
                                                                  

 السيرة الذاتية والعلمية

 

 معلومات شخصية:-

  Sakina Labed سكينة العابد االسم واللقب : _

 قسنطينة مكان اإلقامة الحالية: -

 المدينة الجديدة علي  29، عمارة رقم 17مسكن تساهمي ، الوحدة الجوارية  100حي  العنوان:-

 منجلي.

 متزوجة الحالة العائلية:-

)أ( كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، جامعة صالح بو  ةمحاضر ةأستاذ الوظيفة:-

 ، قسم الصحافة3قسنطينة –بنيدر 

 الثقافي.اإلعالم –الصحافة المكتوبة واإللكترونية -اإلعالم الجديد االهتمامات البحثية:-

 0557677813و 0772435977رقم الهاتف:- 

 Sakina.Labed@yahoo.fr:  E/Mail البريد اإللكتروني:_ 

 المسار العلمي:-

 بقسنطينة  حوحورضا لت على شهادة البكالوريا من ثانوية ص_ تح

أصول الدين  اإلسالمية كلية_ تحصلت على شهادة الليسانس من جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 0199، قسم الدعوة واإلعالم سنة 

 1994والقسم سنة  الكلية_ تحصلت على شهادة الدراسات المعمقة من نفس 

  1998_ تحصلت على شهادة الماجستير في الدعوة واإلعالم سنة 

ناقشت أطروحة الدكتوراه في اإلعالم واالتصال بكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي  _

القيم الحضارية في : والموسومة ب 2014_12_16بتاريخ  3البصري ، جامعة قسنطينة 

لجريدتي  الصحافة الجزائرية المكتوبة من خالل المقال االفتتاحي _ دراسة تحليلية وميدانية

 _ وتحصلت عليها بدرجة : مشرف جدا خبر األسبوعيالشروق اليومي وال

 2017حصلت على التأهيل الجامعي لرتبة أستاذ محاضر )أ( في ديسمبر  -

 2014أستاذة محاضرة رتبة )ب( منذ ديسمبر  -
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 اإلعالم واالتصال بالكلية نفسها. مسؤول شعبة علوم -

 2019-2017نائب رئيس قسم الصحافة ما بين سنتي -

الهالل ، ورسالة  كجريدة_ عملت في حقل الصحافة لسنوات فكتبت في معظم الفنون الصحفية 

 .وبعض المجالت العربية النسائيةومجلة هدى  ،األطلس

لجريدة أصداء الشرق بعمود شهري عنوانه : بال الثقافي  الصحافة بالملحق_ عادت للكتابة في 

، مجلة القبس اإللكترونية، جريدة ، وبالمجلة اإللكترونية الثقافية : أصوات الشمال  مساحيق

 الزمان الدولية...إلخ 

 اإلنسانية منذكلية العلوم االجتماعية والعلوم  واالتصال،مشوارها العملي بقسم اإلعالم  بدأت_

 2002سنة 

 ي كلية اإلعالم كلية وه إلى_ تحولت للعمل مع نفس الطاقم بعدما تحول القسم 

 3واالتصال والسمعي البصري ، جامعة قسنطينة 

 2004_2003_ عضو بالجنة العلمية لقسم اإلعالم واالتصال مابين 

  لحد اآلن 2003منذ سنة والترجمة الجتماع االتصال للبحث _ عضو بمخبر علم ا

 2018لغاية فيفري  2017ما بين ماي نائب رئيس قسم الصحافة -

 2019بالمجلس العلمي لكلية اإلعالم واالتصال منذ جانفي عضوة -

 2019مسؤول شعبة االعالم واالتصال بكلية االعالم واالتصال منذ جوان  -

 3عضو بلجنة التدقيق اللغوي بجامعة قسنطينة  -

 .بنفس الكلية والدكتوراه _أشرفت وتشرف على العديد من مذكرات التخرج ليسانس وماستر

 المدرسة:المقاييس  -

 :  بذات الكلية منها لطوري الليسانس والماستر درست العديد من المقاييس_ 

علم اإلعالم الثقافي _فنيات التحرير الصحفي _ الصحافة المحلية والمتخصصة _ تاريخ وسائل 

_اإلنتاج اإلعالمي بواسطة الحاسب اآللي_ الصحافة اإللكترونية_ فن كتابة  واالتصال اإلعالم

الصحافة في  تاريخ-واالتصال الخبر الصحفي _ مجتمع المعلومات_ مدخل لعلوم اإلعالم 

فنيات -للواب الكتابة-والتلفزيونيةالصحافة اإلذاعية -مجتمع المعرفة– _ أنثبولوجيا ثقافيةالجزائر

 –-األنواع الصحفية-الصحفية في الصحافة اإللكترونية األنواع-والتلفزيونيالتحرير اإلذاعي 

 .الصحفية في الصحافة المطبوعة األنواع-راهنةقضايا -البيئة والمجتمع

 الملتقيات الوطنية والدولية:_ 



 شاركت في عدة ملتقيات وطنية ودولية ،نذكر بعضها:-

بمداخلة عنوانها : األسرة  إفريقيايم العربي اإلسالمي وأثره في التنمية والتطور في لالتع-1

  2004نوفمبر  30_26المسلمة في إفريقيا والتحديات المعاصرة والمنعقد بتاريخ :

وجامعة الدول العربية بالتعاون مع تشاد  فيصل بجمهوريةجامعة الملك طرف _ اختيرت من 3

 2006للتعاون اإلفريقي للمشاركة في تكوين اإلعالميين التشاديين شهر نوفمبر الصندوق العربي 

 ونالت شهادة تقدير من ذات الجهات.

الملتقى الوطني الذي نظمه مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة حول : الهوية الثقافية _4

ثقافية ووسائل االتصال ال العولمةوالعولمة  في الجزائر : تفاعل ام هيمنة بموضوع عنوانه: 

الثقافية، العولمة والهوية  كتاب:في 2010سنة  طائر. طبعتالجماهيري : قراءة متأنية في فكر 

 األستاذ الدكتور فضيل دليو إشراف

اإلعالم  موضوعه:والترجمة شاركت في اليوم الدراسي بمخبر علم االجتماع االتصال للبحث _5

 08يوم اللغة العربية والتحدي اإلعالمي ـ دراسة في الواقع واالفاق والمجتمع بمداخلة عنوانها: 

 2007نوفمبر 

 موضوعه: العنفشاركت في الملتقى الوطني لمخبر العلوم االجتماعية وقضايا المجتمع _6

 وطرق العالج  بمداخلة موضوعها : واآلثاراألسري : العوامل 

 2008جوان  04وذلك في العنف األسريدور اإلعالم السمعي البصري في تأجيج ظاهرة 

علم االجتماع االتصال للبحث والترجمة  مخبرشاركت في أعمال الملتقى الوطني الذي نظمه _7

دور وسائل موضوعه: االتصال السياسي في الجزائر بمداخلة موضوعها:  2009ماي  13يوم 

 اإلعالم في تفعيل االتصال السياسي 

 والديمقراطيةالتنمية  موضوعه:امعة الملك فيصل بتشاد شاركت في الملتقى الدولي بج_8

التطور اإلعالمي السمعي ـ  عنوانها:بمداخلة  2010 أكتوبر 04_02والسالم بتشاد المنعقد بتاريخ

 الفضائية التشادية  البصري في تشاد من خالل القناة

شاركت في الملتقى الوطني الذي نظمته كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي والبصري يوم _9

بحوث علوم موضوعه : منهجية البحث في علوم اإلعالم واالتصال بموضوع: 2013جوان  09

 تصال بين النظريات الغربية وأزمة المرجعية.اإلعالم واال

مشرقا ومغربا بجامعة األمير عبد القادر للعلوم  اإلصالحير كفي الف ندوة المرأةت في كشار_10

صورة المرأة في الخطاب اإلصالحي  عنوانها:بمداخلة 2015مارس  8اإلسالمية بتاريخ 

 _باديس. _دراسة تقيمية ووثائقية لبعض مؤلفات ومقاالت العالمة عبد الحميد بن الجزائري 

القيم الموسوم ب :  ونكال تايالندس_شاركت في المؤتمر العالمي المنعقد بجامعة األمير 11

بمداخلة  2015مارس  25_23المنعقد بتاريخ  اإلسالمية في عالم متغير: التأصيل والتطبيقات

 شبكات التواصل االجتماعي نموذجا : الجديد في تفعيل القيم اإلسالميةظيفة اإلعالم و:عنوانها 



 )المداخلة طبعت ضمن كتاب المؤتمر(

لمخبر علم االجتماع االتصال للبحث والترجمة الموسوم ب : شاركت في الملتقى الدولي _12

: عنوانها بمداخلة  2015أكتوبر14و13يومي للمدنللموروث الثقافي دور اإلعالم في التسويق 

خالل  دور الصحافة  الجزائرية المكتوبة في الترويج للموروث الثقافي لمدينة قسنطينة  من

دراسة تحليلية لمضمون الصفحات الثقافية  (2015عاصمة الثقافة العربية )قسنطينة 

 .لصحيفتي النصر والبالد

الثقافة شاركت في الملتقى الوطني الثالث لإلعالم الثقافي التابع لوزارة الثقافة التابع لوزارة _13

اإلعالم الثقافي في الفضائيات الجزائرية والشبكات الرقمية بمداخلة  ب:الموسوم  بورقلة

راهن اإلعالم الثقافي في الفضائيات الجزائرية بين ضبابية المشهد وقابلية التغيير  موضوعها:

  2016جانفي  25و24يومي _ دراسة تقييمية _ 

_ تحصلت إثر الملتقى على شهادة شرفية من رئيس الشبكة الجزائرية لإلعالم الثقافي 14

 محمد بغداد والكاتب: الدكتور:اإلعالمي 

_ شاركت في الملتقى الوطني : الصحافة الورقية في الجزائر والرهانات المستقبلية الذي عقد 15

 27و 26بمداخلة  بتاريخ  3قسنطينة بكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري ، جامعة 

 . للصحافة أم تقويض لها في الكتابة لإللكتروني ، دعم :2016أكتوبر 

جامعة العربي بن  االجتماع،مالك بن نبي بقسم علم  عن المفكر_ شاركت في اليوم الدراسي 16

 .الصحافة الجزائرية  مالك بن نبي في ذاكرة عنوانها:مهيدي بأم البواقي بمداخلة 

عبد الحميد بن باديس ي: الخطاب الديني في وسائل اإلعالم بجامعة في الملتقى الدول شاركت-17

واقع الخطاب الديني عبر شبكات  بمداخلة موضوعها: مستغانم2017ماي 14-13يومي 

)قراءة في بعض مضامين موقع  التواصل االجتماعي بين محك االعتدال وسلطة التطرف

 فيسبوك(

باللجنة العلمية للملتقى الدولي بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي: مالك بن نبي بين  عضو-18

 2017نوفمبر 29-28مظاهر الجمود وآليات التفعيل بتاريخ 

مالك بن نبي صحفيا: دراسة تحليلية لمقاالت مالك بن نبي كما قدمت مداخلة بموضوع: 

 المنشورة في الصحافة الجزائرية 

صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها ترأست الملتقى الوطني الموسوم ب: -19

الذي انعقد بكلية علوم االعالم واالتصال والسمعي البصري بتاريخ  في الحراك الثقافي الجزائري

 2018أفريل  11

مية المجتمع شاركت في الملتقى الوطني حول ترقية الخطاب المسجدي لمساهمة المرأة في تن-20

الخطاب النسوي في  التابع لمديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية البويرة بمداخلة عنوانها:

قراءة في مضامين موقع: صيد - :الممارسة اإلعالمية من خالل المواقع اإللكترونية الدعوية

 2019مارس  7-6المنعقد بتاريخ -الفوائد



السادس في اإلعالم التابع لجمعية البصيرة للبحوث شاركت في الملتقى العلمي الدولي -21

–في أربيل  حول اإلعالم األمنيوالتطوير اإلعالمي، ومنصة أريد للباحثين النطقين بالعربية 

 قطاع السمعي البصري الخاص في الجزائرالعراق/ مشاركة إلكترونية بمداخلة عنوانها: 

 7-6المنعقد بتاريخ فيفري  22زمة حراك قراءة في التحوالت والتحديات من خالل أ-واألزمات

 2020فيفري 

التابع لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري شاركت في الملتقى الدولي -22

المرأة  صورة ب:بتيزي وزو حول: واقع المرأة في ظل التغيرات االجتماعية، بمداخلة موسومة 

)المداخلة  2020مارس  11-10يومي  المنعقد-تحليليةدراسة -المواقع اإلسالمية اإللكترونية في

 طبعت ضمن كتاب المؤتمر(

 المقاالت العلمية المنشورة: -

مجلة مخبر علم اجتماع االتصال للبحث  :_ نشرت العديد من المقاالت في المجالت العلمية منها

 /مجلة الحقيقة التابعة لجامعة أدرار-1والترجمة / ومجلة العلوم اإلنسانية التابعة لجامعة قسنطينة 

مجلة الدراسات اإلعالمية التابعة للمركز /مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية

والسياسية واالقتصادية ببرلين/مجلة الجامعة التابعة الديموقراطي العربي للدراسات االستراتيجية 

 لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  2016للكلية، مجازة من المجلس العلمي الصحافة في الجزائر تاريخبمقياس: مطبوعة خاصة -

 2019كتاب مطبوع عن دار ألفا دوك عنوانه: محطات في اإلعالم واإلعالم ال رقمي-

-المضامين والهوية–ترك عن دار ألفا دوك عنوانه: الخطاب الديني في وسائط اإلعالم كتاب مش-

 -مستغانم-، إشراف الدكتور العربي بوعمامة من جامعة عبد الحميد بن باديس2020

 كتاب قيد اإلنجاز حول: صحافة البيانات-

 العضوية في فرق البحث:-

 لبرامج الفتوى في الفضائيات اإلسالميةاستخدام المشاهد الجزائري عضوة بفرقة بحث:  -

 (2018-2015) منهاواإلشباعات المتحققة 

 قضايا اإلصالح الديني واالجتماعي في صحافة جمعية العلماء المسلمينعضوة بفرقة بحث: -

 2019الجزائريين، جريدة البصائر اإللكترونية نموذجا )دراسة تحليلية( ابتداء من جانفي 

 المجالت األكاديمية:العضوية في خبرة 

 خبيرة بمجلة )الجامعة( الدولية التابعة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.-

 ( التابعة لكلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.)المعيارخبيرة بمجلة -

 الجزائرية لألمن اإلنساني بمجلة: المجلةخبيرة -



 

 

 

 


