريعات

 جامعة عنابة.

 بحث مقدم للحصول  ،، برامج تلفزيون الواقع أنموذجااملشاهد الجزائري وإلاشهار التلفزيوني في الفضائيات العربية

 .3جامعة قسنطينة علوم، في العلى شهادة دكتوراه 

 املداخالت واملقاالت:

 مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني حول إلاعالم الجديد وألازمات، جامعة قسنطينة.، إلاعالم الجديد وصحافة املواطن 

 مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني حول إلاعالن،  :حتكار الدولة وعجز القطاع الخاصا اشكالية :إلاعالن في الجزائر

 جامعة قسنطينة.

 مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني حول إلاعالم الجواري، جامعة قسنطينة.عيل إلاعالم الجواري العنصر البشري وتف : 

 امللتقى الوطني ألاول لإلعالم  مداخلة مقدمة في :القنوات الفضائية العربية بين القصور والافتقار إلى املشروع

 جامعة سكيكدة.، املعلوماتي"والاتصال "وسائل إلاعالم في ظل املجتمع 

 ر وسائل الاتصال: رهناٌت ثقافية، وانعكاساٌت اجتماعية مداخلة مقّدمة في امللتقى الوطني الثالث حول : تطو 

 .عنابة –تكنولوجيا إلاعالم والاتصال دار الثقافة 

 3قسنطينة، جامعة ألايام الدراسية الخاصة بتقويم مشاريع البحث في علوم إلاعالم والاتصال. 

  ،3جامعة قسنطينةألايام الدراسية حول منهجية إعداد مذكرات التخرج. 

 زيان عاشور، )إيداع ، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، جامعة تلفزيون الواقع بين إلاشهار وإلابهار

2007/2099 )(8240-:1112 ISSN ،)2016املجلد ألاول، مارس  26، العدد الجلفة. 

  منشور في مجلة تاريخ العلوم، جامعة  مقالاملشروع، القصور والافتقار إلى  العوملة: بينالفضائيات العربية في زمن

 .2017الجزء الثاني، جوان  8(، الجلفة، العدد ISSN :2352-9970)زيان عاشور، 

 ،مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية وإلانسانية املعمقة، جامعة  إلاعالم الجديد بين حرية التعبير وانتهاك الخصوصية

 .2018الجلفة، ديسمبر 

 مجلة تنوير للدراسات ألادبية وإلانسانية، القطاع إلاعالني في الجزائر: إشكالية احتكار الدولة وعجز القطاع الخاص ،

 .2018جامعة الجلفة، جوان 

 املجلة الجزائرية للعلوم إلانسانية والاجتماعية جامعة صالح  ،لتنميةاتصاالت العالقات العامة، دورها وأهميتها في ا

 2019، مارس3بوبنيدر قسنطينة
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 مجاالت الاهتمام:

  .التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والاتصال وتطبيقاتها في املؤسسة 

   الاتصال في املؤسسة. واستراتيجياتالاتصال املؤسساتي 

  .إلاعالن والحمالت إلاعالمية وإلاعالنية 

  ،العالقات العامة وصورة املؤسسة.التسويق 
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