
1 
 

 
 ابتسام دراحي: الدكتورة

 
 

 
 
   

  البيانات الشخصية
 

  ابتسام  :ماالس

 حرم بوجعدار  دراحي:  اللقب
 متزوجة: العائليةالحالة 

 .، ميلة، الجزائر 1979/08/06 :تاريخ ومكان االزدياد
    المدينة الجديدة علي منجلي، الخروب، ،263 :، رقم22، عمارة EPLFمسكن  864حي  :العنوان

 .، الجزائرقسنطينة
 00213663772120  :النقال رقم الهاتف

 d.ibtisseme@yahoo.fr:  البريد اإللكتروني

 "ب"قسم  محاضرأستاذ  :الوظيفة
 السمعي البصري: القسم
 .كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري :الكلية

 .3جامعة صالح  بوبنيدر قسنطينة : الجامعة
  00/10/2002من : تاريخ التوظيف

 
 
 

 "CV" ةـــرة الذاتيـــيـســالبيان 
 

mailto:d.ibtisseme@yahoo.fr


2 
 

 الشهادات العلمية 
 
 .، قسنطينة1992جوان  بكالوريا، شعبة العلوم اإلسالمية واآلداب. 1

 ، كلية العلوم2002في جوان  بصريال -سمعيالليسانس في علوم اإلعالم واالتصال، تخصص . 2
 .السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر                

 ، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 2002جوان  12بتاريخ  وسائل اإلعالم والمجتمع في ماجستير. 3
 .جامعة الجزائر                

أكتوبر  17بتاريخ  تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع علوم في علوم اإلعالم واالتصال،دكتوراه . 4
 .، الجزائر3، بكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة2016

 

 المهنية الخبرات
 
 .2002سنة  العاصمةصحفية متعاونة بإذاعة جامعة التكوين المتواصل، بالجزائر  .1
 .2003في  سنة  بقسنطينة بدار الصحافة صحفية محررة بجريدة أسماء،. 2
-2003سنتي  بجامعة منتوري بقسنطينة بقسم علوم اإلعالم واالتصال vacataire أستاذة مؤقتة ا. 3

 .2007-200و 2000
محطة قسنطينة  للتلفزيون الجزائري،بقسم األخبار بالمؤسسة الوطنية دائمة محررة _صحفية محققة .:0

 .2002إلى سنة  2000من سنة  الجهوية
، كلية اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية بقسم علوم اإلعالم واالتصال" ب"قسم  دائمة أستاذة مساعدة. 7

 .2013إلى سنة  2002من سنة  بجامعة العربي بن مهيدي، بأم البواقي واالجتماعية
والسمعي البصري،  كلية اإلعالم واالتصال بقسم السمعي البصري،" ب"دائمة قسم  محاضرة أستاذة. 7

 .إلى يومنا هذا 2013من سنة  3جامعة قسنطينة
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 المنشورات العلمية
 

 :المقاالت العلمية:  أوال

جلة بم "آليات وأشكال التفاعل االجتماعي عبر الشبكات اإللكترونية االجتماعية"نشر مقال بعنوان  -1
، أ:الجزائر، المجلد -1بجامعة قسنطينة النشر والنشاط العلميمديرية تصدر عن  العلوم اإلنسانية

 .7114جوان  :، السنة74:العدد
الرسالة مجلة ب "فضاء افتراضي للتواصل اإللكتروني: شبكات التواصل االجتماعي": نشر مقال بعنوان-7

عن مخبر الدراسات  تصدر ،محكمة فصليةدورية علمية  أكاديمية دولية علمية ، مجلةللدراسات اإلعالمية
المجلد الجزائر،  تبسة، -العربي التبسيجامعة  اإلنسانية واألدبية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

 .7114 وانج، األول والثانيالعدد األول، 

تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية للشباب "مقال بعنوان  -3
جلة المعيار بم سينشر "3دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة صالح بوبنيدرقسنطينة –الجزائري 

الجزائر،  -مجلة دورية دولية محكمة تصدر عن كلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر قسنطينة
  .، حسب إفادة القبول بالنشر7112المزمع صدوره شهر سبتمبر ، 74:العدد
  :والمطبوعات الكتب الجماعية: ثانيا

اإلشكاالت المنهجية، الممارسات  دراسات في اإلعالم اإللكتروني: " بعنوان كتاب جماعيالمشاركة في  -
د فوضيل دليو من منشورات مركز الكتاب األكاديمي .تحت إشراف أ" ومرحلة ما بعد اإلعالم اإللكتروني

 .7114باألردن، نشر خالل ماي 
، تخصص سمعي 7الموجهة لطلية ماستر" التقديم اإلذاعي والتلفزيوني"مطبوعة دروس لمقياس  -

 .بصري، معتمدة من طرف المجلس العلمي لكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري
 

 في الملتقيات العلمية واأليام الدراسية المساهمات العلمية

 
 ،النظرية والتطبيق بين :حرية الصحافة والتعبير في اإلعالم الجزائري :تنظيم ندوة إعالمية حول. 1

قسم اإلعالم واالتصال، كلية اآلداب واللغات ب ،2010ماي  03لليوم العالمي لحرية الصحافة  أحياءا
 .جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقيوالعلوم االجتماعية واإلنسانية ب
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مجتمع المعرفة بين أساليب التوطين واستراتيجيات التأسيس : ني حولالمشاركة في الملتقى الوطني الثا. 2
جامعة منتوري بقسنطينة ، طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات بقسم علم المكتبات: الذي ينظمه مخبر

 .طريق نحو االفتراضية: مجتمع المعرفة والمعلومات: ، بمداخلة تحت عنوان10/07/2010ـ09يومي
العلوم السياسية، الذي نظمه قسم االتصال والمواطنة في الجزائر  :لتقى الوطني حولالمشاركة في الم. 3

دور اإلذاعة : بمداخلة تحت عنوان ،11.10/07/2011يومي باجي مختار بعنابة جامعة  كلية الحقوق،
 .والتلفزيون في ترسيخ مبادئ المواطنة في الجزائر

أسسه وتقنياته، الذي نظمه قسم العلوم : العمل السمعي البصري :المشاركة في اليوم الدراسي حول. 4
اإلنسانية، كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي،    

 . العمل السمعي البصري بين النظرية والتطبيق: بمداخلة تحت عنوان ،2011مارس  02يوم 
اإلعالم وقضايا المجتمع، الذي نظمه قسم العلوم االجتماعية، كلية : وم الدراسي حولالمشاركة في الي. 5

فيفري  17اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، يوم 
 .مقاربة تواصلية.. اإلعالم الجديد وتفاعل الشباب : ، بمداخلة تحت عنوان2012

: اإلعالم الجديد(: الطبعة الثانية)اإلعالم والقضايا الراهنة : المشاركة في الملتقى الوطني حول .6
بقالمة  1907ماي  02المفاهيم، األبعاد والوظائف، المنظم من طرف قسم العلوم اإلنسانية، جامعة 

وأثرها على الشبكات اإللكترونية االجتماعية : ، بمداخلة تحت عنوان2013ديسمبر  00- 03: يومي
 . التفاعل االجتماعي

اإلعالم الجديد واألزمات، المنظم من طرف قسم الصحافة، لكلية : المشاركة في الملتقى الوطني حول .7
، بمداخلة تحت 2010أفريل  29: يوم 3علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، جامعة قسنطينة 

 .         مع العربيدور وسائل اإلعالم الجديد في تفعيل المجت: عنوان
المجتمع المدني، ودوره في تفعيل التنمية المحلية، المنظم من : المشاركة في الملتقى الوطني حول .8

، بمداخلة 7117ماي  71: يوم 3طرف مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة قسنطينة 
في ضل التعددية اإلعالمية في  حليةدور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الم: تحت عنوان

 .      الجزائر
قسم ، المنظم من طرف التراث الثقافي من خالل الفيلم التسجيلي: المشاركة في الملتقى الوطني حول .9

 أفريل 71: يوم 3، جامعة قسنطينة السمعي البصري، كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري
 .         صورة الجزائر من خالل األفالم الوثائقية الثقافية لقناة الجزيرة الوثائقية: ، بمداخلة تحت عنوان7112

، المنظم من طرف واقع وتحديات: اإلعالم الجزائري المتخصص: المشاركة في الملتقى الوطني حول .11
ماي  17: يوم 3، جامعة قسنطينة قسم الصحافة، كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 . المتعلق بالنشاط السمعي البصري في الجزائر 11-11قراءة في قانون : ، بمداخلة تحت عنوان5112
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المرأة اإلعالمية الجزائرية : المشاركة في اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير حول. 11
علوم االجتماعية واإلنسانية، ، الذي نظمه قسم العلوم اإلنسانية، كلية الالواقع والرؤى المستقبلية... 

 .  2017ماي  06جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، يوم 
الذي " قيم المواطنة في العالم العربي"المشاركة في المؤتمر الجزائري المصري األول الموسوم بـ . 12

المواطنة الرقمية من خالل المواقع اإللكترونية الحزبية والحكومية في : بمداخلة مشتركة تحت عنوان
 .2017مارس  9-2: ، الذي نظمته جامعة أم البواقي يوميالوطن العربي

التحديات الراهنة والمستقبلية، : الصحافة الورقية في الجزائر: المشاركة في الملتقى الوطني حول. 13
 3، جامعة قسنطينة لوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصريقسم الصحافة، كلية عالمنظم من طرف 

 .بروز الصحافة اإللكترونية كبديل للصحافة الورقية: ، بمداخلة تحت عنوان7112 أكتوبر 72: يوم
، المنظم من منهجية البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال: حول اليوم الدراسيالمشاركة في . 14

مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، واالتصال والسمعي البصري و كلية علوم اإلعالم طرف 
الدراسات التاريخية في علوم اإلعالم : ، بمداخلة تحت عنوان7112 نوفمبر 72: يوم 3جامعة قسنطينة 

 .واالتصال وطرق البحث فيها
االتصال والعالقات قسم المنظم من طرف ، االتصال والتنمية: المشاركة في الملتقى الوطني حول. 15

 72: يوم 3قسنطينة  -صالح بوبنيدر، جامعة ، كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصريالعامة
 .شبكة الفايسبوك ودورها في تنمية العمل الخيري الجمعوي: ، بمداخلة تحت عنوان5112 أفريل
المنظم من ، المجتمعات الرقمية والشبكات االجتماعية: حول الخامس المشاركة في الملتقى الوطني. 17

 -1222أوت  71، جامعة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةعلوم ال، كلية علوم اإلعالم واالتصالقسم طرف 
التأثيرات النفسية واالجتماعية للشبكات : ، بمداخلة تحت عنوان7114 ديسمبر 12/12: ييومسكيكدة 

 .ائرياالجتماعية على الشباب الجز 
قراءات، رؤى  –واقع السمعي البصري في الجزائر : حول األول المشاركة في الملتقى الوطني. 18

قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات، كلية علوم العلوم اإلنسانية طرف المنظم من ، -وتجارب
 مارس 14: يوم 1باتنةالحاج لخضر جامعة  قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات، ،واالجتماعية

في قراءة  –البصري في الجزائر بين التشريع والممارسة  نشاط السمعي: ، بمداخلة تحت عنوان7114
  .10-5111-5115قانوني اإلعالم 

وسائل اإلعالم والتحوالت : الخامس في علوم اإلعالم واالتصال حول المشاركة في الملتقى الوطني. 19
العربي ، جامعة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية المنظم من طرف ، الجزائراالجتماعية واالقتصادية في 

شبكات التواصل االجتماعي ونشر الثقافة : ، بمداخلة تحت عنوان7114 مارس 17: يوم تبسة -التبسي 
 .دراسة استطالعية لمتصفحي الفايسبوك -الصحية في الجزائر بين السلب واإليجاب
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المنظم ، إشكالية التكوين األكاديمي والمهني: اإلعالم الجزائري: المشاركة في الملتقى الوطني حول. 21
، كلية علوم اإلعالم واالتصال ومخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة قسم الصحافةمن طرف 

: بمداخلة تحت عنوان ،7114 مارس 14: يوم 3قسنطينة  -صالح بوبنيدر ، جامعة والسمعي البصري
األداء المهني لإلعالميين بالقنوات اإلذاعية والتلفزيونية العمومية في الجزائر من وجهة نظر 

 .األكاديميين الجامعيين
صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في : حولاألول المشاركة في الملتقى الوطني . 21

ومخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة  قسم الصحافةالمنظم من طرف ، الحراك الثقافي الجزائري
صالح ، جامعة ، كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصريجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

األبعاد الموضوعية في صحافة : ، بمداخلة تحت عنوان7114 أفريل 11: يوم 3قسنطينة  -بوبنيدر 
 .ن خالل مقاالت الشيخ البشير اإلبراهيميجمعية العلماء م

، الواقع والتحديات: الصحافة االستقصائية في الوطن العربي: حول الدوليالمشاركة في الملتقى . 22
، كلية علوم اإلعالم ومخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة قسم الصحافةالمنظم من طرف 

، 7114 مارس 12-14: ييوم 3قسنطينة  -بوبنيدر صالح ، جامعة واالتصال والسمعي البصري
قراءة تحليلية لعينة من  –التحقيق الصحفي االستقصائي في الصحافة الجزائرية : بمداخلة تحت عنوان

 .التحقيقات في يوميتي النصر والشروق اليومي
قسم المنظم من طرف ، حرية التعبير في البيئة الرقمية: حول السادس المشاركة في الملتقى الوطني. 23

سكيكدة  -1222أوت  71، جامعة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةعلوم ال، كلية علوم اإلعالم واالتصال
صحافة المواطن بين حرية التعبير وقواعد الممارسة : ، بمداخلة تحت عنوان7114 ديسمبر 72: يوم

 .اإلعالمية
، من التصور إلى التجسيد –مهارات اإلخراج السمعي البصري : حول اليوم الدراسيالمشاركة في . 24

، كلية والسمعي البصري ومخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة الصحافة يقسمالمنظم من طرف 
، 2018 أفريل 31: يوم 3قسنطينة  -صالح بوبنيدر ، جامعة علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 .وجماليات اإلخراج التلفزيوني تقنيات: بمداخلة تحت عنوان
اإلنتاج اإلعالمي في الزطن العربي ممارسات واقعية ومسؤوليات : حول الدوليالمشاركة في الملتقى . 25

العربي بن ، جامعة االجتماعية واإلنسانيةعلوم ال، كلية العلوم اإلنسانية قسم المنظم من طرف ، أخالقية
فاعلية التخطيط اإلعالمي : ، بمداخلة تحت عنوان7114 نوفمبر 74-72: ييومأم البواقي  –مهيدي 

 .في اإلنتاج اإلذاعي من خالل الشبكات البرامجية اإلذاعية
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 العضوية في فرق البحث العلمي المعتمدة
 
 المواطن اإللكتروني في عصر اإلعالم الجديد: "لمشروع بعنوان" ENPRU"في فرقة بحث  عضوة -
 ترأسه األستاذة منال قدراح، ،(المواطنين لمواقع اإلدارة اإللكترونية الجزائريةدراسة في استخدامات )
: تحت رمز 11/11/7114المعتمد في إطار تطوير المشاريع الجديد في البحث العلمي منذ و 

I02N01UN2503220180009". 

 

 الخبرات التعليمية

 
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مهيدي  المقاييس المدرسة في نظامي الكالسيك واأللمدي: أوال

 :تدريس المواد التالية بمرحلة الليسانس في النظام الكالسيكي
 مقياس األنظمة اإلذاعية والتلفزيونية. 1      
 مقياس إعداد جريدة ناطقة ومصورة. 2      
 مقياس إنتاج الحصص اإلذاعية والتلفزيونية. 3      
 مقياس تقنيات التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني . 0      
 مقياس اقتصاديات اإلذاعة والتلفزيون. 7      

 (:ليسانس، ماستر، دكتوراه)  LMDتدريس المواد التالية بمرحلة الليسانس في نظام 
 مقياس تقنيات التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني . 1      
 اإلذاعية والتلفزيونيةالبرمجة تقنيات مقياس . 2      
 مقياس إنجاز ريبورتاج وتنشيط حصة. 3      
 مقياس فن الخبر اإلذاعي والتلفزيوني. 0      
 مقياس إنتاج نشرة األخبار في اإلذاعة والتلفزيون. 7      
 3قسنطينة –المقاييس المدرسة في نظامي الكالسيك واأللمدي بجامعة صالح بوبنيدر : ثانيا

  (:ليسانس، ماستر، دكتوراه) LMD د التالية بمرحلة الليسانس في نظام األلمديتدريس الموا
 (محاضرة) مقياس المنظمات غير الحكومية. 1      
 (تطبيق)األنظمة اإلذاعية والتلفزيونية .2      
 (وتطبيق محاضرة) فن الخبر اإلذاعي والتلفزيونيمقياس . 3      
 (محاضرة وتطبيق) ناطقةإعداد جريدة مقياس . 0      
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 (محاضرة وتطبيق) تقنيات التنشيط اإلعالميمقياس . 7      
 (تطبيق)دراسات الجمهور . 7      
 (تطبيق)وسائل اإلعالم والسلطة والرأي العام . 6      

 (:ليسانس، ماستر، دكتوراه)  LMDفي نظام  2و 1الماستر تدريس المواد التالية بمرحلة 
 (محاضرة) التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال والسمعي البصريمقياس . 1      
 (محاضرة) مقياس فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون. 2      
 (تطبيق) مقياس تحليل القضايا الراهنة. 3      
 (محاضرة) البرمجة اإلذاعية والتلفزيونيةمقياس . 0      
 (محاضرة) والتلفزيونيالتقديم اإلذاعي مقياس . 7      
 (تطبيق)تاريخ السمعي البصري في الجزائر . 7      
  (تطبيق)البحث التوثيقي . 6      

 

 أخرى بيداغوجية نشاطات
 

مسوؤلة فريق االختصاص لقسم السمعي البصري بكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي  -1
 . 7112ديسمبر  77، الصادر بتاريخ 747، وفق مقرر رقم 3البصري بجامعة قسنطينة

 .في لجنة تحكيم مسابقة بقسمي الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ةعضو  -7
بقسم العلوم اإلنسانية بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  في اللجان والمجالس البيداغوجية ةعضو  -3

 .(7111-7111)، (7111-7112: )أم البواقي خالل المواسم –لجامعة العربي بن مهيدي 
بمداخلة  7114ماي  2: يوم طلبة السنة الثانية جذع مشتركفائدة مشاركة في يوم بيداغوجي لال -7

 .شروط قبول السنة الثالثة إعالم في الماستر سمعي بصري إداريا: حول
مشاركة في المسابقة الوطنية لاللتحاق بالتكوين العالي فيما بعد التدرج دكتوراه الطور الثالث، ال -2

 .شعبة علوم اإلعالم واالتصال
 

 أخرى علميةنشاطات 
 

في اللجنة العلمية لقسمي الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، بكلية علوم اإلعالم  عضوة -1
 .7112إلى  7113من ، 3واالتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة
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عضوة بالمجلس العلمي لكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، جامعة صالح  -2
 .2019جانفي  17إلى غاية  2017ديسمبر  17من تاريخ  ،3بوبنيدر قسنطينة

عضوة باللجنة العلمية لقسم السمعي البصري كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري،  -3
 .7112أفريل  77المؤرخ في  743وفقا للقرار رقم ، 3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة

بكلية علوم اإلعالم واالتصال  علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة"في مخبر بحث  عضوة -7
 .71114/71112منذ  3قسنطينة -ي بجامعة صالح بوبنيدروالسمعي البصر 

فعاليات الدورة التكوينية الوطنية لألساتذة الجامعيين وبالضبط في الورشة المشاركة في  -2
بجامعة صالح بوبنيدر  7114أفريل77-73-77أيام  "مهارات التأثير واإللقاء:" الموسومة
 .3 قسنطينة


