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 املهىُتالىضعُت 

 

م ؤلاعالم والاجصاٌ والعمعي يلُت علو بمداضشة كسم "ب" أظخارة  مىصب ُاحال حغشل -

 البصشي، حامعت كعىطُىت، الجضائش.

 (2000مخحصلت على شهادة الباوالوسٍا، شعبت آلاداب والعلوم ؤلاوعاهُت. )حوان  -

مخحصلت على شهادة اللُاوغ في علوم ؤلاعالم والاجصاٌ، شعبت ظمعي بصشي، حامعت مىخوسي  -

 (2004عىطُىت. )حوان ك

مخحصلت على شهادة اإلااحعخير في علوم ؤلاعالم، جخصص إعالم جلافي، حامعت ألامير عبذ اللادس  -

 (2011 هوفمبرللعلوم ؤلاظالمُت، كعىطُىت، الجضائش. )

 ، جخصص إعالم جلافي،والاجصاٌالذعوة وؤلاعالم مخحصلت على شهادة الذهخوساه علوم في  -

لُت ) اللادس للعلوم ؤلاظالمُت، كعىطُىت، الجضائش.حامعت ألامير عبذ   (2018حٍو

ل اللجىت العلمُت للعم الصحافتعظو في  -  (2019. )أفٍش

م الاخخصاص ماظتر "صحافت مطبوعت والىتروهُت"، كعم الصحافت، ولُت علوم  تمعؤول - فٍش

 (2019بر )هوفم .-3كعىطُىت–ؤلاعالم والاجصاٌ والعمعي البصشي، حامعت صالح بوبيُذس 

 



 اليشاطاث البُذاغىحُت

 

ً العالي فُما بعذ الخذسج دهخوساه الطوس  -1 اإلاشاسهت في اإلاعابلت الوطىُت لاللخحاق بالخيٍو

-وبيُذس ـــــالح بـــامعت صـــــــــحألاظئلت والخصحُح، ولُت الفىون والثلافت، وطع الثالث، لجىت 

 (2019)أهخوبش  -3كعىطُىت

، معخمذة مً -جخصص ظمعي بصشي –ظىت أولى ماظتر موحهت لطلبت  طبوعت بُذاغوحُتم -2

-وبيُذس ـــــالح بـــامعت صـــــــــعلوم ؤلاعالم والاجصاٌ والعمعي البصشي، حطشف اإلاجلغ العلمي ليلُت 

 (2019)حوان  -3كعىطُىت

خ الوظائل في الجضائش، جاإلاذسظت في طوس اللِعاوغ هالظًُ )اإلالاًِغ  -3 ىىولوحُا مىهجُت، جاٍس

 .(ؤلاعالم والاجصاٌ، ظُمُولوحُا

غ العذًذ مً اإلالاًِغ -4 ىهجُت، ملخلى اإلاهزهش منها: )( LMDفي طوس اللِعاوغ ) جذَس

ظُمُولوحُا، لعاهُاث عامت، همارج الاجصاٌ، جلىُاث الاجصاٌ الاكىاعي، مذخل إلى علوم 

اث الاجصاٌ، هلذ صحُفت، الصحافت اإلاخخ صصت، اإلاؤظعاث ؤلاعالمُت، ؤلاعالم والاجصاٌ، هظٍش

خ الوظائل في الجضائش  .(، العوإلات ؤلاعالمُتمذخل إلى مجخمع اإلاعلوماث، جاٍس

غ العذًذ مً اإلالاًِغ  -5 ظُمُولوحُا عامت، جحلُل  هزهش منها:) (LMDفي طوس اإلااظتر )جذَس

صحافت الخطاب، الاججاهاث الحذًثت في بحوث الصحافت، الاججاهاث الىلذًت في ؤلاعالم، ال

 .الالىتروهُت، اإلاذاخل ألاظاظُت في بحوث الصحافت، البىاء الىظشي للبحث(

ش التربصاث اإلاُذاهُت لطلبت العىت الثالثت على العذًذ الاششاف  -6 مزهشاث الخخشج وجلاٍس

 )صحافت مىخوبت/ عالكاث عامت(.

ش التربصاث اإلاُذاهُت لطلبت العمزهشاث الخخشج و العذًذ مً جلُُم  -7 ىت الثالثت )صحافت جلاٍس

 .مىخوبت/ عالكاث عامت(

العذًذ مً مزهشاث اإلااظتر لطلبت ظىت جاهُت ماظتر )صحافت مىخوبت/ عالكاث  علىالاششاف  -8

 عامت/ ظمعي بصشي(

مىاكشت العذًذ مً مزهشاث اإلااظتر لطلبت ظىت جاهُت ماظتر )صحافت مىخوبت/ عالكاث عامت/  -9

 ظمعي بصشي(

 



 )ملاالث وهخب حياعُت( يشىساث العميُتملا

 

جصذس عً اإلاشهض الجامعي "أمين العلاٌ  آفاق عميُت، مجمت صىف )ج(مجلت في ملاٌ وشش  -1

"ججشبت إلاراعاث املدمُت بالجضائش وس ى أق أخمون" بخامىغعت، الجضائش، اإلالاٌ بعىوان: حاج م

 2، العذد 12لذ ، اإلاجدساست في طبُعت الخفاعل وأهياط الخملي" -إراعت كسىطُىت أهيىرحا–

ل   .2020أفٍش

ت كبل الاسخلالل بعىوان:  مشترن )فظُل دلُو/ هجاة بوجلجت( وشش ملاٌ -2 "إلاراعت الجضائٍش

ف املغشبي إلى العاصيت العشاكُت" ، مجلت علوم ؤلاوعان واإلاجخمع، مجلت دولُت محىمت مً الٍش

 .2018، ماسط 26ئش، العذد جصذسها ولُت العلوم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت، حامعت بعىشة، الجضا

ذة " بعىوان)هجاة بوجلجت/ فظُل دلُو(  مشترن وشش ملاٌ -3 الىخابت الصحفُت الساخشة بجٍش

بمجلت علوم ، "-دساست جدمُمُت لعيىد "مىياث لمياجب عياس ًضلي" أهيىرحا–الششوق الُىمي 

حخماعُت، حامعت ؤلاوعان واإلاجخمع، مجلت دولُت محىمت جصذسها ولُت العلوم ؤلاوعاهُت والا 

 .2017، دٌعمبر 25عىشة، الجضائش، عب

اد( وشش ملاٌ  -4 "اسخخذام املىهج السُيُىلىجي في بعىوان: مشترن )هجاة بوجلجت/ شهُىاص ٍص

، مجلت اإلاعُاس، مجلت "-الصىسة إلاعالمُت الثابخت أهيىرحا–البدىر إلاعالمُت املعاصشة 

ت، حامعت ألامير عبذ اللادس للعلوم ؤلاظالمُت محىمت حعنى بالذساظاث ؤلاظالمُت وؤلاوعاهُ

 .2014، حوان 35كعىطُىت، العذد 

، مجلت اإلاعُاس، مجلت "-دساست جدمُمُت–بشامج إراعت كسىطُىت املدمُت وشش ملاٌ بعىوان: " -5

محىمت حعنى بالذساظاث ؤلاظالمُت وؤلاوعاهُت، حامعت ألامير عبذ اللادس للعلوم ؤلاظالمُت 

 .2013، 32ذد كعىطُىت، الع

"، -دساست على ضىء هظشة الخدذًث لشوحشص –"املشاهم والهاجف الىلـــــال وشش ملاٌ بعىوان:  -6

مجلت اإلاعُاس، مجلت محىمت حعنى بالذساظاث ؤلاظالمُت وؤلاوعاهُت، حامعت ألامير عبذ اللادس 

 .2010، 24للعلوم ؤلاظالمُت كعىطُىت، العذد 

ياجير الصحفي الجضائشي "عي أوادًمي بمذاخلت موظومت بـــــــ اإلاشاسهت في هخاب دولي حما -7 الياٍس

جألُف مجموعت مً الباحثين  ،"-دساست جدمُمُت– 5611-5691وسمطت الحضب الىاخذ مً 

ياجير بيُاجه ومضيشاجه بعىوان:ألاوادمُين  ، جلذًم: د/ لىحل العجاٌ، ميشوساث ألفا الياٍس

 .، الجضائش2020للوجائم، حاهفي 
 



"الصحافت الالسخلصائُت اإلاشاسهت في هخاب دولي حماعي أوادًمي بمذاخلت موظومت بــــــــ -8

آداب وأخالكُاث ، الىخاب بعىوان: وأخالكُاث املهىت بين خذود املفهىم وأسمىب املياسست"

ت والخجاسب املهىُت–الصحافت وإلاعالم  ، ميشوساث مخبر الذساظاث الاحخماعُت -ألاصىل الىظٍش

 .2018، دٌعمبر -غليزان-الىفعُت وألاهثروبولوحُت، اإلاشهض الجامعي أحمذ صباهت و 
 

 الىطىُت والذولُت املمخلُاث العميُت

 

"إشيالُاث الخللي والاظخخذام للمحخوى حٌو  فعالُاث اإلالخلى الوطنيشاسهت طمً اإلا -1

ت والاجصالُت مخبر الذساظاث ا، 2020فُفشي  18، العُاس ي لوظائل ؤلاعالم في الجضائش" لذعٍو

حامعت ألامير عبذ اللادس ، ، كعم الذعوة وؤلاعالم والاجصاٌبالخعاون مع ولُت أصٌو الذًً

صحافت املىاطً: اهذماج الزاث الفاعمت  "بمذاخلت موظومت بـــــــ  للعلوم ؤلاظالمُت، كعىطُىت،

شة للحشان الشعبي ال–كشاءة وصفُت  مع الزاث املخملُت  .أهيىرحا -جضائشي حغطُت كىاة الجٍض

ت  -2 اإلاشــاسهت طــمً فعالُــاث اإلالخلــى الــوطني حــٌو شــبياث الخواصــل الاحخمــاعي والعالكــاث ألاظــٍش

، ولُـــــــت آلاداب واللغـــــــاث والعلـــــــوم 2018هـــــــوفمبر  27-26وظـــــــبل الوكاًـــــــت"، ًـــــــومي -آلاجـــــــاس-"العوامـــــــل

ــت ملىاكـــع "جدــذًاث ألاســـشة ال ؤلاوعــاهُت والاحخماعُــت، حامعـــت عىابــت، بمذاخلــت موظـــومت بـــ جضائٍش

 .دساست مُذاهُت -الخىاصل الاحخياعي الفاٌسبىن أهيىرحا

اإلاشاسهت طمً فعالُاث اإلالخلى الوطني حٌو "مىهجُت البحث العلمي في مُذان الفىون بين  -3

ت واإلاماسظاث الخطبُلُت" ًومي  ، ولُت الفىون والثلافت، 2018دٌعمبر  04-03اإلالاسباث الىظٍش

"جىظُف املىهج السُيُىلىجي في ـــ ، بمذاخلت موظومت بـ-3كعىطُىت- صالح بوبيُذس حامعت

ياجيري أهيىرحا" -مُذان الفىىن الدشىُمُت  .الشسم الياٍس

فعالُاث اإلالخلى الوطني حٌو "مىهجُت البحث في علوم ؤلاعالم والاجصاٌ"،  طمًاإلاشاسهت  -4

، 3حامعت كعىطُىتشي، ولُت علوم ؤلاعالم والاجصاٌ والعمعي البص، 2013حوان  09ًوم 

"الذساساث إلاعالمُت املعاصشة وفىشة النزوح هدى اسخخذام املىهج ــــــ بمذاخلت موظومت بـ

 .السُيُىلىجي"

شاسهت طمً فعالُاث اإلالخلى الذولي ألاٌو حٌو "سىى حذًذة في مىهجُت البحث العلمي اإلا -5

اسب اليشش في اإلاجالث الذولُت طمً الذساظاث ؤلاوعاهُت والاحخماعُت وألادبُت، مع عشض جج

ب" جىظُم  ،2020فُفشي  10-9-8أًام  اإلاحىمت، مؤظعت حوافض للذساظاث واليشش والخذٍس

الجضائش، بالخعاون مع ولُت الششُذ للخعلُم اإلاخخلط الذهماسن، ومخبر الذساظاث اللاهوهُت 



اول الخىمُت اإلاحلُت مخبر اإلاجخمع ومشو ومعؤولُت اإلاهىُين حامعت طاهشي محمذ بشاس الجضائش، 

جدذًاث بمذاخلت موظومت بــــ "، شلف الجضائش -خمِغ حعِبت بً بوعلي–في الجضائش، حامعت 

جىصُف لىاكع البدث واسدششاف –اخخُاس العُىاث في املضامين إلاعالمُت الالىتروهُت 

 .جىظُم، "-للحمىل 

ئُت في الوطً العشبي"، ًومي فعالُاث اإلالخلى الذولي حٌو "الصحافت الاظخلصا طمًاإلاشاسهت  -6

ل  18-19 –صالح بوبيُذس  حامعتولُت علوم ؤلاعالم والاجصاٌ والعمعي البصشي، ، 2018أفٍش

ع الجضائشي"."ـــ ، بمذاخلت موظومت بـ-3كعىطُىت  الصحافت الاسخلصائُت والدشَش

-30-29أًام  اء والىص ألادبي"ــفعالُاث اإلالخلى الذولي العابع حٌو "العُمُ طمً/ اإلاشاسهت 7

"فً ــــــ ، ولُت آلاداب واللغاث، حامعت بعىشة، الجضائش، بمذاخلت موظومت بـ2013أهخوبش  31

م الجسذ مع إشهاس   ."" دساست سُيُائُتGALAXYحسٍى
 

 :واملؤحمت امللبىلت العميُت املشاسواث

1- ٌ "التربُـــــت  مشـــــاسهت علمُـــــت ملبولـــــت طـــــمً فعالُـــــاث اإلالخلـــــى العلمـــــي الـــــذولي اإلاحىـــــم الثـــــاوي حـــــو

، بيــــــروث لبىــــــان"، -مخــــــاطش واكعُــــــت وجحــــــذًاث كاهوهُــــــت–الشكمُــــــت فــــــي عصــــــش الخواصــــــل الافترا ــــــ ي 

ين بمذاخلت موظومت بــــــــ  لعبـت –"ألالعـاب الالىتروهُـت وجيزيراا ـا السـمىهُت علـى ألاطفـال الجضائـٍش

 ."-الحىث ألاصسق أهيىرحا

اث والىخاباث الحائطُت في اإلاجخمعاث الجذا" بعىوان هخاب دولي حماعيفي كبٌو اإلاشاسهت  -2 ٍس

الث -العشبُت  اث كصش "الحاج أخيذ باي"  "بمذاخلت موظومت بــــــ" -الخحلُالث والخأٍو حذاٍس

 Yuri)ملاسبت سُيُىطُلُت مً مىظىس ًىسي لىجيان ، ألازشي...فضاء لميثاكفت الىىهُت

Lotman) ،ب. ض مؤظعت حواف  للذساظاث واليشش والخذٍس
 

ت  في اللجان العميُت ومخابش وفشق البدث العضٍى

 

خ عظو في  -1 ل  24اللجىت العلمُت للعم الصحافت ابخذاء مً جاٍس  .2019أفٍش

ت والاجصالُت، 2016-2014( مً CNEPRUفشكت بحث ) عظو في -2 ، مخبر الذساظاث الذعٍو

يتبعىوان:  شوعش، اإلاحامعت ألامير عبذ اللادس للعلوم ؤلاظالمُت كعىطُىت في الصحف  "الجٍش

ت   بشئاظت ألاظخار الذهخوس "عبذ هللا بوحالٌ". "2152-2152الجضائٍش



ولُت علوم ؤلاعالم والاجصاٌ والعمعي ، 2021-2018( مً PRFUفشكت بحث ) عظو في -3

"الىلذ الساخش مً خالل ، اإلاششوع بعىوان: -3كعىطُىت–البصشي، حامعت صالح بوبيُذس 

 ، بشئاظت ألاظخار الذهخوس "فظُل دلُو"."-لىحُتدساست سُيُى –البىدواسذ الجضائشي 

في مخبر بحث "علم احخماع الاجصاٌ للبحث والترحمت"، ولُت علوم ؤلاعالم والاجصاٌ  عظو  -4

 .-3كعىطُىت–والعمعي البصشي، حامعت صالح بوبيُذس 

ي في إطاس فعالُاث اإلاششوع الذول" 2بحوث هخاب "اللعاهُاث اإلاعشفُتمعخمذة طمً  محىمت -5

 -غليزان–)سظالت الباحث(، مخبر اللغت والخواصل، اإلاشهض الجامعي أحمذ صباهت 

"صحافت حمعُت العلماء اإلاعلمين حٌو في اللجىت العلمُت للملخلى الوطني ألاٌو عظو  -6

ين ودوسها في الحشان الثلافي الجضائشي"، كعم الصحافت، ولُت علوم ؤلاعالم والاجصاٌ  الجضائٍش

 -3كعىطُىت–حامعت صالح بوبيُذس  والعمعي البصشي،

 مجلت صىف ج. -1حامعت باجىت–محىمت معخمذة طمً مجلت العلوم الاوعاهُت والاحخماعُت  -7


