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.)الجزائر( 3قسنطينة جامعة والسمعي-بصري، واالتصال اإلعالم معلو كليةالعمل:  - مكان
.1996 مارس منذ العالي التعليم وأستاذ ،1987 أكتوبر منذ مساعد أستاذ بصفة

:  العلمية(     )المؤهالت      الشهادات  -2
.1987  جويلية: جامعة كومبلوتانس، مدريد – الثقافي- دكتوراه دولة علم اجتماع

.1987 )مدريد( فبراير للغات الوطنية المدرسة األسبانية، اللغة في الكفاءة شهادة- 
.2005 قسنطينة منتوري جامعة ترجمة: عربية- فرنسية- إنجليزية، ليسانس شهادة- 

  اإلدارية     المهام- 3
العليا(، بالدراسات المكلفة الجامعة مديرية )نيابة بالخارج والتكوين العليا الدراسات مدير-
.1992 - 1990قسنطينة:  جامعة
.12/11/2018-27/4/2016 البصري، والسمعي واالتصال اإلعالم علوم كلية عميد-

  والتربوية     العلمية      المهاـم-4
جامعات ( في2017-1987) البيداغوجيين والتأطير التعليم برامج وضع في المشاركة-

العالي. التعليم لوزارة التابعة الوطنية والندوات اللجان  وفي3 و2  ،1 قسنطينة
 و2 ،1 قسنطينة جامعات وكليات ومعاهد أقسام في وتربوية علمية ومجالس لجان عدة رئيس-

3( 1993 -2015.)
 .1992 / 1991 قسنطينة / جامعة اإلنسانية العلوم مجلة تحرير رئيس-
-2000 منتوري / جامعة االجتماع علم / قسم االجتماعي الباحث مجلة تحرير رئاسة عضو-

2001.
والعلوم اآلداب (،EAK) اآلتية: المعيار للمجالت الجزائرية المنصة في تحرير هيئات عضوية-

اإلنسانية للعلوم الجزائرية المجلة (،2بليدة )جامعة االجتماع لعلم آفاق (،2)سطيف االجتماعية
غليزان(؛* الجامعي، )المركز االجتماعية للدراسات الرواق ،(3)قسنطينة واالجتماعية

دراسات، أخرى: التواصل، مجالت إلى باإلضافة المجالت، هذه في   للمقاالت     مقيم     أو     وُمراجع
)بسكرة(، اإلنسانية العلوم والمجتمع، اإلنسان علوم قالمة، جامعة حوليات االجتماعي، الباحث

مصداقية... المواقف،
(.2000-1999) الجزائري بالشرق الجهوية الجامعية األكاديمية لدى علمي خبير-
--1999 بالجزائر، الجامعي البحث لتطوير الوطنية الوكالة لدى معتمد علمي خبير-
العلوم كلية " –SO.CO.RE.T"  والترجمة للبحث االتصال اجتماع بحث: علم مختبر مدير-

.(...2019// 2016 -2000) -،3 و1قسنطينة - جامعةواإلنسانية االجتماعية
... ثم2007-2004 نوفمبر قسنطينة، منتوري جامعة الجامعية، المهنة أخالقيات لجنة عضو-

...2019-2015 ،3قسنطينة جامعة في
ؤول-تر تخصص مسحافة" بقسم "ماسوم صال، اإلعالم علوم كلية واالتصانية العلاإلنس

.2013-2010 قسنطينة،  منتوري جامعة واالجتماعية،
ؤول-دان مسوم ميانية، العلوم كلية اإلنسال اإلعالم علمعي واالتصري، والسجامعة البص

.2017-2014 أكتوبر ،3قسنطينة
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  التدريس:     في      الخبرة   -5
) باتنة جامعة   وفي3و  ،2  ،1 قسطينة جامعات في التدرج في تدريسها سبق التي أ( المقررات

1988-2020 :)
،العام والرأي االتصال وسائل ،الوصفي اإلحصاء ،التخصصات بين ما ملتقىالتوالي:  على- 

وسائل تاريخ ،اإلعالم لعلوم مدخل ،واالتصال لإلعالم مدخل ، البحث على التدريب ملتقى
لإلعالم الجديدة التكنولوجيات البيانات، تحليل تقنيات الجزائر(، وفي )عموما واالتصال اإلعالم

األجنبية اللغاتو اإلنسانية العلوم يمعهد )في أسبانية لغة معاصرة، قضايا ملتقى واالتصال،
المداخل األساسية في ،2 و1واالتصال اإلعالم علوم إلى مدخل  للغات، المكثف التعليم مركزو

الكيفية. المناهج، المناهج الكمية في بحوث الصحافةبحوث الصحافة، 
  

3و  ،2  ،1 قسطينة جامعات  فيعليا( )دراسات التدرج بعد ما في تدريسها سبق التي ب( المقررات
-1987بسكرة( ) البواقي، أم مسيلة، باتنة، القادر، عبد )األمير الجزائري الشرق جامعات بعض وفي

2020:)
تقنيات ،(ةقسنطين ،األجنبية اللغات )معهد أسبانية لغة ،التنمية اجتماع علم ملتقياتالتوالي:  على- 

(،التنمية،  المنهجية )علم المكتبات استراتيجيات ،الوصفي اإلحصاء ،الصحافة تاريخ ،اإلعالم
، )كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير واالتصال المؤسستياقتصاد اإلعالم والتصال

+ البحث + حلقة وأدواته البحث منهجية+ العامة والعالقات المؤسسة في االتصال(، قسنطينة
وتطبيقاته االجتماعي  اإلحصاء+ إلعالماو االتصال بحوث مناهج+  الجماهيرية والثقافة اإلعالم

مسيلة(، )جامعة االجتماعية الخدمة ،قسنطينة( القادر، عبد )األمير واالتصال اإلعالم بحوث في
واالتصال، لإلعالم الجديدة التكنولوجيات بسكرة(، )جامعة البيئي + االتصال المؤسسة اتصال

الدولية والعالقات االتصال البيئي، االتصال العالم، في االتصال وسائل تاريخ االتصال، نظريات
بحوث للبحث، الميدانية واإلجراءات النظري البناء باتنة(، )جامعة االجتماعي + اإلحصاء

.البحث التوثيقي، اإلعالم واالتصال بين النظرية والتطبيق

  (  2019  -  2001  )     التعليمية     المطبوعات      تحرير-6
البيانات"، تحليل "تقنيات وتكنولوجياته"، االتصال التوالي(: "وسائل )على اآلتية المواد - في

"وسائل االتصال الجماهيرية -عرض، "الصحافة في الدول العربية" ،االتصال" في اإلقناع "نظريات
وتحليلها"، البيانات "عرض (،والتنظيم العمل اجتماع علم) وهيكلتها : تنظيمها الجامعة""، مقارن-

هجا"من ،المؤسستي" "االتصال ،وأدواته" البحث "منهجية "،االجتماعية العلوم في البيانية التمثيالت"
اإلعالم بحوث في وتطبيقاته االجتماعي "اإلحصاء واإلنسانية"، االجتماعية العلوم في البحث

".واالتصال

(:CNEPRU-PNR) الوطنية البحث مشاريع من العديد وعضوية - رئاسة7
الجامعة" )رقم: في الديمقراطية المشاركة "إشكالية(: 2020-1994) الموالية المشاريع رئاسة- 

في الثقافية بالسياسة وعالقته العمومية الصحافة في الثقافي "الخطاب ،(02/94 /2501
مضمون أوروبا: تحليل في والعنصرية المغاربية "الهجرة ،(v 2501 / 02  /96رقم:) الجزائر"
في الجامعي "التسرب ،(v 2501 / 04  /2000)رقم:  -نموذجا-" المكتوبة األسبانية الصحافة
)رمزه:" الجزائر في اإلعالم ووسائل العربية اللغة" (،ANDRU, 2000-2002) الجزائر"

V2501/52/06،) الصحافة" S*00920090073،) الجزائرية(رمزه: الصحافة في البيئي اإلعالم
(،S*00920110040 )رمزه: 1962-1893الجزائر:  في بالفرنسية الصادرة اإلصالحية

المرحلة كتب لمحتوى وتحليلية ميدانية دراسة الجزائرية، ةالمدرس برامج في الطبيعية البيئة"
الجزائرية الصحافة في العربية بالبلدان الديمقراطية التحوالت صورة" ،(PNR, 2011) االبتدائية
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دراسة - النقد الساخر من خالل البودكاست الجزائري" (،S*07220130004)رمزه: 
(.I02N01UN250320180007رمزه: " )ةسيميولوجي

ترجمة"  "،االتصال اجتماع علم في البحث تقنيات ":  (  2015  -  1996  )     التالية     البحث     مشاريع     عضو- 
"اتصال الجزائر"، في الطالبي العام والرأي الديمقراطية ،واالتصال" اجتماع علم في أعمال
داخل سلوكه على وتأثيره الطفل إعالم" الجزائرية"، والخدمية الصناعية المؤسسة في األزمة

استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المؤسسة" الجزائر"، في التربوية المؤسسات
الجزائرية".

  :  التأهيل     لجان     في     والمشاركة     والرسائل      المذكرات     على     ( اإلشراف8
.  (  2005  -  1988  )     الليسانس     مذكرات     أ( عشرات

  تمت     والتي     عليها     المشرف     والماستر     الماجستير     المتخصصة،     العليا     الدراسات     مذكرات     عشرات  ب( 
األمير ،3و2 ،1 قسنطينة جامعات واالقتصاد... في واالصال اإلعالم االجتماع، علم فيمناقشتها: 

(.2019- 1993) البواقي أم العاصمة، الجزائر بسكرة، باتنة، القادر، عبد

اإلعالم االجتماع، علم  في:ا  مناقشته     تمت     والتي     عليها     المشرف     الدكتوراه     رسائل     عشرات  ج( 
الجزائر ،2سطيف عنابة، القادر، عبد األمير ،3و2 ،1 قسنطينة جامعات واالقتصاد... في واالصال
(.2019- 1995) العاصمة

قسنطينة جامعات: عنابة، في ،  المحاضرين     لألساتذة     الجامعي     للتأهيل     لجان     عدة     في     المشاركةد(  
(.2020-2015) البواقي أم القادر، عبد األمير ،3و2

  :  ملتقيات(     مقاالت،     )كتب،     العلمي     النشاط   -11
الكتب: أ(

          (01 - Foudil DELLIOU : Las contradicciones culturales en el mundo islámico (el 
caso de Argelia), Madrid , Ed. Universidad Complutense , 1990 . 

.1995 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، منهجية، دليو)إشراف(: دراسات ( فضيل2
الجامعية، المطبوعات ديوان قسنطينة، االجتماعية، العلوم في وتقنياته البحث دليو: أسس ( فضيل3

1997.
.1998 ،المعرفة دار الجزائر، والتغريب، التأصيل بين االجتماع وآخرون: علم دليو ( فضيل4
الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، الجماهيرية، االتصال وسائل في دليو: مقدمة ( فضيل5

.1998 االجتماعية،
البعث، مطبعة قسنطينة، االجتماعية، العلوم في المنهجية )تحرير(: أسس غربي وعلي دليو ( فضيل6

1999.
.2000 الهدى، دار )الجزائر(، مليلة عين بنفسك، اإلسبانية اللغة دليو: تعلم ( فضيل7
الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، االجتماعية، العلوم في منهجية )إشراف(: قضايا دليو ( فضيل8

04/2001.
الجزائرية، الجامعة في الديمقراطية المشاركة سفاري: إشكالية ميلود لوكيا، الهاشمي دليو، ( فضيل9

.2001فبراير منتوري-قسنطينة، جامعة منشورات
الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، االجتماعية، العلوم في البيانية دليو: التمثيالت ( فضيل10

06/2001.
علم مختبر الجزائر، البرامج، تقويم مارتين(: منهجية )ترجمة(-)تأليف: ف. ألفيرا دليو ( فضيل11

.2001منتوري-قسنطينة، جامعة االتصال، اجتماع
.2001 الجزائر، قسنطينة، جامعة منشورات والعولمة، (: الجزائر)إشراف دليو ( فضيل12
الطبيعية األوساط على التأثير الجزائر، في  البيئةوآخرون: دليو فضيل كردون، عزوز( 13

.2001 الهدى، دار الحماية، واستراتيجيات
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علم مخبر اللغة، الفقر، اإلنترنت، المعاصرة: العولمة، وتحرير(: التحديات )إشراف دليو ( فضيل14
.2002 قسنطينة، منتوري، جامعة والترجمة، للبحث االتصال اجتماع

العربية، الوحدة دراسات مركز لبنان، الجزائر، في الديمقراطية وآخرون: مستقبل دليو ( فضيل15
2002.

منتوري- جامعة االتصال، اجتماع علم مختبر المؤسسة، في (: االتصال)إشراف دليو ( فضيل16
.2003 ،قسنطينة

منتوري- جامعة االتصال، اجتماع علم مختبر الجماهيري، االتصال إلى : مدخلدليو فضيل( 17
.2003 ،قسنطينة

مختبر األوروبية، الصحافة في والعنصرية مقراني: الهجرة الهاشمي غربي، علي ،دليو فضيل( 18
.2003 ،منتوري-قسنطينة جامعة االتصال، اجتماع علم

.2003 المعرفة، دار مصر، ،هوسائل نظرياته، ه،دليو: االتصال: مفاهيم فضيل( 19
المعرفة، دار مصر، الصحافة، مع عالقات عامة، عالقات المؤسسة: إشهار، دليو: اتصال فضيل( 20

2003.
االتصال، اجتماع علم مختبر والمنهجية، النظرية المعاصر: ثنائياته اجتماع : علمدليو فضيل( 21

.2004 ،منتوري-قسنطينة جامعة
.2006 ديسمير الفكر، أقطاب دار الجزائر، االتصال، وسائل تاريخدليو:  فضيل (22
االتصال اجتماع علم مخبر ،2ط. منهجية، االتصال: عناصر في وآخرون: البحث دليو ( فضيل23

لكتاب: جماعية )ترجمة ،2009 قسنطينة، منتوري، جامعة والترجمة، للبحث
 Laramée A. Vallée B. : La recherche en communication : éléments de méthodologie, 

Univ. Québec 2001. ISBN: 978-9961-948-45-3
االجتماعية واألبحاث الدراسات مخبر فياللي(، كمال )إشراف الجزائرية الهجرة سوسيولوجية( 24

.2009 جوان والرحلة، الهجرة حول التاريخية
االجتماعية واألبحاث الدراسات مخبر فياللي(، كمال )إشراف الحضرية والتحوالت ( الهجرة25

.2010 جوان والرحلة، الهجرة حول التاريخية
، والترجمة للبحث االتصال اجتماع علم مخبر الثقافية، والهوية  العولمة:)إشراف( دليو فضيل( 26

.2010 قسنطينة،  منتوري جامعة
للبحث االتصال اجتماع علم مخبر الجزائر، في السياسي )إشراف(: االتصال دليو فضيل( 27

.2010 قسنطينة  منتوري جامعة ، والترجمة
الثقافة دار واآلفاق، االستعماالت واالتصال: المفهوم، لإلعالم الجديدة  التكنولوجياتدليو: فضيل( 28

.2010 األردن، والتوزيع، للنشر
والتوزيع، للنشر الثقافة دار واإلعالمية، االجتماعية العلوم في البيانات تحليل  تقنياتدليو: فضيل( 29

.2010 األردن،
للبحث االتصال اجتماع علم مخبر والمجتمع، )إشراف(: البيئة دليو فضيلو غربي ( علي30

.2011 قسنطينة  منتوري جامعة والترجمة،
الطبعة والتوزيع، للنشر الخلدونية دار الجزائر، االتصال،و اإلعالم وسائل تاريخدليو:  فضيل (31

.2013 معدلة، الرابعة
للنشر هومة دار الجزائر، ،2013-1893المكتوبة:  الجزائرية الصحافة تاريخدليو:  فضيل( 32

 ISBN : 978-9961-65-840-6 .2014 والتوزيع،
هومة دار الجزائر، ،التقنية تطبيقاتها الجديدة: بعض واالتصال اإلعالم تكنولوجيادليو:  فضيل( 33

.2014 والتوزيع، للنشر
هومة دار الجزائر، واالجتماعية، اإلنسانية العلوم في البحث منهجية إلى دليو: مدخل ( فضيل34

.2014 والتوزيع، للنشر
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للنشر هومة دار الجزائر، واالجتماعية، اإلنسانية العلوم في المعاينة دليو: تقنيات ( فضيل35
.2015 والتوزيع،

والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم مخبر االجتماعية، العلوم في منهجية دليو: عناصر ( فضيل36
     ISBN : 978-9961-9989-5-3.2015 ،3قسنطينة جامعة

للنشر هومة دار الجزائر، ،معاصرة الجديدة: قضايا واالتصال اإلعالم تكنولوجيادليو:  فضيل( 37
.2015 والتوزيع،

اجتماع علم مخبر الفرنسي، االحتالل أثناء قسنطينة مقاطعة في الجزائرية دليو: الصحافة ( فضيل38
.130ص. . ص2015 ،3قسنطينة جامعة والترجمة، للبحث االتصال

مخبر التغيير(، وإرادة السياسة األول: في )الجزء االجتماعية العلوم في دليو: دراسات فضيل( 39
. ردمك:184ص. . ص2016 ،3قسنطينة جامعة والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم

978-9961-9989-6-0
اجتماع علم مخبر عامة(، األول: مباحث )الجزء واالتصال اإلعالم في دراسات دليو، فضيل( 40

.212ص.  . ص2016 ،3قسنطينة جامعة والترجمة، للبحث االتصال
7-7-9989-9961-978ردمك:  

المدن تسويق في واالتصال اإلعالم وسائل )إشراف(: دور بوزيان الدين ونصر دليو ( فضيل41
االتصال اجتماع علم مخبر (،14/10/2015-13) دولي ملتقى أعمال الثقافي، وموروثها

-01-632-9931-978ردمك:. 305ص. . ص2016 ،3قسنطينة جامعة والترجمة، للبحث
6

42) Delliou foudil et Bouziane Nasreddine (ed.) : Rôle de l’information et de la 
communication dans le marketing des villes et de leur heritage culturel. Actes du 
seminaire international (13-14/10/2015). Labo Sociologie de la communication. 
Univ. Constantine3. 2016. Pp.191. ISBN : 978-9931-632-02-3

.198ص. . ص2018 الجزائر، دوك، ألفا واالتصال، اإلعالم علوم إلى مدخل دليو، ( فضيل43
ISBN:978-9931-484-79-0ردمك: 

. ردمك:213ص. ص.2018 الجزائر، دوك، ألفا واالتصال، اإلعالم وسائل تاريخ دليو، ( فضيل44
ISBN:978-9931-484-78-3

ص. 2018 األردن، األكاديمي، الكتاب مركز اإللكتروني، اإلعالم في جماعي: دراسات ( كتاب45
?ISBN:978-9957-35-345-2 http://www.abcpub.net/index.php. ردمك: 402ص. 

route=product/product&product_id=253
مخبر واالتصال(، اإلعالم الثاني: أخالقيات )الجزء واالتصال اإلعالم في دراسات دليو، فضيل( 46

. ردمك:208ص. . ص2019 ،3قسنطينة جامعة والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم
ISBN:978-9931-632-12-2

اجتماع علم مخبر والجامعة(، الثاني: المعرفة )الجزء االجتماعية العلوم في دليو: دراسات فضيل( 47
-ISBN:978. ردمك: 234ص.  . ص2019 ،3قسنطينة جامعة والترجمة، للبحث االتصال

9931-632-10-8

:ب( المقاالت
1- Foudil DELLIOU: Le Syncrétisme culturel en Algérie (Observations préliminaires), 

Revue des Sciences Humaines, Université de Constantine , N°2 , 1991. 
العدد ،العربي الفكر مجلة اإلسالم"، تغريب أم العلوم أسلمة: ")ترجمة( ميموني وجمال دليو فضيل- 2

Islamisation of Sces orسردار:  الدين  )ضياء116-104ص.  ص ،1994 ،بيروت ،75

Westernisation of Islam، ،الفكرية(. الدراسات مؤسسة لندن
عدد قسنطينة، جامعة ،اإلنسانية العلوم مجلة االجتماعية"، العلوم في البحث دليو: "مراحل - فضيل3

.1995 ،خاص
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ماي الجزائر، ،11/12 رقم ،لالتصال الجزائرية المجلة االتصال"، في البحث دليو: "تاريخ - فضيل4
1995.

قسنطينة، األول، العدد ،الباحث مجلة مقارن("، )عرض الجماهيرية االتصال دليو: "وسائل - فضيل5
1995.

يل6رون: "الجامعة دليو - فضوذج وهيكلتها تنظيمها وآخنطينة("، جامعة )نماحث، مجلة قسالب
. 1995 قسنطينة، األول، العدد

العربي، الفكر مجلة نقدية("، )مقاربة والخصوصية العالمية بين االجتماعية دليو: "العلوم - فضيل7
.1996 بيروت، ،84 عدد

08- Foudil DELLIOU: Malek Bennabi y la Teoría de la Civilización, Revue « Les Annales
de l’Université d’Alger », N°9, 1995 . & In: Revue "Expressions",  No 5, 
Université de Constantine, 1996.

العدد ،المعرفة إسالمية مجلة الغربي"، االجتماع علم في النظرية الثنائيات دليو: "إشكالية - فضيل9
.1998 واشنطن، ،11

عدد قسنطينة، جامعة اإلنسانية، العلوم مجلة اإلنسانية"، العلوم في االتجاه دليو: "مقاييس - فضيل10
11، 1999.

العلوـم مجلة االجتماع"، علم في الحياتية السير البيوغرافي: استعمال دليو: "المنهج - فضيل11
.1999 ،صيف ،الكويت ،2 العدد ،27 المجلد ،االجتماعية

علم قسم ،2 العدد الباحث، مجلة بالمحيط"، الجامعة سعادة: "عالقة ومولود دليو - فضيل12
.1999 قسنطينة، جامعة االجتماع،

والمعيارية" لمحمد الموضوعية بين االجتماعي البحث "منهج كتاب دليو: عرض - فضيل13
.1999 قسنطينة، ،2 العدد الباحث، مجلة أمزيان"،

) الجزائرية الرئاسية سعيد: "االنتخابات بن التوفيق عبد لعطراوي، محمد دليو، - فضيل14
الخطاب نوعية من (: عينةEl Watan) جريدة مضمون تحليل خالل ( من19/11/1995

جامعة االجتماع، علم قسم ،االجتماع لعلـم الجزائرية الدفاتر مجلة الجزائري"، اإلعالمي
.2000 ،1ع.  الجزائر،

،العربي المستقبل مجلة واالغتراب"، األصالة المكتوبة: بين الجزائرية دليو: "الصحافة - فضيل15
.2000مايو ،بيروت  ،255 عدد

16- Foudil DELLIOU: “Muhammad Laid Al-Jalifa, un gran poeta reformista”, Revue de 
l’Université Emir Abdelkader des Sciences Islamiques, N°9, Rabi’a El-Thani / 
juillet 2001.

العلوم كلية ،اإلحياء مجلة واالستقراء"، االستنباط بين االجتماعي البحث دليو: "منهجية - فضيل17
ه/1422 (،30/10/2001-28دولي:  بملتقى  )خاص4 عدد االجتماعية، والعلوم اإلسالمية

.274-255. الجزائر. ص باتنة، جامعة م،2001
لعلوـم التونسية المجلة "،الدولي االتصال تكنولوجيا حياد وإشكالية العولمة: "دليو فضيل- 18

الجامعي، المركب األخبار، وعلوم الصحافة معهد ،2001 ديسمبر ،37/38 العدد ،االتصال
تونس. منوبة،

ائي دليو: "التحليل - فضيل19ات اإلحصوم في والكيفية الكمية للبيانة"، العلاحث مجلة االجتماعيالب
. 2005 قسنطينة، جامعة ،7 العدد االجتماعي،

يل20و: - فضحاف المعالجة" دليرائمل ةيالصحافةالبيئة جوذج"، الجزائرية : الصالبحــوث مجلة نم
.2006 ،السعودية ،32 العدد ،14 المجلد ،األمنية

يل21و: " - فضية الزبونيةدلية" عصر في واالجتماعية السياســوم العربية المجلة ،الديمقراطي للعل
(.بيروت) العربية الوحدة دراسات مركز ،2008 ،17 العدد ،السياسية

علم قسم ،9 العدد الباحث، مجلة ،هوانغ"  حالة من العلم: تأمالت في الغشدليو: " - فضيل22
.2009 جوان قسنطينة، جامعة االجتماع،
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الباحث، مجلة العالقات، جغرافيا إلى المسافات جغرافيا الجوارية: من دليو: الصحافة  فضيل-23
.2010 أكتوبر قسنطينة، جامعة االجتماع، علم قسم ،10 العدد

لبنان، العربي، المستقبل مجلة والتشاؤم"، التفاؤل اإللكترونية: بين دليو: "الديمقراطية - فضيل24
( www.caus.org.lb.).2012 مارس ،397 العدد

المجلد وآفاق، أفكار مجلة النقدية"، االعتبارات العلمية: بعض المعرفة دليو: "سوسيولوجيا - فضيل25
3، ( www.afkar-afak.org،)(54-35ص. )ص ،2الجزائر جامعة ،31/12/2013 ،4العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8487.
االجتماعية، العلوم مجلة والكيفية"، الكمية البحوث في والثبات الصدق دليو: "معايير - فضيل26

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1384. 01/12/2014 ،19العدد ،2سطيف جامعة

،9والمدينة" رقم "اإلنسان مجلة الناقد، وحس الباحث مثابرة التاريخي: بين دليو: المنهج - فضيل27
‹ www.univ-constantine2.dz › facshs .2015 ،2قسنطينة جامعة والمدينة، اإلنسان مخبر

laboratoires

والمجتمع، اإلنسان علوم مجلة مظاهره وطرق مواجهته،اإلعالم:  وسائل في دليو: العنف - فضيل28
.2015، مارس 14العدد  ،بسكرةجامعة االجتماعية، و اإلنسانية العلوم كلية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49845.
لالتصال، الجزائرية لمجلةا الحماية"، ووسائل االختالل اإلعالم: مظاهر أخالقيات"دليو:  - فضيل29

(68-45. )ص.3 الجزائر جامعة واالتصال، اإلعالم علوم كلية ،01/12/2015 ،24 العدد
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81375

كلية (،504-491.  )ص41 رقم المعيار مجلة )مترجم(، االتصال في البحث دليو:"هوية - فضيل30
/1437 )الجزائر(، قسنطينة ،اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير جامعة الدين، أصول

19/6/2016 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/19844

قسم ،12 العدد الباحث، مجلة أفريقيا"، جنوب أفريقيا: حالة في اإلعالمية الساحةدليو: " - فضيل31
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4502. 24-11ص.  . ص2016 ،2 قسنطينة االجتماع، علم

جتماعيةاال للعلوم قالمة جامعة حوليات ،": من التصميم إلى التدقيقهوية المؤسسة"دليو:  - فضيل32
.493-475ص.  . ص2017  جوان30 ،20 العدد ،واإلنسانية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/60945

فضيل دليو: االستراتيجية األمنية: أنواعها، تقنياتها ومتطلباتها، مجلة الباحث، - عاطف كالع33
نطينةة قساعي )جامع 2االجتم 13 ع(،.62-55، ص.2017،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46206

دة الساخرة الصحفية دليو: الكتابة فضيل بوثلجة، - نجاة34روق بجريومي. دراسة الشة...، اليتحليلي
.759-719. ص ص  .2017 ديسمبر ،25 العدد بسكرة، جامعة والمجتمع، اإلنسان علوم مجلة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82669

اإلعالمية"، النماذج بعد ما إلى الصحافة نظريات العالم: من في اإلعالمية دليو: "األنظمة - فضيل35
ص. ص ،25/12/2017 ،25 العدد (،2سطيف )جامعة االجتماعية والعلوم اآلداب مجلة
105-119 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45145  URL :

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2385

العاصمة إلى المغربي الريف "مناالستقالل:  قبل الجزائرية اإلذاعة: بوثلجة نجاة، فضيل دليو- 36
 ص ص..2018، أفريل 26مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، جامعة بسكرة، العدد  العراقية"،

757-770 .https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/116

أسس البحث األخالقي في االتصال"، المجلة الجزائرية للعلوم اإلنسانيةدليو: " فضيل- 37
22-16 ص ص..2018، 3، العدد3واالجتماعية، جامعة قسنطينة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95769
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ات وضـماناـت: فضيل دليو، خالف بومخيلة- 38 ة الفسـاد: بحث في المعوـق دور الصـحافة في محارـب
ــاح ــ ــ ار، المجلدالنجة المعيدد 23، مجل 368-347، ص ص.03، الع،15-06-2019.

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95  019  

الفضيل دليو- 39ة لالتصة الدوليحافة، المجل: بين القرب والبعد: إضافة الجمهور إلى بحوث الص
تغانم، المجلدة مساعي، جامعدد6االجتم 2، الع.(53-35 )ص.18/7/2019،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99096

اإلنسانية للعلوم الجزائرية المجلة وإجرائي، مفهمي الخطاب: تعدد تحليل دليو: منهج - فضيل40
-https://ajhss.univ. 38-29ص.  ص ،2019 ،05. ع.3قسنطينة جامعة (،AJHSS) واالجتماعية

constantine3.dz/wp-content/uploads/2019/11/04-05.pdf

 شبكة تحليل الصورة الثابتة: نمذجة بيداعوجية لبعض المرجعيات السيميولوجية،- فضيل دليو:41
ص ،18/12/2019 ،04 العدد ،16 المجلد (،2سطيف )جامعة االجتماعية العلومو اآلداب مجلة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106989 33-21ص. 

،6المجلد والصحافة، االتصال مجلة تفاعلي، الكيفية: تالزم البحوث مناهج دليو: أخالقيات - فضيل42
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/109289. 2020. 01ع

( الملتقيات:جـ      
(.1994 قسنطينة - جامعة دراسية )أيام التخرج مذكرة إنجاز حول عملية  مالحظات-1
جامعة   في16/04/1996-15والتعليم:  البيداغوجيا حول الوطني )الملتقى البرامج تقويم - منهجية2

قسنطينة(.
ظل في  جامعة حول: أية وطني )ملتقى التقويمية النماذج بعض خالل من بالمحيط الجامعة - عالقة3

قسنطينة(. جامعة  في5/06/1996-4-3السوق؟:  اقتصاد
لإلدراة الثاني الدولي قسنطينة(: المؤتمر جامعة الجزائرية" )أنموذج الجامعة وتسيير - "الديمقراطية4

(.27/11/1996-25/11) األردن في العامة
الوطن" جريدة مضمون تحليل خالل ( من1995 )نوفمبر الجزائر في الرئاسية - "االنتخابات5

علم الجزائر: معهد في السوسيولوجية والممارسات االجتماع حول: علم وطني )ملتقى
(.12/11/1997-11الجزائر:  االجتماع،

مذكرات إعداد كيفية حول دراسي االجتماعية" )يوم العلوم في للبيانات االحصائي - "التحليل6
(. 02/03/1999 منتوري-قسنطينة، جامعة االجتماع، علم معهد التخرج، ورسائل

حول دراسي للجامعة" )يوم التصويري التمثيل لتطوير العمومية: مقدمة وصورتها المؤسسة - "هوية7
(.24/4/1999 قسنطينة، االجتماع، علم بالجامعة: معهد المؤسستي االتصال

حافة8رائم المكتوبة الجزائرية - "الصام وجة" )أيية البيئول وطنية دراسار حة: اآلث"البيئ
تراتيجياتة"، واسدة الحمايالم البحث وحا-العربي/ جامعة أفريقيومي العنطينة: ي-5 قس

6/6/1999.)
قسم والجزائر"، "العولمة حول دولي الدولي" )ملتقى االتصال تكنولوجيا حياد وإشكالية - "العولمة9

يومي منتوري- قسنطينة، جامعة االجتماعية، والعلوم االنسانية العلوم كلية االجتماع، علم
21-22/11/1999.)

كالية10ة، الجامعة دمقرطة - "إشؤتمر الجزائريول دولي مالي التعليم حالملكة جامعة األهلي، الع
.2000  يونيو01 مايو-30 )اليمن(، صنعاء أروى،

ديات االتصال اجتماع حول: "علم وطني دراسي يوم الموازي"، إنترنت - عالم11رة"، والتحالمعاص
.2001/ 24/4 منتوري-قسنطينة، جامعة والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم مختبر

كالية-12اء  "إشرية"، المراكز محيط في المرقدية األحيني ملتقى الحضول وطالجزائرية المدينة ح
دياترة: التحاق، المعاصاع، علم قسم واآلفنطينة، جامعة االجتموري-قس-20 منت

21/5/2001.
.8/5/2005 قالمة، جامعة االجتماعية، العلوم كلية دولي، ملتقى اإلعالم"، وسائل في - "العنف13
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ة: بعض المعرفة "سوسيولوجية- 14ارات العلمية"، االعتبول ملتقى النقدياع "علم حواقع– االجتم
.08/12/2005-07 بسكرة، وآفاق- جامعة

ية الزبونية- 15ول دولي ملتقى ،الديمقراطية عصر في واالجتماعية السياسد، الحكم حجامعة الراش
.2007 أفريل سطيف،

16 -،قسنطينة منتوري حامعة واالتصال، اإلعالم علوم قسم وطني، ملتقى والمجتمع"، "اإلعالم
08-11-2007.

 حولاألولىالندوة الوطنية  دراسية"، ونماذج نظرية أسبانيا: اعتبارات في - "المهاجرون17
واألبحاث الدراسات مخبر ، الجزائرية في تاريخ الماضي والحاضرالهجرةسوسيولوجية 

.2008 ماي - قسنطينة، منتوري جامعة ،والرحلة الهجرة حول التاريخية االجتماعية
ات18ني ملتقى اإلعالن"، - "أخالقيول وطوم قسم "اإلعالن"، حال، اإلعالم علجامعة واالتص

.10/05/2008 ،قسنطينة منتوري
وات19ة" ملتقى عصر في الرقمية - "الفجول وطني العولمة"، الثقافة "الهوية حبر والعولمعلم مخ

.24/05/2008 ،قسنطينة منتوري جامعة االتصال، اجتماع
20" ني ملتقى "،اإللكترونية الديمقراطية- ول وطر"، في والديمقراطية "اإلعالم حوم قسم الجزائعل

.2009-5-10 قسنطينة، منتوري جامعة واالتصال، اإلعالم
في السياسي "االتصال حول وطني ملتقى "،نبدأ؟ أين تنمية: من ديمقراطية، إعالم، حرية- "21

.13/5/2009 قسنطينة، منتوري جامعة االتصال، اجتماع علم مخبر الجزائر"،
 حولالثانيةالندوة الوطنية  الحضرية"، والفضاءات  الجديدة واالتصال اإلعالم - تكنولوجيات22

االجتماعية واألبحاث الدراسات مخبر الجزائر، في الحضرية والمعالم والحراك "الهجرة
.16/6/2009 - قسنطينة، منتوري جامعة ،والرحلة الهجرة حول التاريخية

المستقبل"، ورهانات "اإلعالم حول دولي ملتقى والعقالنية"، االنتهازية اإلعالم: بين - "أخالقيات23
فعالياته . )نشرت17/12/2009-14 الجزائر، أدرار، جامعة واالتصال، اإلعالم علوم قسم
(.2010 عام

ات24ائية"، اإللكترونية - "النفايني ملتقى والفضول وطع"، "البيئة حبر والمجتماع علم مخاجتم
.20/05/2010-19 ،قسنطينة منتوري جامعة االتصال،

ني ملتقى الجزائر"، في التواصلية والمنظومة الفرنسي - "االحتالل25ول وطارق حتعمار "محاالس
ر"، في الفرنسيبر الجزائات مخاث الدراسول التاريخية االجتماعية واألبحرة حالهج
(. 2013 في  )طبع21/6/2011-20 منتوري- قسنطينة، جامعة ،والرحلة

ملتقى وطني، "تقنيات المعاينة غير العشوائية: بين قلة صرامتها اإلحصائية واستدالالتها القّيمة- "26
اق الجزائر: الواقع في االجتماعي البحثحول "ال للبحث ،"واآلفاع االتصبر علم اجتممخ

.2011 جوان 26 -25 والترجمة، جامعة منتوري قسنطينة،
اإلعالم "قانون حول وطنية ندوة إعالمية"، ضرورة أم سياسية الجديد: ضرورة اإلعالم - "قانون27

،قسنطينة منتوري جامعة والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم مخبر "،2012 الجديد
23/05/2012.

التكنولوجيات حول وطني ملتقى الجديدة"، التكنولوجيات وتخضير اإليكولوجية - "المؤسسات28
،قسنطينة منتوري جامعة والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم مخبر والمجتمع، الجديدة

23-24/05/2012.
الجزائر"، في  اإلعالم "وسائل حول وطني ملتقى األوائل"، وروادها الجزائرية الصحافة - "بوادر29

.2012  جوان13-12 قسنطينة، منتوري جامعة واالتصال، اإلعالم علوم قسم
30" ارن، المنهج- بيه أحادية من المقة"، التعددية إلى التشان الظرفييان يومول دراسذكرات ح"م

.15/3/2013-14 ،2قسنطينة جامعة االجتماع، علم قسم واإلشراف"، التخرج
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ائل اإلعالم- "31رية ووسول دولي ملتقى "، الجواريةالعنف في المناطق الحضرض حاء "ماألحي
نطينة جامعة والمدينة، اإلنسان مخبر الكبرى"، المدن في مستمرة كظاهرة الشباب عند،2قس
.2013  جوان9-10

ات - "معالجة32وث في الكيفية البيانة" ملتقى البحني اإلعالميول وطوم في البحث "منهجية حعل
ال"، اإلعالموم كلية واالتصال اإلعالم علمعي واالتصري، والسنطينة جامعة البص،3قس

09/6/2013.
دوة والتصنيفات"، المفاهيم المعاينة: إشكالية - "تقنيات33دكتوراه لطلبة علمية ناع علم بقسم الاالجتم

انية، والعلوم االجتماعية العلوم كلية العلمي"، البحث "منهجية حولنطينة جامعة اإلنس،2قس
.17/6/2013 االثنين

الندوة الوطنية الخامسة(، 1962-1830الهجرة والصحافة غير الفرنسية في الجزائر المحتلة )"- 34
ر"ي والحاضة بين الماضة المغاربيرة المغاربيول "الهجاث ،حات واألبحبر الدراسمخ

.2013  نوفمبر07-06، 2السوسيوتاريخية حول حركات الهجرة، جامعة قسنطينة
35-" ئة""، ملتقى وطني التربية البيئية المدرسية ودورها في تكوين القّيم البيئية ات التنشحول مؤسس

. مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة. جامعة في الجزائر"البيئةقضايا واالجتماعية 
.16/11/2013، 3قسنطينة

اريع نقدية - "دراسة36وراه بحث لمشور دكتالث"، الطدوة الثدكتوراه لطلبة علمية نوم بكلية العل
ول البصري، والسمعي واالتصال اإلعالماريع حدكتوراه"، بحث "مشنطينة جامعة ال،3قس
.03/12/2013 الثالثاء

37ص"، "اإلعالم حول دراسي يوم تقويمية"، المتخصص: مالحظات  - "اإلعالموم كلية المتخصعل
.07/5/2014 ،3قسنطينة جامعة واالتصال، اإلعالم

ائل38ال اإلعالم - "وستدامة"، والتنمية واالتصني ملتقى المسول وطدني "المجتمع حوالتنمية الم
.15/5/2014 ،3قسنطينة جامعة والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم مخبر المحلية"،

ائل إعداد تقنيات حول دراسي يوم الجامعية"، البحوث في والثبات الصدق - "معايير39الجامعية الرس
حافة قسم واالتصال، اإلعالم علوم فية، الصوم كلية المكتوبال، اإلعالم علجامعة واالتص

.21/01/2015 األربعاء ،3قسنطينة
وم في المختلطة المعاينة - "تقنية40بع الكمي التمثيل بين االجتماعية العلني ملتقى الكيفي"، والتشوط

ولبريقي "البحث حات في االمة: دالالت الحقلية الدراسوم، االجتماعيبراديغم، المفهال
سكيكدة،– 1955  أوت20 جامعة االجتماعية، والدراسات البحوث مخبر الممارسة"، سياقات

29/4/2015.
اإلنسانية العلوم "مساهمة حول دولي ملتقى الذاتي"، التغيير وإرادة مجتمع مشروع بناء - "أولويات41

ربي مجتمع وبناء تصور في واالجتماعيةتقبلي"، عوم كلية مسانية العلة، اإلنسواالجتماعي
.12/5/2015-11 يومي ،2 قسنطينة جامعة

ملتقى ،2015 قسنطينة عاصمة الثقافة العربية تحليل مضمون موقعالمدن:  وتسويق - "االنترنت42
ول دوليال اإلعالم "دور حويق في واالتصدن التسافي"، ولموروثها للمبر الثقعلم مخ

اليم بحث وحدة مع االتصال/ باالشتراك اجتماعئة األقات الناشك، والمجتمعجامعة -الكراس
نطينةومي ،3قس 14/10/2015-13 ي.https://univ-constantine3.dz/item/38-forum-

international-sur-le-role-de-l-information-et-de-la-communication-dans-le-
marketing-des-villes-et-ses-heritages-culturels

ير الفرنسية األوروبية الهجرة "- 43ني : هجرة مهجورة"،  الجزائر المحتلةإلىغولملتقى وطح
ات، "من الغرب إلى الشرق"الهجرة ول حركمخبر الدراسات واألبحاث السوسيوتاريخية ح
.2015 أكتوبر 21-20، 2 جامعة قسنطينة الهجرة،
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ار - "كيفية44وع اختيياغة البحث موضه"، وصوم عنوانول دراسي يداد منهجية حذكرات إعم
وم كلية بصرية، والسمعية المكتوبة الصحافة قسما التخرج،ال اإلعالم علمعي واالتصوالس

.2015  ديسمبر07 البصري،
حافة"، قوانين حول المطروحة اإلشكاليات - "بعض45ني ملتقى الصول وطحافة حفي الورقية الص

دياتتقبلية، الراهنة الجزائر: التحوم كلية والمسال اإلعالم علمعي واالتصري، والسالبص
.26/10/2016 ،3قسنطينة جامعة

اتاالتصال: " وزارة في - محاضرة46ة"، وسائلو االختالل  مظاهر:اإلعالم أخالقيمن الحمايض
يين تدريبية دورةني المعهد وطلبة لإلعالمحافة، الوط.01/11/2016 للص

https://www.djazairess.com/echchaab/71309

اهيم والمعاينة - "العينة47ابهة"، والمفوم المشول دراسي يوم في البحث منهجية حاإلعالم عل
ال،وم كلية واالتصال اإلعالم علمعي واالتصري، والسنطينة جامعة البص،3قس

29/11/2016.
اركة48دوة في - المشول نراء حداد "دليل إثذكرات إعتر"، موم كلية الماسال اإلعالم علواالتص

.01/12/2016 ،3قسنطينة جامعة البصري، والسمعي
49ندوة الجزائر"، "صوت إذاعة الجزائر" إلى "محطة إذاعة االستقالل: من قبل الجزائرية - "اإلذاعة

ة"، إلى المكافحة الجزائر صوت الجزائرية: من حول: "اإلذاعة وطنيةير جامعة الرقمناألم
.06/12/2016ه- 1438 األول  ربيع07 قسنطينة، اإلسالمية، للعلوم القادر عبد

رة50ول النصر مؤسسة في - محاضحافة "أهمية حة"، ظل في الجوارية الصمن العولمدورة ض
.13/04/2017 النصر، مؤسسة لصحافيي تكوينية

ال51ة"، خدمة في - "االتصني ملتقى التنميول وطال حة، االتصال قسم والتنميات االتصوالعالق
نطينة صالح جامعة البصري، والسمعي واالتصال اإلعالم علوم كلية العامة،در- قس،3بوبني

26/04/2017.
ات52ترنت: بعض على المعاينة - "تقنيودة معايير االنتخدامها"، جني ملتقى اسول وط"اإلعالم ح

ترونير: واقع في اإللكديات"، الجزائبر وتحاع علم مخال اجتمة، للبحث االتصوالترجم
.28/06/2017 ،3قسنطينة– بوبنيدر صالح جامعة

ذكرات في والخاتمة - "المقدمة53رج مارير التخات وتقوم في التربصانية"، العلوم اإلنسدراسي ي
ذكرات إعداد كيفية حولرج مارير التخات، وتقحافة، قسم التربصوم كلية الصاإلعالم عل

.21/12/2017 قسنطينة، جامعة واالتصال،
ات54وم في المعاينة - "تقنيال"، اإلعالم علوع واالتصاهمة موضدوة في مسفي وطنية تكوينية ن

انية، العلوم قسم تطبيقية، ورشة تأطير وفي الجديد اإلعالم في البحث منهجيةأم جامعة اإلنس
 .2017/ 13/12-12 البواقي،

اع، علم قسم متخصصة، علمية ندوة البيانات"، وتحليل المعاينة - "تقنيات55طيف جامعة االجتم،2س
13/12/2017.

تديمة، والتنمية المدينة حول الثالث الوطني الملتقى المدينة"، في للجريمة اإلعالمية - المعالجة56المس
اع، علم قسموم كلية االجتمانية العلوم اإلنسة، والعلنطينة جامعة االجتماعي-21 ،2قس

22/2/2018... https://www.univ-constantine2.dz/blog/%D8%A7
وين57ال اإلعالم في - "التكر"، في واالتصني ملتقى الجزائول وطكالية حوين إشاديمي التكاألك

نير، في والمهحافة، قسم الجزائوم كلية الصال، اإلعالم علنطينة جامعة واالتص،3قس
18/03/2018 ..http://search-in-newmedia.blogspot.com/2018/01/3-2018.html

رة58اديميين - "نظزة المحلية لإلذاعة األكواطن بين وصل كهمؤول"، الموم والمسول دراسي يح
ريك المحلية اإلذاعة "دورلطات مع وكفاعل كشة"، السنطينة إذاعة الوالئيالجهوية قس

.09/04/2018 قسنطينة، بوالية المؤسسات رؤساء مع بالمشاركة
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حافة59الحية - "الصتوياتها اإلصالملتقى "،1937-1919 بين المحتلة الجزائر في الثقافية ومس
الثقافي الحراك في ودورها الجزائريين المسلمين العلماء جمعية حول" صحافة األول الوطني

ري"،حافة قسم الجزائبر الصاع علم ومخال، اجتموم كلية االتصال، اإلعالم علواالتص
نطينة جامعةاركة ،3قساء جمعية بمشلمين العلمريين:  المس.11/04/2018الجزائ

https://akhbar360akhbarcom.blogspot.com/2018/04/blog-post_11.html

ه"، الديني اإلعالم "راهن حول دولي ملتقى واإلجرائية"، النظرية وثنائياته الديني - "الخطاب60وآفاق
ول كليةدين، أصير جامعة الادر عبد األموم القنطينة، للعلالمية- قس رجب30-29 اإلس

/http://www.univ-emir.dz/download/carousel-liensم. 2018 أفريل17-16ه/ 1439
prg-media.pdf

ات61حافة اإلعالم - "أخالقيائية: هل والصبرر الغاية االستقصيلة؟، تول دولي ملتقى الوسح
ربي: واقع العالم في االستقصائية "الصحافةاق"، العحافة قسم وآفبر الصاع علم ومخاجتم
ال،وم كلية االتصال اإلعالم علمعي واالتصري، والسنطينة جامعة البصالح3قس- ص

در،.2018 /أفريل19-18 بوبني
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180419/139187.html

62ول: "منهجية دراسي يوم التخرج"، مذكرات في الدراسة موضوع - "تحديدذكرات في البحث حم
علوم كلية والترجمة، للبحث االتصال اجتماع علم مخبر مع بالتعاون الصحافة قسم التخرج"،

.09/12/2018 ،3قسنطبنة جامعة البصري، والسمعي واالتصال اإلعالم
63حافةورة الجزائرية - "الصة"، والثدوة التحريريول: "اإلعالم علمية نورة حالتحريرية والث

اون الصحافة قسم الجزائرية"،بر مع بالتعاع علم مخال اجتمة، للبحث االتصكلية والترجم
.10/12/2018 ،3قسنطبنة جامعة البصري، والسمعي واالتصال اإلعالم علوم

وم االتصال تكنولوجيات ظل في الشباب بين الثقافي التراث نشر - "آليات64ول: دراسي الحديثة" يح
ات ظل في والشباب األطفال بين نشره وآليات الثقافي "التراثة"، التكنولوجيالمتحف الحديث

وميني العمون الوطابير للفنة" في الثقافية والتعار التقليدياهرة من الثانية الطبعة إطتظ
. 11/12/2018باي/ قسنطينة، أحمد الحاج قصر الحواضر، لتراث التواصل جسور

http://adnsolution.net/constantine-ar/index.php?mact=Gallery,m269ae,default,1&m269aedir=Activites
%2FRencontres%2FCloture%2F&m269aereturnid=95&page=95

ات65وم - رهانال، اإلعالم علدوة واالتصاتذة تكوينية نوم قسم ألسال، اإلعالم علجامعة واالتص
12/12/2018 األربعاء المسيلة،

ات66وم في المعاينة - تقنيانية، العلدوة اإلنسة، نيلة، جامعة علمياء المس.12/12/2018 األربع
https://badislounis.blogspot.com/2019/10/blog-post_14.html

رة، - "الصحافة67ات والهجة"، منطلقوم نظريول: "اإلعالم دراسي يرة"، ححافة قسم والهجالص
اونبر مع بالتعاع علم مخال اجتمة، للبحث االتصوم كلية والترجمال اإلعالم علواالتص
.16/12/2018 ،3قسنطبنة جامعة البصري، والسمعي

وم الكيفية"، والمناهج الكمية المناهج بين واالجتماعية اإلنسانية - " العلوم68وم دراسي يول: "العلح
انيةكاالت بين واالجتماعية اإلنسات المنهجية اإلشاديمي"، التموقع وأولويوم كلية األكالعل
.10/01/2019 جيجل، جامعة واالجتماعية، اإلنسانية

ول دولي ملتقى الحراقة"، إلى البولندي الفالح الدولية: من - "الهجرة69رة حير الهجرعية غمن الش
احل دولريقي الساتها أوروبا إلى اإلفاطق على وانعكاسور مندان العبمال ببلا، شإفريقي

وبر16/17وم كلية ،2019  أكتانية العلة، اإلنسنطينة جامعة واالجتماعي.2قس
http://www.univ-constantine2.dz/vrcooperation/

ويم بن وصبرينة دليو - فضيل70امع: تقية الهيئة أداء جة، الجامعة في التدريسدولي ملتقى الجزائري
 نوفمبر12/13 الجامعة"، في الجودة وضمان الذاتي المؤسستي التقويم ومعايير "أسس حول

 1باتنة جامعة العالي، التعليم مؤسسات في الجودة نظم تطوير مخبر ،2019.http://lab.univ-
batna.dz/Q.educ3/index.php
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الملتقيات... من العديد لبحوث العلمي التحكيم في * المساهمة

  الحالية     االهتمام     مجاالت( 12
الحديثة. وتكنولوجياته االتصال اجتماع - علم

الجزائر(. وفي )عموما واالتصال اإلعالم وسائل تاريخ- 
االجتماعية. العلوم في والكيفي الكمي البحث منهجية- 

واإلنسانية. ةاالجتماعي العلوم مجال في المعرفي - التأصيل

  الجمعوي     ( النشاط13
(.1991-1989) الشهداء أبناء لمنظمة الوطني المجلس وعضو الوالئي المجلس - رئيس
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