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 الحالـــت الشخصيـــت

  مـــيلىد : اللـــلبمـــشاد : الاشــم

  الجزائش / بــبـصكشة1983 حـــىان 01: جاسيخ ومكان امليالد 

  ( أ)أشخار محاضش كصم : الشجبتأشخار حامعي : الىظيفت

  03كصم إلاعالم ،كليت علىم الاعالم والاجصال، حامعت كصىطيىت :  العىىان املنهي .

  كصىطيىت –املذيىت الجذيذة علي مىجلي -  15حي عماساث دمبري صادق الشطش : العىىان الشخص ي

  06.61.41.44.37: الىلاللثالث اطفال متزوج واب : الحالت العائليت 

  البريذ الالكترووي :mouradmiloud1983 @gmail.com/ mouradmiloud981@yahoo.com 

   العشبيت والفشوصيت: جلنها الباحثياللغاث التي .

 

 الشهــاداث املخحصـل عليهـا

. شهادة الليصاوض في إلاعالم والاجصال جخصص شمعي بصشي مً حامعت الجزائش  .1

 .مً حامعت الجزائش، بخلذيش حصًوالاجصال  شهادة املاحصخير في إلاعالم   .2

 .حيذ حذا.اللاهشة بخلذيش / العليا  املخخصصت  إلاعالميت الذساشاث دبلىم شهادة  .3

حامعت كصىطيىت، بخلذيش مششف " شهادة دكخىساه علىم في إلاعالم جخصص اجصال وعالكاث عامت   

 حذا

4.  

 

 3حامعت كصىطيىت-شهادة الخأهيل الجامعي في إلاعالم والاجصال 

 

 

الحالت املهىيت ألاكاديميت 

    جاسيخ الخعيين الشجبت        

 2013 شبخمبر 22جاسيخ أول حعيين بالجامعت    .1

 2014 شبخمبر 22 "ب"اشخار مصاعذ   .2

 2014 ديصمبر21 "أ"أشخارة مصاعذ   .3

 2015 ديصمبر 17 "ب"أشخار محاضش .  4

 2016 افشيل  26" أ"اشخار محاضش  .5

 

السيرة العلمية 

مـــيلود مــــراد لألستاذ الباحث 

  

mailto:mouradmiloud981@yahoo.com


  صفحات11 من 2

 

 

 

 

 

 وشاط الخعليم البيذاغىجي 

املىاد التي   .1

دسظها 

: الباخث

 "حامعت بعىشة" / اكخصادًاث املعشفتإلاعالم إلالىترووي /الاشهاس  LMDمعخىي الذهخىساه 

" حامعت جبعت " الاجصاٌ الخىظُمي

بىسجاج / هلذ ئعالمي/ملخلي اللظاًا الشاهىتمعخىي املاظتر  الٍش

اث الخىظُم/ جلىُاث الاجصاٌ معخىي ظىت الشالشت   / كىاهين إلاعالم وأخالكُاجه/ هظٍش

اث إلاكىاع  اهخاج مىاد العالكاث /خمالث للعالكاث العامت / هظٍش

الىخابت للعالكاث العامت /العامت  

ش الصحفيمعخىي ظىت الشاهُت حزع مشترن  ش  إلاراعي والخلفضي /فىُاث الخدٍش  فىُاث الخدٍش

مذخل لىظائل إلاعالم معخىي ظىت ألاولي حزع مشترن 

مجاالث   .2

هخمام  الا

 العمعي البصشي إلاعالم/ ألاصماث ئعالم /ئعالم الطفل/ جىىىلىحُا إلاعالم والاجصاٌ/ إلاعالم الجذًذ 

 

: إلاششاف والخأطير البيذاغىجي

 ليصاوضالمشحلت  01

 مزكشة 50الاششاف علي اكثر مً 

 مزكشة 60جلييم وخبير ألكثر مً 

 املاشترمشحلت  02

   مزكشة15الاششاف علي اكثر مً    

  مزكشة 40أكثر مً مىاكشت جلييم و 

مشحلت الذكخىساه  03

  مزكشاث02الاششاف علي 

  مزكشاث10اكثر مً جشأس وهاكش 

03 

 الخاهيل الجامعي

 جحكيم    ملفاث 05

 مىاكشت   ملفاث 05

 العضىيت في الفشق واملشاسيع  البحثيت 

الصىت الصفت  املخبرعىىان املششوع  :الشمز 

1. 
E1372704 

ظُيىلىحُت الاجصاٌ في الىظط 

 الجضائشي 

مخبر اليشاطاث الىفعُت 

 والاحخماعُت

 2018 عظى

2. I02N01U

N0701201

80001 

 وظائل إلاعالم الجذًذ وحشىُل 

الصىسة الزهىُت في الجضائش 

مخبر اليشاطاث الىفعُت 

والاحخماعُت 

 2018 سئِغ
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 العضىيت في اللجان واملجالض البيذاغىحيت والعلميت 

 واثالصً الهيئتاملىصب 

 2014/2018 اللجىت العلمُت للعم الصحافت املىخىبت عظى  .1

 2019/2021اللجىت العلمُت للعم العمعي البصشي                      سئِغ   .2

 2019/2021املجلغ العلمي ليلُت إلاعالم والاجصاٌ عظى    .3

 2019/2020املجلغ الخأدًبي للعم العمعي البصشي عظى   .4

  الذكخىساهالعضىيت في فشيم جكىيً

 الصىت املؤشصت الصفت

- كليت العلىم الاوصاهيت والاحخماعيت/ شعبت إلاعالم والاجصال عضى

حامعت محمذ خيضش بصكشة 

2018/2020 

 ةامليشىساث العلمي

I. الفشديت   العلميتالكخب  

الصىت داس اليشش العىىان  

ىن في جللين اللغت العشبُت لطفل   2009 داس النهظت العشبُت ليشش والخىصَع،   جأزير الخلفٍض

 2013 .1داس الهذي، الجضائش، ط دوس إلاعالم الجضائشي في اداسة ألاصماث 

بشامج  اٌاللىاعذ الىاحعت إلهخاج  03

ىهُت وإلاراعُت املىحهت لألطفاٌ . الخلفٍض

 2020 داس الفا

II .الىخب العلمُت الجماعُت 

 العىت داس اليشش العىىان

 2018 الخلذوهُت وظائف العالكاث العامت    01

 2018مشهض الىخاب ألاوادًمي                      دساظاث في إلاعالم إلالىترووي 02

 2019 املخبر اداب واخالكُاث الصحافت وإلاعالم 03

 2019 عالم الىخاب الحذًثالعالكاث العامت  مً الخللُذي الي إلالىترووي  04

 2020داس الفا كشاءاث اوادًمُت في إلاعالم املخخصص  05

ت  مداطشاث علمُت  06  2019املإظعت الععىٍش

 امللاالث العلميت امليشىسة
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العذد و الصىت املىكع املجلت العىىان  

املعالجت إلاعالمُت  ملخخلف لألصماث   .1

 أهمىرحا الجضائشي ججشبت إلاعالم 

  مجلت علىم إلاوعان

 واملجخمع

- مدمذ خُظشحامعت 

 بعىشة

، 25/2017العذد

  

2.  
ب في  خ الخخطُط اللغىي للخعٍش جاٍس

 املإظعاث الخعلُمُت بالجضائش

بدىر لل  املعاسفمجلت

خُتوالذساظاث   الخاٍس

 

خمت - حامعت الشهُذ

الىاد - لخظش

 2017 /17العذد

ئشيالُت املصطلح  في اللغت إلاعالمُت    .3

ت  العمعُت البصٍش

- حامعت العشبي الخبس ي مجلت الشظالت إلاعالمُت

 جبعت 

 02/2017: العذد

ً ئشيالُت  .4  لإلعالم ألاوادًمي الخيٍى

 في الجضائش

- حامعت العشبي بً مهُذي مجلت العلىم إلاوعاهُت

 أم البىاقي

 2018/ 09: املجلذ

عُت لحلىق الطفل إلاعالمُت  .5 " اللىائذ الدشَش

ت   "أهمىرحاالخجشبت الجضائٍش

-حامعت كاصذي مشباح  مجلت الباخث

 وسكلت

2018 

6.  

7.  

الجشائم املعلىماجُت في ظل زىسة الاجصاالث و 

 املعلىماث

 مجلت ملاسباث 

 

 حامعت الجلفت 

 

 31/2018العذ

 

8.  

9.  

اججاهاث املعلمين  هدى جىمُت الجىدة  املهىُت 

 بمإظعاث  التربُت والخعلُم 

الشظالت لذساظاث :مجلت 

 والبدىر إلاوعاهُت

 09/2019: العذد حامعت جبعت 

10.   
ت في  وجدذًاثآفاق  الجضائش الشكمىت إلاداٍس

 02/2019: العذد حامعت ظىق أهشاط 

ض كُم  .11  0/2019: العذد حامعت واد ظىف مجلت ظشاج - املىاطىت في  وظائل  إلاعالم حعٍض

حذلُت العالكت بين إلاعالم والشلافت في   .12

الجضائش  

 0/2019:العذد حامعت كاملت مجلت خىلُاث

لي العمعي البصشي لذي   .13 إلاعالن الدعٍى

 دساظت ظُمىلىحُت- الىواالث العُاخُت

 01:العذد/ 03:املجلذ حامعت جبعت مجلت الشظالت إلاعالمُت

خلىق الطفل في الاعالم بين الاظخمالت   .14

 والاكىاع

  مجلت علىم إلاوعان

 واملجخمع

- مدمذ خُظشحامعت 

 بعىشة

 01:العذد/ 08: املجلذ

15.  

 

 

 عبر املخطىسة الخىىىلىحُاث اظخخذام دوس 

 املإظعاحي إلاعالن و الاجصاٌ مىظىمت

 املإظعت صىسة جدعين على أزشها و الذاخلُت

 بالجضائش العمىمُت الاظدشفائُت

 مجلت الشواق

 

 

 حامعت غليزان

 

 

 01:العذد/ 58: املجلذ

 

 

16 

الخفاعلُت في البرامج الذًيُت دساظت جدلُلُت 

م " هال اظألى" لبرهامج بلىاة اللشاءان الىٍش

اهمىرحا 

الدولية لالتصال 

 االجتماعي
 04:العذد/ 06: املجلذ حامعت معخغاهم

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9171259158076196789&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=9171259158076196789&hl=en&oi=scholarr
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جطبُلاث زىسٍت عبر الهىاجف الزهُت لخذمت  17

 روي الاخخُاحاث الخاصت

 

املجلت العشبُت لعلىم 

 الاعاكت واملىاهبت

املإظعت العشبُت لتربُت 

 اللاهشة- والعلىم والاداب

 06:العذد

اض ي الالىترووي عبر  18 ئدساج إلاعالن الٍش

مخخلف جىىىلىحُاث إلاعالم و الاجصاٌ 

الحذًشت و مذي اوعياظه في خذمت الخمّيز 

اض ي دساظت جدلُلُت لىمارج ئعالهُت و  الٍش

مخخصين، طلبت، حمهىس )ظبر آساء املخللين 

عبر مىكع الفاٌعبىن  (عام

 05:العذد/ 02: املجلذ حامعت الىاد مجلت إلاعالم واملجخمع 

 املصاهمت في املجالث العلميت 

 املؤشصت  الخصييف املجلت العلميت الصفت 

1 

 

 مدىم معخمذ -1

 محشس مصاعذ -2

 بعىشة- حامعت مدمذ خُظش   دولُت    واملجخمع مجلت علىم إلاوعان

2 
 عظى مدىم

 دولُت مجلت  البدىر والذساظاث

 

الىاد - خمت لخظش- حامعت الشهُذ

3 
 مدىم معخمذ

 حامعت املعُلت دولُت مجلت العلىم الاحخماعُت والىفعُت

 

الىاد - خمت لخظش- حامعت الشهُذ دولُت مجلت إلاعالم واملجخمع  عظى اللجىت العلمُت 4

5 
 مدىم معخمذ

 جبعت- حامعت العشبي جبس ي  دولُت مجلت الشظالت للذساظاث والبدىر الاوعاهُت

 

5 
 عظى اللجىت العلمُت

 اللاهشة دولُت املجلت العشبُت لإلعالم  وزلافت الطفل

 

6 
 مدىم معخمذ

 أم البىاقي–حامعت العشبي بً مهُذي  دولُت مجلت العلىم إلاوعاهُت 

 

7 
 مدشس معاعذ

 غليزان–املشهض الجامعي اخمذ صباهت  دولُت مجلت الشواق

 عظى مدىم -1 8

 محشس مصاعذ- 2

 جبعت- حامعت العشبي جبس ي  دولُت مجلت الشظالت للذساظاث إلاعالمُت

 حامعت ظىُىذة دولُت مجلت البدىر والذساظاث الاوعاهُت عظى مدىم 9

10 
 عظى اللجىت العلمُت

ت لبدىر إلاعالم والشئ العام  الاغىاط- حامعت عماس زلُجي دولُت املجلت الجضائٍش

 حامعت معخغاهم دولُت الذولُت لالجصاٌ الاحخماعي عظى مدىم 11

 حامعت بعىشة دولُت مجلت العلىم الاوعاهُت عظى مدىم                     12

 حامعت الشلف دولُت ألاوادًمُت للذساظاث الاحخماعُت والاوعاهُت عظى مدىم 13
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  مذاخالث امللخلياث العلميت امليشىسة 

 الجامعت طبيعخه امللخلي

 الجلفت دولي الخعلُم الخاص في الجضائش والعالم العشبي

 بعىشة وطني صحافت املىباًل

 خمِغ ملُاهت وطني الاعالم الجذًذ وصىاعت الشأي العام

 غليزان وطني إلاعالم الامني وخذمت املجخمع كشاءة هفعُت احخماعُت أمىُت

 غليزان وطني دوس التربُت ألامىُت في جىمُت وبىاء الامً الاحخماعي والىطني

 املصاهمت في جأطير مصابلاث الذكخىساه 

 الصىت املؤشصت الصفت 

1 

 
 "وضع الاشئلت والخصحيح" مؤطش

 2017/2018  بعىشة–حامعت مدمذ خُظش 

2018/2019 

2 
 "وضع الاشئلت والخصحيح" مؤطش

 2017/2018 كعىطُىت- حامعت ألامير عبذ اللادس 

2018/2019 

3 
 "وضع الاشئلت والخصحيح" مؤطش

 2017/2018 جبعت- حامعت العشبي الخبس ي 

2018/2019 

 2017/2018 معُلت- حامعت  "وضع الاشئلت والخصحيح" مؤطش 4

 2017/2018  أم البىاقي–حامعت العشبي بً مهُذي  "وضع الاشئلت والخصحيح" مؤطش 5
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امللخلياث والىذواث العلميت عضىيت الجان العلميت والخىظيميت وسئاشت املذاخالث والىسشاث  في 

 الصفت  املكان جظاهشةعىىان ال

ً ألاوادًمي واملنهي: امللخلي الىطني   .1  سئِغ امللخلي حامعت كعىطُىت  إلاعالم الجضائشي ئشيالُت الخيٍى

ً ألاوادًمي واملنهي: امللخلي الىطني   .2  عظى اللجىت العلمُت حامعت كعىطُىت  إلاعالم الجضائشي ئشيالُت الخيٍى

 عظى اللجىت العلمُت حامعت كعىطُىت  الصحافت الاظخلصائُت في الىطً العشبي: امللخلي الذولي   .3

 عظى اللجىت العلمُت حامعت أم البىاقي إلاهخاج إلاعالمي في العالم العشبي: امللخلي الذولي   .4

ت الخعبير في البِئت الشكمُت:امللخلي الىطني   .5  عظى اللجىت العلمُت حامعت ظىُىذة خٍش

 عظى اللجىت العلمُت حامعت كاملت حعاطي املخذساث في املجخمع الجضائشي طشق الىكاًت والعالج: امللخلي الىطني  .6

ت: الىذوة الىطىُت   .7  عظى اللجىت العلمُت حامعت أم البىاقي الىاكعُت الجذًذة في العِىما الجضائٍش

 عظى اللجىت العلمُت حامعت بعىشة الظاهشة إلاعالمُت والاجصالُت في طل البِئت الشكمُت:امللخلي الذولي  .8

 سئِغ اللجىت العلمُت حامعت بعىشة صحافت املىباًل: امللخلي الىطني : امللخلي الىطني  .9

 عظى اللجىت العلمُت حامعت بعىشة جىىىلىحُا املعلىماث والاجصاٌ وواكع اللغت العشبُت: الىذوة الىطىُت   .10

 عظى اللجىت العلمُت حامعت اللاهشة الخعلُم الشكمي في الىطً العشبي:امللخلي الذولي  .11

ت الخعبير  : امللخلي الىطني  .12 جىظُف مىاكع الخىاصل الاحخماعي بين خٍش

مت إلالىتروهُت  والجٍش

 عظى اللجىت العلمُت حامعت الشلف

 عظى اللجىت العلمُت حامعت غليزان دوس التربُت الامىُت في جىمُت وبىاء ألامً الاحخماعي والىطني: امللخلي الىطني  .13

 عظى اللجىت العلمُت حامعت هاجِذ الترهُت الخدىالث الجُىظُاظُت الىبري واوعياظاتها :امللخلي الذولي  .14

اطُت: امللخلي الذولي الخامغ  .15  عظى اللجىت العلمُت حامعت هاجِذ الترهُت للعلىم الاوعاهُت والاحخماعُت والٍش

 عظى اللجىت العلمُت  حامعت البلُذة الاعالم البُئي بين خذمت كظاًا البِئت وجدذًاث املماسظت  : امللخلي الىطني  .16

 عظى اللجىت العلمُت حامعت معُلت امللخلي الىطني املعإولُت إلاحخماعُت لىظائل الاعالم في الجضائش        .17
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" أ"سجبت اشخار محاضش  التركيت الي امللخلياث والىذواث العلميت كبل 

 املكان امللخلياث الذوليت

. حامعت اللاهشة امللخلى إلاعالمي العشبي ألاٌو للشباب   .1

حامعت اللاهشة  امللخلى إلاعالمي العشبي الشاوي للشباب  .2

حامعت اللاهشة إلاعالم وئداسة ألاصماث البُئُت    .3
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 الىطىيت  العلميتامللخلياث

 املكان امللخلى            
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17.    

ل الاصغير زىائُت لذعم العُاخت .. الصىاعت الخللُذًت والحشفُت   .18 الخمٍى

 وجدلُم الخىمُت املعخذامت

شة  حامعت البٍى

املعإولُت الاحخماعُت لىظائل الاعالم في الجضائش بين الخدشس في املاض ي   .19

 والاظخلشاس في الحاطش
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اطُت بالجضائش  في ظل الخطىساث الخىىىلىحُت الحذًشت  .22  حامعت ظىق اهشاط إلاداسة الٍش

ت وجىىىلىحُاث الاجصاٌ الجذًذة هدى ملاسبت الىىع إلاحخماعي  .23  حامعت معخغاهم املأة الجضائٍش
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 املكان  الىطىيت                               الىذواث وألايام الذساشيت

ٌ                      هذوة وطىُت خٌى   .1 الىاد   - خمت لخظش- حامعت الشهُذ الاهخداس  الذواعي والحلى

 حامعت أم البىاقي هذوة وطىُت ئعالم الطفل وجأزيره علي الخيشئت الاحخماعُت  .2

 حامعت أم البىاقي اعالم الطفل وجأزيره في الخيشئت الاحخماعُت  .3

 حامعت بعىشةأخالكُاث العمل إلاعالمي في الجضائش في ظل الىاكع الاحخماعي الشاهً   .4

ت  .5  03حامعت كعىطُىت -واكع وافاق- الا اسة إلالىتروهُت في الجامعت الجضائٍش

ت الخعبير في الفظاء الشكمي  .6 اتها ومدذدتها:خٍش  حامعت الامير عبذ اللادس معخٍى

 حامعت بعىشة هدى حشخُص املشهذ العشبي الشاهً- جىىىلىحُا املعلىماث والاجصاٌ  .7

  إلاعالميلالخبرة العمليت في الحم

ىن الجضائشي   .1  صحفي مدشس مدلم بمإظعت الخلفٍض

2.  
 صحفي ومعذ للبرامج العُاظُت بلىاة العاعت الفظائُت

 مذًش مىخب اراعت الجضائش الذولُت باللاهشة  .3

4.  
ت في اللاهشة ذة صىث الاخشاس الجضائٍش  مشاظل حٍش

5.  
ذة صىث  ت في الىظُطمشاظل حٍش  كعىطُىت الجضائٍش

6.  
 بشامج العُاظُت بلىاة الشبابُت الفظائُت اللاهشةاٌمعذ 

ت  .7 ذة الفجش الجضائٍش  صحفى بجٍش

 


