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  :عامة معلومات
   Nasreddine     نصرالدين: االسم
ن: اللقب   Bouziane            بوز

د   ، اجلزائرقسنطينة، 06/02/1986: ريخ ومكان االزد
  جزائري: اجلنسية
               ، اجلزائرقسنطينة: اإلقامةمكان 

  وأب لطفل متزوج: احلالة العائلية
  أستاذ جامعي: ظيفةالو 

  .صاحل بوبنيدر 3 قسنطينة كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي بصري، جامعة :العنوان الوظيفي
  -أ-قسم  حماضرأستاذ : اجلامعيةالرتبة 

   80 65 97 62 6(0) 213 : رقم اهلاتف
 otmail.frnasrojour@h: الشخصي الربيد االلكرتوين
   constantine3.dz-nasreddine.bouziane@univ : املهين الربيد االلكرتوين

 
 :الشهادات 

  . قسنطينة. ة، شعبة آداب وعلوم إنساني)بكالور(شهادة التعليم الثانوي : 2003
  .قسنطينة). مرتشح حر(، شعبة آداب وعلوم إنسانية )بكالور(شهادة التعليم الثانوي : 2007
  .جامعة منتوري قسنطينة. مسعي بصري: شعبة. يف علوم اإلعالم واالتصال ليسانس: 2007
ا: ختصص. يف اللغة الفرنسية ليسانس: 2011  ،امعة منتوريج. كلية اآلداب واللغات. لغة فرنسية وآدا
  .قسنطينة
كلية العلوم . )بصرية - مكتوبة ومسعية( صحافة :صصخت. يف علوم اإلعالم واالتصال ماجستري: 2009

  .قسنطينة ،جامعة منتورياإلنسانية واالجتماعية، 
كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي ". مشرف جدا: "تقدير. صحافة: ختصص. علوم دكتوراه: 2014

  .- 3-قسنطينة  البصري، جامعة
  .3جامعة قسنطينة. كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي بصري. التأهيل اجلامعيشهادة : 2016
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ال اإلعالمي املسار املهين  : يف ا
  .جبريدة يومية إخبارية شاملة صحايف مرتبص )سبتمرب -جانفي: (2006 -
  .شاملة إخباريةجبريدة يومية  صحايف: 2006-2008 -
 .شاملة إخباريةجبريدة يومية  مسؤول التحرير :2008-2009 -
 : املسار املهين يف جمال التعليم العايل -
  اجلامعة التدرج يف الرتب العلمية داخل: 
 .قسنطينة منتوري جامعة ،واالتصال اإلعالمقسم علوم مؤقت، أستاذ : 2007-2009 -
 .نتوري قسنطينةب، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة م قسمأستاذ مساعد  :2009-2012 -
 اإلنسانيةكلية العلوم ، قسم علوم اإلعالم واالتصال،  أ قسمأستاذ مساعد : 2014 -2012 -

، وبعد ترقية القسم إىل كلية مت التدريس بنفس الصفة على مستوى جامعة منتوري قسنطينةواالجتماعية، 
جامعة . بصري -، كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي بصري - مث قسم السمعي قسم الصحافة

 .3قسنطينة 
كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، جامعة قسنطينة  أستاذ حماضر ب،: 2016 -2014 -

3. 
 .3جامعة قسنطينة . اإلعالم واالتصال السمعي بصري مكلية علو   ،-أأستاذ حماضر : حاليا - 2016 -
 داخل اجلامعة املهام واملسؤوليات:  

لتدريس والتعليم ئب رئيس قسم :2011- 2010 -  .، جامعة قسنطينةعلوم اإلعالم واالتصال مكلف 
للجنة العلمية لقسم الصحافة: 2012-2015 -   3جامعة قسنطينة . عضو 
 .آسيوية وخلية االتصال-مسؤول التعاون ما بني اجلامعات، الدول العربية واألفرو :2017 -2015 -
لس العلمي لكلية علوم اإلع :2015-2019 -  . 3 الم واالتصال ، جامعة قسنطينةعضو 
 .- 3- عضو جلنة توظيف وانتقاء األستذة املساعدين، جامعة قسنطينة  :2017- 2016 -
  3-مدير خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة، جامعة قسنطينة  :2019 -2016 -
 ث العلميلدراسات العليا والبحمكلف ئب عميد كلية علوم اإلعالم واالتصال : 2016-2019 -

  .3، جامعة قسنطينة والعالقات اخلارجية
 . 3رئيس جلنة التكوين يف الدكتوراه، ختصص إعالم واتصال، جامعة قسنطينة  :2017-2019 -
 عميد كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري : 2019 -2018 -
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  :نشر كتب

 الكتب الفردية:  

  .3جامعة قسنطينة . اجتماع االتصال للبحث والرتمجةخمرب علم . تقنية، فن وصناعة: السينما: 2018 - 

 اإلشراف على كتب:  

نفضيل دليو،  - 01   . 1ج. دور اإلعالم واالتصال يف تسويق املدن وموروثها الثقايف. نصرالدين بوز
02- Foudil Delliou, Nasreddine Bouziane. Rôle de l’information et de la communication 
dans le Marketing des villes et leur héritage culturel. Tome 2  

 املشاركة يف كتب مجاعية:  

. االتصال السياسي يف اجلزائركتاب . مشاكل التأخر واسرتاجتيات التطور: االتصال السياسي يف اجلزائر- 01
 .قسنطينةجامعة . خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة

ت التنميةاإلعالم اجلو  - 02 ت املستقبلكتاب . اري وحتد   .منشورات جامعة أدرار. اإلعالم ورها
اهلجرة، احلراك والنفي وآثرهم : كتاب. وأثرها السياسي واإلعالمي 19اهلجرة اجلزائرية لسور يف القرن الـ -  03

  .قسنطينةجامعة . هلجرةخمرب الدراسات واألحباث حول الرحلة وا. على الصعيد الثقايف واللغوي
تمعكتاب . البيئة يف الصحافة اجلهوية اجلزائرية -  04 . خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة. البيئة وا

  .قسنطينة جامعة
جري؟ كتاب : 1920-1830حركات اهلجرة يف اجلزائر : - 05 الكوارث الطبيعية واحملارق هجرة أم 

جامعة . خمرب الدراسات واألحباث حول الرحلة واهلجرة. الستعمارية وأثرها على البنية التحتية للمجتمع اجلزائريا
 . 2- قسنطينة 

ن االحتالل على املنظومة التواصلية -  06 وأبعادها اهلجرة املغاربية املغاربية كتاب . أثر اهلجرات الداخلية إ
رخيية   .- 2-  جامعة قسنطينة. واألحباث حول الرحلة واهلجرةخمرب الدراسات  .السوسيو

جلزائر - 07 تمع املدين  تمع املدين يف اجلزائر ودوره يف كتاب . دور اإلعالم يف تفعيل التنمية احمللية ومرافقة ا ا
  .3جامعة قسنطينة . منشورات خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة. تفعيل التنمية احمللية

تمع: التسويق اإلعالمي للمدن - 08 دور اإلعالم واالتصال كتاب . مكانزمات بناء الصور الذهنية وأثرها على ا
جامعة قسنطينة . منشورات خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة. 1ج. تسويق املدن وموروثها الثقايفيف 
3.  

: يف. ؟"صراع األجندات وتناقض الطروحات: "يب واحلراك املعاصرالقنوات الفضائية املوجهة للمغرب العر  - 09
   .2قسنطينة جامعة . خمرب الدراسات واألحباث حول الرحلة واهلجرة .اهلجرة إىل الشرق
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يف كتاب مجاعي . اإلعالميةالضوابط األخالقية للممارسات : ، معاجلة ونشر املعلومات يف البيئة الرقميةمجع - 10
. االشكاالت املنهجية، املمارسات ومرحلة ما بعد اإلعالم االلكرتوين: دراسات يف اإلعالم االلكرتوين: بعنوان

 .ماي. األردن. عمان. دميي للنشر والتوزيعمركز الكتاب األكا
 
  : ة يف جمالت علمية حمكمةاملقاالت العلمية املنشور  

 . جملة اآلداب والعلوم االجتماعية. بني املوجود واملنشود: اإلعالم والتغري القيمي - 01

 . جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية. الواقع واألفاق: اإلعالم والدميقراطية يف اجلزائر - 02
  . جملة احلقيقة. يف وسائل اإلعالم" الزائفة"صناعة النخب  - 03

04- Le match Egypte- Algérie : de l’évènement à l’évènementialisation médiatique. Revue des 
sciences de l’homme et de la société.  

  .اإلنسانيةجملة العلوم ). حالة يوتوب(بني الواقع واملواقع : صورة املرأة يف اإلعالم اجلديد - 05
تمع": التقليدي"عالم واال" اجلديد"اإلعالم - 06   . جملة احلقوق والعلوم االنسانية. حنو تعايش يف خدمة ا

07- Communication publique, acteurs médiatiques et image touristique d’un territoire : cas 

du monument aux morts de Constantine. In : Revue des régions arides. 

08-: L’élément déclencheur dans les médias : une nécessité, une technique et un enjeu. In : 
Alhikma. 

لة اجلزائري. املتطلبات املهنية والضغوطات االقتصادية: واإلعالميف الفصل والوصل بني االشهار  -09 ة للعلوم ا
  . االنسانية واالجتماعية

  . اإلعالمية للدراسات جملة الرسالة. االتصال العمومي، وسائل اإلعالم وجودة املعلومة البيئية -10 
11- Valeurs et Médias : Analyse Sociolinguistique des Productions Journalistiques. In : 

International Journal Of Social Communication  

 .جملة بوليكرومي. االتصال الثقايف، الرتويج السياحي ووسائل اإلعالم - 12
13- Traitement médiatique des évènements : Problématique d’une logique double. Cas du 
journal Algérien « Echourouk ». In : Afak.  

ملؤسسة الثقافية مالك حداد : تنظيم التظاهرات، االتصال الثقايف ومحاية اخلصوصيات احمللية - 14 –دراسة 
  . يف جملة الباحث االجتماعي). مقال مشرتك. (قسنطينة

ت التلفزيونية على قناة دراسة حتليلية لعينة من اال–التلفزيوين وقيم األسرة اجلزائرية  اإلعالن - 15 الشروق يت "عال
  .احلوار الفكرييف جملة ). مقال مشرتك(." يف

تمعوسائل اإلعالم، األمن الوقا - 16   .املعيار: يف. حماولة لالقرتاب من احلالة اجلزائرية: ئي وخدمة ا
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ئقي سيميولوجية للفيلم دارسة : الثوري ئقيالو  للفيلم اإلبداعي اخلطاب - 17  "سنوات َمثانُ  لديَّ " القصري الو
  .الدراسات االعالميةيف جملة ). مقال مشرتك(.فوتيي روين"ل

يف . حماولة تلخيصية حتليلية لكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم: االتصال العمومي خالل عدوان تقنتورين - 18
  .جملة دراسات وأحباث

  : الدولية والوطنيةيف الفعاليات العلمية املشاركة 
  

  حول العديد من الفعاليات العلمية الدوليةيف املشاركة :  
ت التنميةا املهن والبحث يف االتصال  واألزمات، اإلعالمات التفكري العايل، تقني ،إلعالم اجلواري وحتد

يف  لإلشهارالقانوين والتنظيمي  اإلطار، اإلقليموالعمومي، جمتمع املعرفة، االتصال العمومي وتنمية  اإلقليمي
 ،اإلقليمي، احلوكمة واالتصال وملوروثها الثقايف دور اإلعالم واالتصال يف التسويق للمدن ، اإلعالم القيمي ،اجلزائر

املعرفية واالبستمولوجية لعلوم اإلعالم واالتصال يف  ، األطرقضا التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب
  ..الصحافة االستقصائية ،الرتبية اإلعالمية ،الوطن العريب

 

  حول الوطنيةفعاليات العلمية ال عشراتيف املشاركة :  
البعد االجتماعي يف  ،البحث االجتماعي يف اجلزائراجلواري،  اإلعالم ،اإلعالم والدميقراطية ،التغري القيمي

تمع املدين واملسار الدميقراطي ،القرآن تمع ،2012قانون اإلعالم اجلديد  ،ا ، تكنولوجيات االتصال اجلديدة وا
 ،البيئي اإلعالم ،صالالبحث يف علوم اإلعالم واالتيف اجلزائر، منهجية  اإلعالم، وسائل إشكالية اهلوية يف اجلزائر

تمع املدين يف اجلزائر، ودوره يف تفعيل التنمية احمللية، ، االتصال العمومياإلعالم واألزمات ،اإلعالم اجلديد ، ا
، اإلعالم اجلزائري ،االتصال والتنمية ،يةاملمارسة اإلعالم، ، تثمني الرتاثاالتصال احلدثي، اخلطاب االشهاري

القليم، أخالقيات املمارسة اإلعالمية يف ضوء اإلعالم اجلديد اإلعالم  ،الرتاث الثقايف والتنمية السياحية 
وسائل اإلعالم والتحوالت االجتماعية ، واقع السمعي البصري يف اجلزائر، خماظر األنرتنت على الطفل، االلكرتوين

واقع : املناطق احلدودية للجزائر ،التكوين األكادميي واملهين، صحافة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،واالقتصادية
واقع اللغة العربية  ،واهلجرة اإلعالم والتلفزيون اإلذاعةمنهجية البحث يف حبوث  ،التنمية ومتطلبات األمن القومي

  السمعي البصري اإلعالميف 
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  :املدرسةاملقاييس 

علم االجتماع : قاييس على مستوى الليسانس، املاسرت والدكتوراه على غرارالعديد من املتدريس 
طقة ومصورة التنشيط اإلذاعي والتلفزيوين فنيات التحرير الصحفي اإلعالمي الصحافة  إعداد جريدة 

املؤسسات  إدارة تقنيات االتصال والفنون الدرامية االسينم األنظمة اإلذاعية والتلفزيونية إنتاج حصة االلكرتونية
تمع والتلفزيون واإلذاعةملتقى حبوث الصحافة  ينمائينقد س الصحفية  اإلنتاج العالقة مع الصحافة البيئة وا
  ..والتلفزيون اإلذاعةمجهور  الصناعات الثقافية حتليل اخلطاب والتلفزيوين اإلذاعي

  

  : أخرىوجمتمعية  وبيداغوجية علميةنشاطات 

 ثقافيةإدارية، إعالمية( عمومية تنشيط دورات تكوينية وتقدمي حماضرات هليئات ومؤسسات ، ،
   )..جامعية

 لبلدان ال اإلعالم : حول املشاركة يف مشاريع البحث عربية يف الصحافة البيئي، التحوالت الدميوقراطية 
  .واالتصال والرتشيد الطاقوي اإلعالماجلزائرية، وسائل 

 كمةاحمل علميةال التالعديد من ا حتكيم مقاالت لفائدة:  

 لفائدة العديد من اجلامعات حتكيم مطبوعات بيداغوجية  

  الندوة اجلهوية جلامعات الشرقلفائدة عمال خربة القيام  

 سة عضوية  :الدكتوراه مسابقاتللعديد من  اللجان التنظيمية والعلمية ور

  سة عضوية   الوطنية والدولية فعاليات العلميةللاللجان العلمية والتنظيمية عشرات ور

  ملاسرتعلى عشرات املذكرات على مستوى الليسانس وااالشراف.  
  عشرات املذكرات والرسائل على مستوى الليسانس، املاسرتمناقشة.  
  سة العديد من مناقشات التأهيل اجلامعي ورسائل الدكتوراهعضوية   .ور
 األساتذة احملاضرينهيل  يف العديد من ملفاتري خب.  
  اإلعالمية والتوعوية( والتلفزيونية إلذاعيةاد من احلصص يعدالاملشاركة كضيف يف( .  
  عدد من الفعاليات اجلمعويةتقدمي حماضرات لفائدة.   
  
 


