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يف وسائل اإلعالم  ماجستير، (3668) علوم إعالم واتصال ختصص مسعي بصري ليسانس، علوم الطبيعة واحلياة: بكالوريا :الشهادات.5

، التأهيل اجلامعي (3662) 2جامعة قسنطينة  –واجملتمع  علوم ختصص وسائل اإلعالم دكتوراه، (3662) جامعة قسنطينة –واجملتمع 
(3664.) 
 .(2قسنطينة  3636اليوم  -3664) ، أستاذ دائم (قاملة 3662-3660) قسم علوم اإلعالم واالتصال أستاذ مؤقت ب :العمل. 6
 .(3636) إىل اليوم 3664منذ  :األقدمية. 7
إعالم، اتصال، : منها ختصصاتجامعات وطنية و عدة يف هيل جامعي ودكتوراه وتأمذكرات ليسانس وماسرت  :والمناقشة اإلشراف. 8

 .صحافة الكرتونية، صحافة مكتوبة، مسعي بصري ،عالقات عامة
منهجية، اقتصاديات  :منها( ليسانس، ماسرت، دكتوراه)يف خمتلف األطوار ( 2-3 قاملة، قسنطينة)جبامعات خمتلفة مقاييس  عدة :التدريس. 9

ارة املؤسسات اإلعالمية، اإلقناع، اتصال عالقات عامة، إد يق، تسويق سياسي، إدارة األزمات،تسو  ، إدارة األعمال، فنيات التحرير،اإلعالم
، ادارة املؤسسات االعالمية، البحث البحث يف علوم اإلعالم واالتصال األزمة، األرشيف الرقمي، ملتقى حبوث اإلذاعة والتلفزيون، منهجية

ور وث الصحافة، الصحافة االستقصائية، قياس اجلمهالتوثيقي، البحث الوثائقي، املقاوالتية، االجتاهات البحثية احلديثة يف الصحافة، ملتقة حب
 .... والرأي العام

  :الملتقيات. 11
عنابة ) اجلزائر حتديات تكنولوجيا االتصال احلديثة يف ،(3666قسنطينة ) ياإلعالم اجلوار ، (3666قسنطينة ) اإلعالن يف اجلزائر :ةوطني -

 –، اإلعالم اجلزائري املتخصص (3668 قسنطينة) الفيلم الوثائقيالرتاث الثقايف من خالل ، (3668قسنطينة ) االتصال احلدثي، (3666
، منهجية البحث يف علوم اإلعالم واالتصال (3660قسنطينة )االقليمي والتنمية املستدامة ، االتصال (3665 قسنطينة)حتديات وآفاق 

وسائل ، (قسنطينة 3662)االتصال والتنمية مخيس مليانة،  3662 العوملة وتأثريها على ثقافة األسرة اجلزائرية املعاصرة، قسنطينة 3660
جامعة  3662 األبعاد النظرية واملنهجية لفهم مواقع التواصل االجتماعية، (غليزاناملركز اجلامعي  3662) اإلعالم والطفل يف اجلزائر

القيم واهلوية يف ، (مخيس مليانة بعني الدفلى 3662) لقيم واهلوية يف االعالم اجلزائري بني تشريعات االعالم وواقع املمارسةا، (سكيكدة
معطيات الواقع : خماطر االنرتنت على الطفل، (مخيس مليانة عني الدفلى 3662)االعالم اجلزائري بني تشريعات االعالم وواقع املمارسة 

قراءات، رؤى : واقع السمعي البصري يف اجلزائر، (برج بوعريريج 3664)االعالم واجلمهور وقضايا اجملتمع  ،(تبسة 3664) وتطلعات املستقبل
اشكالية التكوين األكادميي : االعالم اجلزائري، (تبسة 3664) وسائل االعالم والتحوالت االجتماعية واالقتصادية يف اجلزائر، (باتنة 3664)

ظاهرة العنف يف  ،(قسنطينة 3664) صحافة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف احلراك الثقايف اجلزائري، (قسنطينة 3664) واملهين
، دور الفيسبوك يف احلياة (2قسنطينة  3664)حقائق وقراءات .. 6285ماي  4جمازر  (.مخيس مليانة عني الدفلى 3664)تمع اجلزائري اجمل
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 (.2قسنطينة )االدارة االلكرتونية  ،(3662سيلة امل)االجتماعية 
والتنظيمي اإلطار القانوين " حول، وآخر (3668س تون) ء وسلطة وسائل االعالم التحديات والرهانات واألفاقصحافة االستقصا :ةدولي -

 قسنطينة)، دور اإلعالم واالتصال يف التسويق للمدن وملوروثها الثقايف املوروث الثقايف (3665قسنطينة )التجاري يف اجلزائر  لإلشهار
الرتبية االعالمية يف ظل عامل ، (3662اجللفة ) خلاص يف اجلزائر والعامل العريب، التعليم ا(3664قسنطينة )، الصحافة االستقصائية (3660

صناعة  ،(3664قسنطينة )واقع وحتديات : الصحافة االستقصائية يف الوطن العريب ،(تبسة 3664)ل متغري رهانات الواقع ومتطلبات املستقب
الوادي )التشريعي والواقع املهين االعالم يف اجلزائر بني الطرح ، أخالقيات (3664البويرة ) حة بني متطلبات التنمية وترقية اجملتمعالسيا

3662.) 
اثراء دليل اعداد ، (3660قسنطينة )، الرتبصات امليدانية وإعداد مذكرات التخرج 3665منهجية إعداد مذكرات التخرج : أيام دراسية -

–ليسانس: كيفية اعداد مذكرات التخرج،  (3662قسنطينة )كيفية اختيار ختصصي االعالم واالتصال   ،(3660قسنطينة )مذكرات املاسرت 
 .(2قسنطينة  3664)من التصور اىل التجسيد : ، مهارات االخراج السمعي البصري(3662قسنطينة ) دكتوراه، وتقارير الرتبصات–ماسرت
 : الكتابة والتأليف. 11

، وسائل االعالم والطفل في الجزائر، (دار األيام) 3660 مخيس مليانة "العولمة"حول  :يف عدة جماالت؛ منها مجاعية عدة كتب :الكتب
 .3636، قراءات أكادميية يف االعالم املتخصص ألفا دوك 3662غليزان عي املركز اجلام

 -معارفاجللفة،  -تنوير واحلقوق والعلوم االنسانية قاملة،  -حوليات ) ودولية وطنيةة مقاالت يف جمالت جامعية حمكمة جمموع :املقاالت
 .2قسنطينة  -للعلوم االنسانية  ة، اجمللة اجلزائريالوادي

 PRFU (3664- 3633.)وCNEPRU (3668-3662 )عضو يف فرقيت حبث مبخرب علم اجتماع االتصال والرتمجة يف الفرتتني  -

صحافة مجعية ، (2 قسنطينة 3664) اشكالية التكوين األكادميي واملهين: االعالم اجلزائري: ةوطنيوندوات  جلان علمية مللتقيات يةعضو  -
من التوعية اىل املشاركة : ، االعالم والرهانات البيئية(2 قسنطينة 3664)العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف احلراك الثقايف اجلزائري 

 .(البويرة 3664)
 .(2قسنطينة  3664)حول الصحافة االستقصائية  ورشة تكوينية جهوية -
نية جذع مشرتك اعالم توجيه طلبة السنة ثاقسنطينة،  3664الثالثة اعالم اىل املاسرت  شروط قبول وتوجيه طلبة السنة :ةبيداغوجي أيام -

 .2قسنطينة  3664، منهجية البحث يف حبوث االذاعة والتلفزيون قسنطينة 3664 واتصال
، رئيس قسم السمعي البصري (3662 -3668)، رئيس قسم الصحافة (3668-3662)ئب رئيس قسم الصحافة نا: المناصب. 12

 .3662-3662للكلية من واجمللس العلمي لمجلس التأدييب لدائم عضو ، (3662-3636)

 اجنليزية -فرنسية  –عربية :  اللغات. 13


