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 :سار العلميامل

 .2008عام   لغات أجنبيةبكالوراي آداب و  .1
 .2011سنة مسعي بصري  إعالم واتصال ختصص    LMDليسانس .2
 .2013سنة  صحافة    2ماستري  .3
 .2017 -ماي -دكتوراه إعالم و اتصال ختصص صحافة  .4

 املسار املهين:

 بكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري  -ب  –أستاذة حماضرة صنف  -

 :العلمية رباتخلا

 "الرتبية اإلعالمية مشروع دفاع و متكني"حتت عنوان:   009مقال منشور مبجلة اإلنسان و املدينة، العدد -
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 االجتماعية" بكلية العلوم اإلنسانية و وسائل اإلعالم يف اجلزائر"يم امللتقى الوطين حول : يف تنظاملشاركة  -
 قسنطينة(–)جامعة منتوري  

 جلة أفاق للعلوم ملقال بعنوان "التلفزيون و بناء معارف الطفل أبعاد التأثري و حدوده"مب  مقال منشور -
و السمعي البصري جبامعة قسنطينة   واالتصالاملشاركة يف األايم الدراسية اليت  نظمتها كلية علوم اإلعالم  -

03 
" مبوضوع " واالتصال"تقومي مشاريع البحث يف علوم اإلعالم  حول:وم دراسي املشاركة يف أعمال ي -

 برامج األطفال يف الفضائيات العربية املتخصصة "
 اإلعالم املتخصص" مبوضوع "الرتبية اإلعالمية"  "حول:املشاركة يف أعمال يوم دراسي  -
املشاركة يف أعمال يوم دراسي حول : "الدراسات السابقة و كيفية توظيفها يف رسالة دكتوراه الطور    -

 الثالث" مبوضوع عنوانه :"برامج األطفال يف الفضائيات العربية املتخصصة"
"مبوضوع عنوانه   االجتماعيةول :"جمتمع املعلومات و الشبكات ح يسدرااملشاركة يف أعمال يوم    -

 ".:"التجارة اإللكرتونية  
املشاركة يف أعمال يوم دراسي حول : " املداخل النظرية و كيفية توظيفها يف الدراسات اإلعالمية "    -

 .الوظيفي"  مالرباد يغمبوضوع عنوانه :
الوطين "االتصال احلدثي: يف ظل تنظيم التظاهرات الثقافية" بكلية علوم اإلعالم  امللتقىمشاركة يف  -

العلقات العامة يف ترويج  دور ، مبداخلة حتت عنوان "3جامعة قسنطينة  –واالتصال والسمعي البصري
 ".منوذجا  السياحة ابجلزائر "

 مشاركة يف املؤمتر الدويل األول حول : السياحة يف اجلزائر بني متطلبات الواقع و التسيري العقالين"  -
 مبداخلة عنواهنا "صناعة العالمة التجارية يف املدن : مدينة عمان منوذجا "  02جبامعة اجلزائر  

بوبنيدر مبداخلة عنواهنا املشاركة يف امللتقى الدويل حول :" الصحافة اإلستقصائية " جبامعة صاحل  -
 :"الصحافة االستقصائية يف ظل قانون اإلعالم اجلزائري"

مشاركة يف امللتقى الوطين الثاين حول موضوع :"اإلعالم وقضااي املرأة ...واقع ورؤى..." مبداخلة عنواهنا  -
 .دراسة سيميولوجية لفيلم خواي " –:"العنف األسري ضد املرأة  

 ون العرض والسمعي البصري ابجلزائر العاصمة.تربص ابملعهد العايل لفن -
 .  03سنوات تدريس بكلية علوم اإلعالم و السمعي البصري جبامعة قسنطينة    8 -



 
 :علميةاملهارات ال

 :ابمتياز.اللغة العربية •
 .متوسطة:جنليزيةاللغة اإل •
 .جيدة:اللغة الفرنسية •

 :ايتااهلو االهتمامات و 

 ، األنرتنيت  املطالعة •
 

 

 


