
 

 بيانات شخصية: 
 سارة: االسم 
 وشفون: اللقب 
  االلكرتوينالربيد :  sara.wachfoune@gmail.com 

 الشهادات املتحصل عليها: 
  4002شهادة بكالوريا يف علوم الطبيعة واحلياة سنة. 
  شهادة ليسانس يف علوم االعالم واالتصال ختصص مسعي بصري من قسم االعالم واالتصال بكلية العلوم

 4جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة . 4002اإلنسانية واالجتماعية دفعة جوان 
 4002-4002االعالم وتكنولوجيا االتصال احلديثة : شهادة ماجستري يف علوم االعالم واالتصال ختصص ،

 جامعة احلاج خلضر باتنة؟
 الوظيفة احلالية: 

  02جامعة صاحل بوبنيدر قسنطينة  بكلية االعالم واالتصال والسمعي البصري، -ا–أستاذ مساعد. 
 االعمال املنجزة : 

 صحيفيت لوموند –األهداف من تسريبات ويكيليكس حسب الصحف االلكرتونية : مذكرة ماجستري بعنوان
 -واجلزيرة االلكرتونيتني أمنوذجا

  مداخلة ، جامعة أم البواقي اجلزائر، 4002ماي  00،00ملتقى االعالم اجلديد وقضايا اجملتمع اجلزائري
 .بعنوان تطبيقات اهلاتف اجلديد 

  بكلية االعالم واالتصال والسمعي ، 4000أفريل  40ملتقى الرتاث الثقايف من خالل الفيلم التسجيلي
 .02البصري، جامعة صاحل بوبنيدر قسنطينة 

  8جامعة ، 4000أكتوبر  44ملتقى القضايا اإلعالمية الراهنة اإلنتاج السمعي البصري إجنازات وحتديات 
دراسة : ، مداخلة بعنوان املشهد اإلعالمي السمعي البصري من خالل النصوص التشريعية0202ماي 

 .4002حتليلية لقانون السمعي البصري 
  بكلية االعالم واالتصال والسمعي البصري، جامعة  ،4002أفريل  40ملتقى وطين حول االتصال والتنمية

دور الشبكات االجتماعية يف حتقيق التنمية الثقافية لدى املواطن : وان، مداخلة بعن02صاحل بوبنيدر قسنطينة 
 .اجلزائري

  ويكيليكس بني ظاهرة : ، مبداخلة موسومة بـ 4008الصحافة االستقصائية ، افريل ملتقى املشاركة يف
 .مقتضيات الشفافية وحتمية االحنياز

 



  4008أفريل  42وتأثريه يف التنشئة االجتماعية يوم املشاركة يف فعاليات الندوة الوطنية حول إعالم الطفل ،
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة العريب بن مهدي أم البواقي، مبداخلة 

 .العالقة بني اإلعالم والطفل يف التشريع اجلزائري: موسومة بـ
  كلية علوم االعالم واالتصال والسمعي البصري حول االعالم واهلجرة من تنظيم   يوم دراسيمشاركة يف

 .ثيمة اهلجرة السرية يف السينما: بالتعاون مع خمرب علم اجتماع االتصال والرتمجة، مداخلة بعنوان
 مارس  04يوم  -دراسة سيميولوجية–النقد الساخر يف البودكاست : يوم دراسي خاص بفرقة البحث

 .شبكات التحليل السيميولوجي اخلاصة بالصورة السمعية البصريةإشكاالت بناء : ، مداخلة بعنوان4040
 جملة املعيار التابعة جلامعة األمري عبد القادر الديين وااليديولوجي يف السينما اإليرانية،: مقال علمي بعنوان 

 .4040سنة  ،00، العدد 42اجمللد 
 عضو يف خمرب البحث علم اجتماع االتصال والرتمجة. 
 دراسة حتليلية للمواد )ث حول موضوع دور االعالم التلفزيوين يف معاجلة ظاهرة اهلجرة السرية عضو يف فرقة حب

 (.اإلخبارية والربامج واألفالم الوثائقية لعينة من القنوات اجلزائرية


