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 لشخصيةا حالةال: 

 أحالم  االسم:

 باي قب:لال

 ميلة –شلغوم العيد  بـ:  07/02/1982 الميالد:ومكان تاريخ 

 قسم الصحافة، كلية علوم اإلعالم واالتصال   العنوان المهني:

  3-جامعة قسنطينة  والسمعي البصري،

 constantine3.dz-ahlem.bey@univ  البريد االلكتروني:

  beahlem@yahoo.fr 

 0552600948 الهاتف النقال:

 :الوضعية المهنية 

 -3-جامعة قسنطينة  –كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصريالجهة الموظفة: 

 (.ب) ةمحاضر ةأستاذ: الحالية الرتبة

 .م01/10/2007                        تاريخ التوظيف:

 م01/07/2008)ب(           ةمساعد ةأستاذك التثبيت

 م05/06/2012         )أ( ةمساعد ةالترقية إلى أستاذ

 م01/09/2014                 اإلحالة على االستيداع

 م01/09/2015                       إعادة اإلدماج

 م08/11/2016     )ب( لى أستاذة محاضرةإالترقية 

 :الشهادات المحصل عليها 
 .2000شهادة البكالوريا )تخصص علوم الطبيعة والحياة( سنة  -

بجامعة  )تخصص صحافة مكتوبة( العلوم الصحافية واإلعالمشهادة الليسانس في  -

 .2004سنة  منتوري قسنطينة،

بجامعة  عالم والمجتمعتخصص وسائل اإلفي علوم اإلعالم واالتصال شهادة الماجستير  -

   .2007سنة  ،منتوري قسنطينة

  الســــــيرة الذاتيـــــــــة
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 ، عالم والمجتمعاإل تخصص وسائلفي علوم اإلعالم واالتصال دكتوراه العلوم شهادة  -

 .2016سنة ، 3-بجامعة قسنطينة

 

 والبيداغوجية النشاطات العلمية: 

  :الملتقيات العلمية 

جوان  13-12 " يوميعالم في الجزائر"وسائل اإلالمشاركة في الملتقى الوطني حول -

كلية العلوم االنسانية والعلوم واالتصال بعالم المنظم من طرف قسم علوم اإل، 2012

قانون اإلعالم الجديد أخطاء قبل وبعد االجتماعية، جامعة قسنطينة، بمداخلة عنوانها "

 ".اإلصدار

 "تحديات وآفاق –اإلعالم الجزائري المتخصص المشاركة في الملتقى الوطني حول " -

 جامعة  كلية علوم االعالم واالتصال، ف، المنظم من طر2015ماي  4بتاريخ 

اإلعـــالم الـرياضي في الجـزائـر بيـن الــواقـع "، بمداخلة عنوانها: 3قسنطينة 

  "ينيإشكالية التخصص وتكوين الممارسين اإلعالم-والمـأمول

التحديات الراهنة  -لجزائراالصحافة الورقية في المشاركة في الملتقى الوطني حول " -

، المنظم من طرف كلية علوم االعالم 2016كتوبر أ 26بتاريخ  "والمستقبلية

قراءة  -"الصحافة والقانون في الجزائر، بمداخلة عنوانها: 3واالتصال، جامعة قسنطينة 

 ".2012-1990عالم في قانوني اإل

بتاريخ           "منهجية البحث في علوم االعالم واالتصال"المشاركة في اليوم الدراسي حول  -

 عالم واالتصال، جامعة المنظم من طرف كلية علوم اإل، 2016نوفمبر  29

 ".استخدام المواقع االلكترونية في البحوث العلمية" بمداخلة عنوانها، 3 قسنطينة

ودورها في  صحافة جمعية العلماء المسلمين"حول  ولاأل المشاركة في الملتقى الوطني -

عالم طرف كلية علوم اإل، المنظم من 11/04/2018 بتاريخ "الحراك الثقافي الجزائري

التربية والتعليم في صحافة جمعية " :، بمداخلة عنوانها3واالتصال، جامعة قسنطينة 

 . م1949-1947 صحيفة البصائردراسة تحليلية ل- العلماء المسلمين الجزائريين

الواقع  الصحافة االستقصائية في الوطن العربيالمشاركة في الملتقى الدولي حول " -

عالم ، المنظم من طرف كلية علوم اإل2018أفربل  19-18بتاريخ  "والتحديات

معوقات العمل الصحفي االستقصائي " ، بمداخلة عنوانها:3واالتصال، جامعة قسنطينة 

 .دراسـة ميـدانيـة"-في الجزائر من وجهة نظر الصحفيين الجزائريين

 في الوطن العربيالصحافة االستقصائية لملتقى الدولي حول "ل عضوية اللجنة العلمية -

، 3المنظم من طرف كلية علوم اإلعالم واالتصال، جامعة قسنطينة  "الواقع والتحديات

 .2018أفربل  19-18بتاريخ 

"إعالم الطفل وتأثيره في التنشئة  للندوة الوطنية حول العلميةعضوية اللجنة  -

نسانية بجامعة واإل، بكلية العلوم االجتماعية 24/04/2018المنعقدة بتاريخ االجتماعية"، 

 أم البواقي. -العربي بن مهيدي

 المقاالت المنشورة: 

إخراج الصورة الصحفية في الصفحات الرياضية لليوميات المقال الموسوم بـ " -

منشور بمجلة العلوم  "،2013 -2012دراسة تحليلية لصحيفة الخبر -الجزائرية 

 . 2016 ديسمبر- 46 االنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، عدد

 لليوميات الدينية للصفحات الجامعي الشباب جمهور استخدامالمقال الموسوم بـ "  -

 بجامعة واإلعالم الدعوة بقسم ميدانية اسةدر- منه المحققة واإلشباعات الجزائرية
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"، منشور بمجلة جامعة األمير عبد القادر قسنطينة اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير

 . 2019عدد ديسمبر  ،للعلوم اإلسالمية

 

 الدروس المطبوعة 

مطبوعة بيداغوجية في مقياس "إخـراج صحيـفة مكتـوبة وإلـكترونية" مقدمة لطلبة السنة 

 معتمدة من طرف المجلس العلمي للكلية. ،الثالثة إعالم

 

 أخرى 

جامعة -عضو سابق بالمجلس العلمي لكلية علوم االعالم واالتصال والسمعي البصري -

 م.2014-2013و 2013-2012لسنوات  -3قسنطينة 

-عضو اللجنة العلمية لقسم الصحافة بكلية علوم االعالم واالتصال والسمعي البصري -

 .2019أفريل  24ابتداء من  3-جامعة قسنطينة

علم اجتماع "تابعة لمخبر  (projet de recherche CNEPRUمعتمدة ) فرقة بحث يةعضو -

الصحافة الجزائرية ، بعنوان"م2014-2012خالل الفترة  "االتصال للبحث والترجمة

 .دراسة تحليلية - (1962-1830اإلصالحية الصادرة بالفرنسية )

 مجاالت االهتمام البحثي 

 اإلخراج الصحفي -

 .في الجزائر لكترونيةطبوعة واإلالصحافة الم -

 التشريعات اإلعالمية وأخالقيات الصحافة -

 .الصحافة المتخصصة -

 اإلعالم واالتصال.نظريات  -

 .واالتصال ث في مجال اإلعالمالبح منهجية -

 


