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علوم اإلعالم و االتصال و السمعي البصري

اتصال وعالقات عامة

تاريخ ال وظيف

 2008/10/04حتى ديسمبر  2013بجامعة ام البواقي.

المناصب البي اغوجية

-عضوة في اللجنة العلمية لقسم الصحافة المكتوبة و السمعي البصري في .2015

جامعة قسنطينة 3من جانفي  2014إلى يومنا هذا.

-عضوة في اللجنة العلمية لقسم السمعي البصري في  2019لغاية اليوم.

-مسؤول ميدان فريق التكوين في كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

حاليا.

بكالوريا علوم الطبيعة والحياة سنة .1999الشددددددددهادا الم صدددددددد

عليها

-الليسانس في علوم اإلعالم واالتصال تخصص سمعي بصري سنة ،2003

عنوان المذكرة :شبكة  CNNومصطلح اإلرهاب الدولي بعد أحداث  11سبتمبر

(2001دراسة وصفية تحليلية).

-ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال تخصص اتصال و عالقات عامة سنة

 ،2008عنوان الرسالة :اتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو استخدام الصحافة

اإللكترونية(دراسة ميدانية).

-دكتوراه العلوم في علوم اإلعالم واالتصال تخصص اتصال و عالقات عامة سنة

 ،2016عنوان األطروحة:اإلعالم اإللكتروني والديمقراطية( دراسة تحليلية لمواقع
األحزاب والحكومات اإللكترونية العربية).
-شهادة التأهيل الجامعي .2017

-شهادة تكوين في المبادئ األولية لإلعالم اآللي والمكتبية في .2005

 -شهادة تحكم في تقنيات اإلنترنت من معهد التكوين "وورك سكول" بالجزائر

العاصمة.

-شهادة تكوين في "مهارات التأثير واإللقاء والمقدمة من قبل المكون الدكتور:

"محمد عصام محو" في أفريل  2018بجامعة صالح بوبنيدرقسنطينة 3في إطار
الدورة التكوينية لألساتذة الجامعيين.
-1المشاركة في أيام دراسية حول العمل السمعي البصري أسسه و تقنياته بمداخلة
المشددار ة د المل قيددا

و األيام ال راسية

تحت عنوان":مق م البرامج و ن ال عام مع أجهزة السمع البصري-الميكر ون-

ال امي ار "-لقسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة أم البواقي في .2011/03/01
-2المشاركة في ملتقى وطني تحت عنوان اإلعالم الجديد و األزمات بجامعة

قسنطينة  3بمداخلة تحت عنوان":طبيعة العالقة بين اإلعالم الج ي وال قلي ي

البل ان العربية" في أفريل .2014

-3المشاركة في ملتقى وطني تحت عنوان:اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع

الجزائري بجامعة أم البواقي بالجزائر بمداخلة تحت عنوان" :اتجاها الص فيين
الجزائريين

و اس خ ام الص ا ة اإلل رو ية (دراسة مي ا ية) في ماي ."2014

-4المشاركة في ملتقى وطني من تنظيم مخبر علم اجتماع االتصال للبحث

والترجمة وجامعة قسنطينة  3تحت عنوان :المجتمع المدني في الجزائر ،و دوره في
تفعيل التنمية المحلية بمداخلة تحت عنوان :مس ويا ت لي واقع المج مع الم

و عالق ه بمصطلح ال نمية في ماي .2014

 -5المشاركة في الملتقى الوطني الموسوم ب:االتصال الحدثي في ظل تنظيم
التظاهرات الثقافية بجامعة قسنطينة  3بمداخلة تحت عنوان "اس خ اما
ت نولوجيا اإلعالم و االتصال

ال رويج للسياحة

االل رو ية موذجا)" في نوفمبر.2014
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الجزائر(السياحة

 -6المشاركة في الملتقى الوطني الموسوم ب :التراث الثقافي من خالل الفيلم
التسجيلي بجامعة قسنطينة ،3بمداخلة تحت عنوان "ال يكودراما  ..اتجاه ح يث
السينما الوثائقية أم ت ارك للقصور

اس خ ام الشخصيا ال قيقية للفيلم

ال سجيل ؟" في أفريل .2015
 -7المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الجزائري -المصري األول الموسوم ب:
قيم المواطنة في العالم العربي بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي بمداخلة تحت
عنوان" :المواطنة الرقمية من خالل المواقع اإلل رو ية ال زبية و ال كومية
الوطن العرب " في مارس .2016
 -8المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني الموسوم ب :الصحافة الورقية في
الج ازئر:التحديات الراهنة والمستقبلية ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة ،3بمداخلة
يا األخالقية لمهنة الص ا ة

تحت عنوان:الرها ا وال

عصر اإل ر ت في

أكتوبر .2016
 -9المشاركة في اليوم الدراسي حول :منهجية البحث في علوم اإلعالم واالتصال
بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة ،3بمداخلة موسومة ب :ال راسا ال اريخية
علوم اإلعالم واالتصال وطرق الب ث يها في نوفمبر .2016
 -10المشاركة في الملتقى الوطني حول االتصال والتنمية بجامعة صالح بوبنيدر
قسنطينة ،3بمداخلة تحت عنوان :معوقا تنمية الموارد البشرية

ظ ّ تطبيقا

اإلدارة اإلل رو ية بصن وق الضمان االج ماع بوالية قسنطينة(دراسة مي ا ية)
في أفريل .2017
-11المشاركة في الملتقى الوطني األول واقع السمعي البصري في الجزائر-
قراءات ،رؤى وتجارب-بجامعة الحاج لخضر-باتنة ،-1بمداخلة موسومة ب:
سلطة ضبط السمع البصري
قا و

ظ قا ون اإلعالم الجزائري وصالحياتها(قراءة

االعالم )2014-2012في 8مارس .2018

-12المشاركة في الملتقى الوطني الخامس :وسائل اإلعالم والتحوالت االجتماعية
واالقتصادية في الجزائر ،بجامعة العربي التبسي ،بمداخلة تحت عنوان :دور
ال نولوجيا الج ي ة لإلعالم واالتصال
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ال رويج السياح عبر اال ر ت

الج ازئر ،في  12مارس.2018
-13المشاركة في الملتقى الوطني ،اإلعالم الجزائري :إشكالية التكوين األكاديمي
والمهني ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة ،-3-بمداخلة موسومة ب :دور
ال ربصا المي ا ية

تطوير األداء المهن لطلبة تخصص إعالم-دراسة

مي ا ية -في  18مارس .2018
-14المشاركة في الملتقى الوطني األول:صحافة جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين ودورها في الحراك الثقافي الجزائري ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة،3
ص ا ة جمعية العلماء المسلمين-ق ارءة

بمداخلة موسومة ب :ال راك الثقا
المضامين ،-في  11أفريل .2018

 -15المشاركة في الملتقى الدولي:الصحافة االستقصائية في الوطن العربي :الواقع
والتحديات ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة ،3بمداخلة موسومة ب :ال ور الرقاب
للص ا ة االس قصائية العربية على السلطة ،أي دور ل عزيز الممارسة
ال يمقراطية ،في 19أفريل .2018
 -16المشاركة في المؤتمر الدولي :اإلنتاج اإلعالمي في الوطن العربي ممارسات
واقعية ومسؤوليات أخالقية ،بجامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي -بمداخلة
موسومة ب :واقع وتطلعا العم النقاب الص ف

الوطن العرب ودوره

صياغة ميثاق أخالقيا المهنة( المسار النقاب الص ف الجزائري موذجا) ،في
نوفمبر.2018
 -17المشاركة في الندوة العلمية :حرية التعبير في الفضاء الرقمي :مستوياتها
ومحدداتها بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية-قسنطينة -بمداخلة موسومة
ب :حرية ال عبير

الص ا ة االل رو ية الجزائرية :قراءة

الضوابط القا و ية

في ماي .2019
 -18المشاركة في الملتقى الوطني :إشكاليات التلقي واالستخدام للمحتوى السياسي
لوسائل اإلعالم في الجزائر بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية-قسنطينة-
بمداخلة موسومة ب :مقاربة تعريفية للسلوك السياس للمواطن ودور وسائ
اإلعالم (ال قلي ية و ال يثة)
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تشكيله .في فيفري.2020

 -19المشاركة في الندوة الوطنية:اإلدارة االلكترونية في الجامعة الجزائرية ،واقع
وأفاق ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة ،3بمداخلة موسومة ب :الخ ما
االل رو ية من خالل اإلدارة االل رو ية ،

الجزائر(دراسة ت ليلية مقار ة بين

م وى البوابة الرسمية لل كومة االل رو ية الجزائرية وبعض المواقع ال كومية
العربية) في مارس .2020
اإلشراف على ال نظيم

-1تنظيم يوم دراسي حول حرية الصحافة والتعبير بين النظرية و التطبيق لقسم
اإلعالم و االتصال بجامعة أم البواقي في .2010/05/03

-2تنظيم الندوة الوطنية حول اإلدارة االلكترونية في الجامعة الجزائرية ،واقع وأفاق،
بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3في  1مارس .2020

 -3ترأس الندوة الوطنية حول اإلدارة االلكترونية في الجامعة الجزائرية ،واقع وأفاق،
بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3في  1مارس .2020

العضدددددوية ددددد اللجدددددان -1عضوة في اللجنة العلمية للملتقى الوطني الموسوم ب :الصحافة الورقية في
الجزائر:التحديات الراهنة والمستقبلية ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة.3
العلميدددددددددة والمجددددددددددال
البي اغوجية

-2عضوة في اللجنة العلمية للملتقى الوطني الموسوم ب :االتصال والتنمية بجامعة
صالح بوبنيدر قسنطينة..3
 -3عضوة في اللجنة العلمية للملتقى الوطني الموسوم ب :صحافة جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين ودورها في الحراك الثقافي الجزائري  ،بجامعة صالح بوبنيدر
قسنطينة.3
 -4عضوة في اللجنة العلمية للملتقى الوطني الموسوم ب :اإلعالم الجزائري:
إشكالية التكوين األكاديمي والمهني ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة.3
 -5عضوة في اللجنة العلمية للملتقى الوطني الموسوم ب :الصحافة االستقصائية
في الوطن العربي :الواقع والتحديات ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة.3
 -6ترأس جلسة علمية للملتقى الوطني :اإلعالم الجزائري :إشكالية التكوين
األكاديمي والمهني ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة.3
-7اإلشراف العلمي على الندوة الوطنية حول اإلدارة االلكترونية في الجامعة

الجزائرية ،واقع وأفاق ،بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3في  1مارس .2020
5

-8عضوة في اللجان البيداغوجية للسنوات الثالثة والرابعة سمعي بصري في
الفترتين(.)2010-2009(-)2011-2010
 -9رئيسة اللجنة البيداغوجية للسنة الثانية للموسم الجامعي(.)2011-2010
-10رئيسة اللجنة البداغوجية للسنة االولى جذع مشترك بالكلية حاليا.
 -11عضوة في المجلس التاديبي لكلية علوم االعالم واالتصال والسمعي البصري
.2019-2018
-12المشاركة في لجنة وضع األسئلة والتصحيح الخاصة بمسابقة االلتحاق بالطور
الثالث دكتوراه ل.م.د شعبة علوم اإلعالم واالتصال بجامعة صالح بوبنيدر
قسنطينة ،3في،.2018-10-20
-13المشاركة في لجنة وضع األسئلة والتصحيح الخاصة بمسابقة االلتحاق بالطور
الثالث دكتوراه ل.م.د شعبة علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة األمير عبد القادر
في .2018-10-27وفي 2019
 -14عضوة في اللجنة العلمية لمجلة المعيار(محكمة) (جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.
-15عضوة في اللجنة العلمية لمجلة العلوم االنسانية جامعة قسنطينة( 1محكمة)
المنشو ار العلمية

المقاال :
-1مقال تحت عنوان :اإلعالم الج ي  :خطوا واع ة

و بروز مفهوم ج ي

لل يمقراطية ،وآليا ممارس ها رقميا منشور في مجلة العلوم اإلنسانية جامعة
قسنطينة  1عدد  43جوان.2015
 -2مقال معنون ب:مشروع بوابة المواطن اإلل رو

إطار إس راتيجية

ال كومة اإلل رو ية الجزائرية (2013بين النص وال طبيق) منشور في مجلة
العلوم اإلنسانية جامعة قسنطينة  ،1عدد 47جوان.2017
 -3مقال معنون ب :المواطنة الرقمية من خالل المواقع االل رو ية ال زبية
وال كومية

الوطن العرب  ،دراسة

ال فاعلية (الجزائر-مصر-الب رين)

موذجا منشور في مجلة الدراسات اإلعالمية التابعة للمركز الديمقراطي العربي

ببرلين ،العدد  6فيفري .2019
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ال ب:
الجزائر

 -1المشاركة في كتاب جماعي حول فعاليات ملتقى المج مع الم
من منشورات مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة.

-2إصدار كتاب من منشورات دار بهاء ال ين للنشر والتوزيع بعنوان :أ واع ال ابة

لإلذاعة وال لفزيون( ما بين نون ال رير وتقنيا اإلع اد).2017 ،
المطبوعا :

-3مطبوعة دروس لمقياس أ واع ال رير اإلذاع وال لفزيو

سمعي بصري.

 -4مطبوعة دروس لمقياس تاريخ السمع البصري
1سمعي بصري.

المشددددددار ة دددددد

الب ث

لطلبة سنة ثالثة

الجزائر لطلبة ماستر

ددددددرق -عضوة في فريق بحث  Cnepruيرأسه أ.د سعد بشينية من جامعة قسنطينة 2
وعالقا العم

تحت عنوان ال علم الثقا

المجال الصناع من -01-01

 2012حتى  2015تحت رمز . V00920110063

مسؤولة فريق بحث(رئيسة المشروع)  prfuجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3تحتعنوان :المواطن االل رو

عصر اإلعالم الج ي (دراسة

اس خ اما

المواطنين لمواقع اإلدارة االل رو ية الجزائرية) ابتداء من جانفي  2018تحت رمز
I02N01UN250320180009

المقايي

الم رسة

الليسا

:

--1مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال جامعة أم البواقي نظام كالسيكي -2008
 2009تطبيق.

-2فنيات التحرير الصحفي سنة ثالثة نظام كالسيكي بجامعة أم البواقي -2009
 ،2011-2010محاضرة وتطبيق.

-3تقنيات إعداد جريدة صحفية سنة ثالثة  LMDجامعة أم البواقي - 2012
 ،2013محاضرة وتطبيق.

-4قانون اإلعالم سنة ثانية ،جامعة أم البواقي  ،2013-2012تطبيق .

-5حقوق اإلنسان سنة ثانية  LMDجامعة أم البواقي  ،2013-2012تطبيق.

-6إنتاج الريبورتاج اإلذاعي والتلفزيوني سنة ثالثة  LMDجامعة أم البواقي-2013
 ،2014محاضرة وتطبيق

 -7تقنيات التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني سنة ثالثة LMDجامعة أم البواقي-2013
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 ،2014محاضرة وتطبيق.

 -8اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني سنة ثالثة  LMDجامعة أم البواقي -2013
 ،2014محاضرة وتطبيق.

 -9الفيلم الوثائقي سنة ثالثة نظام  LMDجامعة قسنطينة2014 ،الى2016

محاضرة.

-10أنواع التحرير اإلذاعي والتلفزيوني سنة ثالثة نظام  LMDجامعة قسنطينة،3
2013الى ،2016محاضرة وتطبيق.

-11سبر اآلراء سنة ثالثة LMDجامعة قسنطينة ،2014-2013 ،محاضرة.
-12منهجية سنة ثانية نظام  LMDجامعة قسنطينة 2013الى ،2015تطبيق.
-13أنظمة إذاعية وتلفزيونية سنة ثالثة نظام  LMDجامعة قسنطينة3
2014الى ،2016تطبيق.

 -14فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوني سنة ثانية نظام  LMDجامعة قسنطينة3
محاضرة في .2019-2018 ،2018-2017

-15فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوني سنة ثانية نظام  LMDجامعة قسنطينة3
تطبيق 2020-2019 ،2019-2018 ،2018-2017 ،2016-2015

ال ري

الماس ر:

 -15تكنولوجيا صناعة الصحف ماستر ،1جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،
.2014-2013

-16إدارة المؤسسات اإلعالمية السمعية البصرية ماستر  1سمعي بصري ،جامعة
قسنطينة ،2015-2014 ،3تطبيق.

-17نظريات اإلعالم واالتصال ماستر 1سمعي بصري وصحافة مكتوبة ،جامعة
قسنطينة2014 ،3الى ،2016محاضرة وتطبيق.

-18تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ماستر 1سمعي بصري وصحافة مكتوبة،
جامعة قسنطينة 2015 ،3إلى ،2017محاضرة وتطبيق.

-19تاريخ السمعي البصري في الجزائر ماستر 1سمعي بصري ،جامعة صالح
بوبنيدر قسنطينة،3من 2018-2017حتى  2020-2019محاضرة.

-20تشريعات وأخالقيات السمعي البصري ،ماستر 1سمعي بصري وص مكتوبة،
جامعة صالح بوبنيدر،من 2018-2017حتى  2020-2019تطبيق.

 -21اإلشهار اإلذاعي والتلفزيوني ،ماستر 1سمعي بصري ،جامعة صالح بوبنيدر،
2018- 2017الى  2020-2019محاضرة.
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-22االتصال السياسي محاضرة  ،ماستر 2سمعي بصري ،جامعة صالح
بوبنيدرقسنطينة2019- 2018 ،3حتى .2020-2019
طور ال وراه:

ال ري

-التدوين االلكتروني والشبكات االجتماعية ودمقرطة المعلومات دفعة -2018

 2019محاضرة كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة قسنطينة.3

-تكنولوجيات اإلعالم واالتصال دفعة  2020-2019محاضرة ،كلية الفنون

والثقافة جامعة قسنطينة.3
اإلشراف

الليسا

:

قامت المعنية باإلشراف على عشرات مذكرات الليسانس كالسيك في علوم اإلعالم
واالتصال منذ  2008في مختلف التخصصات :سمعي بصري -عالقات عامة

وصحافة مكتوبة ،إضافة إلى اإلشراف على العديد من التربصات الميدانية لدفعات

النظام الجديد لحد اليوم

وقمت بمناقشة عشرات مذكرات الليسانس كالسيك من مختلف التخصصات سمعي
بصري صحافة مكتوبة وعالقات عامة باإلضافة إلى تحكيم العديد من مذكرات

ليسانس للنظام الجديد من  2008حتى اليوم.
الماس ر:

قامت المعنية باإلشراف على عشرات مذكرات الماستر في علوم اإلعالم واالتصال

منذ  2012وحتى اليوم في مختلف التخصصات :سمعي بصري -عالقات عامة
وصحافة مكتوبة ،وقمت بمناقشة عشرات مذكرات الماستر بمعدل  10الى 12

مناقشة في كل نهاية سنة جامعية حتى اليوم من مختلف التخصصات سمعي

بصري صحافة مكتوبة وعالقات عامة.
ال وراه:

وانا بطور اإلشراف على أطروحتي دكتوراه أل ا م دي في كل من كليتي اإلعالم

وظائف أخرى سابقة :

واالتصال تخصص سمعي بصري وكلية الفنون تخصص فنون بصرية.

-أستاذة متعاقدة بجامعة قسنطينة قسم علوم اإلعالم و االتصال سنوات -2005

.2008-2007-2006

صحفية بيومية وطنية "اليوم".-صحفية ومنشطة برامج إذاعية ،بالتعاقد مع اإلذاعة المحلية لوالية قسنطينة من

2003الى.2005
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