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ائرية الديمقراطية الشعبية.  الجمهورية الجز

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

ائر   .3جامعة الجز

 كلية علوم اإلعالم و االتصال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :
ً
 التكوين.تعيين مسؤول فريق ميدان أوال

  :
ً
 .مهام مسؤول فريق ميدان التكوينثانيا

  :
ً
 مهام فريق ميدان التكوين.ثالثا

 
ً
 السيرة الذاتية ألعضاء فريق ميدان التكوين.: رابعا

 
ً
 املالحق.:  خامسا

 

 

 

 

 

 .2022جوان 

 

 دليل فريق ميدان التكوين

 علوم اإلنسانية و االجتماعية 

ائر   .(3)جامعة الجز
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  :
ً
 تعيين مسؤول فريق ميدان التكوين.أوال

مسؤول فريق ميدان التكوين "علوم  واملتضمن تعيين، 2022مارس  08املؤرخ في  278بناء على القرار رقم 

 ،3بجامعة الجزائر " واجتماعيةإنسانية 

ملتضمن تعيين مسؤول فريق ميدان التكوين العلوم ، و ا2021ديسمبر  13املؤرخ في  34و بناء على املقرر رقم 

 3االجتماعية لدى جامعة الجزائر اإلنسانية و 

 2021نوفمبر  30و بناء على محضر املجلس العلمي للجامعة املنعقد بتاريخ 

بجامعة واالجتماعية مسؤول فريق ميدان التكوين العلوم اإلنسانية  األستاذ الدكتور تمار يوسفتم تعيين 

 .3الجزائر

 

 
ً
 .مهام مسؤول فريق ميدان التكوين:  ثانيا

 .التكوين ميدان فريق أعمال تنشيط  ✓

 .التكوين ملسارات البيداغوجي البرنامج اقتراح  ✓

 .للطلبة التدريجي بالتوجيه للسماح التكوين مسارات بين ممرات اعداد   ✓

 .متوافقة بيداغوجية مناهج وضع  ✓

 .تعديله أو التكوين مسار جدول  يخص فيما أي و إبداء الر املسارات انسجام  على السهر  ✓

 .التكوين في عليها املنصوص للتربصات العام  االنسجام  على السهر  ✓

 .التدرج في العالي والتعليم للتكوين البيداغوجي التسيير في األقسام  رؤساء مساعدة  ✓

 tutorat   اإلشراف عملية وتسيير تنظيم  ✓

 
ً
 مهام فريق ميدان التكوين.:  ثالثا

  58بناء على املادة 
ً
جمادي  19املؤرخ في  03 – 06)الفقرة األولى( من األمر رقم  11ألحكام املادة و تطبيقا

تم تحديد مهام و صالحيات مجلس فريق ميدان التكوين، ، 2006يوليو  15املوافق  1427عام  الثانية

 بما يلي:

 الدكتوراه(.–املاستر  -البرنامج البيداغوجي ملسارات التكوين ) الليسانس اقتراح- 1

مطابقة عرض التكوين مع التأطير البيداغوجي والهياكل املسخرة من قبل املؤسسة لضمان انجاز هذا  - 2

 .التكوين

مكين والتخصصات وتاعداد معابر بين مختلف مسارات التكوين لتوجيه الطلبة نحو مختلف الفروع  - 3

  الطالب من تعدي
ً
 .ملبدأ الحركية مسلك تكوينه في مؤسسته األصلية أو مؤسسة أخرى طبقا

4 -   
ً
أعمال -ختلف أشكال التدريس )دروسمل تحيين وتقييم املحتوى البيداغوجي للبرنامج واملسارات وفقا

 .تربصات( -مشاريع -ملتقيات -محاضرات -أعمال تطبيقية -موجهة
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 -أعمال تطبيقية  -أعمال موجهة-طريقة تقييم مختلف أشكال التدريس )دروستوحيد و تنظيم   - 5

 .…. .( -ملتقيات -محاضرات

 .”إبداء الرأي فيما يخص جدوى فتح أو تعديل أو تجميد مسارات التكوين” اللسانس ،املاستر ،الدكتوراه  - 6

 .املبرمة مع مختلف القطاعاتالسهر على متابعة التربصات امليدانية للطلبة ومطابقة االتفاقيات  - 7

 .الدكتوراه(–املاستر -اقتراح إجراءات بيداغوجية من اجل السير الحسن ملسارات التكوين ) الليسانس - 8

غوجية ملسارات التكوين والتي ترسل ملدير الجامعة مرفقة بآراء اإعداد تقارير سنوية للحصائل البيد  - 9

 .املجلس وتوصياته

عبة أو التخصص أو رؤساء في كل مسألة تتعلق بالجانب البيداغوجي التي يعرضها فريق الشيه أيبدي ر   - 10

 . و املدير املساعد املكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبةأاألقسام 
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:رابع
ً
 السيرة الذاتية ألعضاء فريق ميدان التكوين. ا

                                         تمار يوسف.السيرة ذاتية لألستاذ الدكتور 

 
 

 معلومات شخصية. –أ 

 يوسف. االسم:

 تمار. اللقب:

 أستاذ التعليم العالي. الرتبة:

 الجزائر. 1966جانقي  23 تاريخ و مكان االزدياد:

 : متزوج و أب لبنتين.الحالة العائلية

 شارع محمد أوعمر بولوغين الجزائر. 23 اإلقامة :

 071.45.60.15: الهاتف النقال

 youceftemmar@yahoo.fr: البريد اإللكتروني

 temmaryoucef.ab.ma: املوقع اإللكتروني

 

 الجزائر. مدرسة الخطابي اإلبتدائية. 1977إلى سنة  1972من سنة  التكوين االبتدائي :

 الجزائر. متوسطة األرقم املخزومي. 1981إلى سنة  1977من سنة  التكوين املتوسط :

 الجزائر. ثانوية األمير عبد القادر. 1986إلى سنة  1981من سنة  التكوين الثانوي:

  التكوين الجامعي:

ليسانس في العلوم السياسية و العالقات الدولية، فرع التنظيم  1990إلى سنة  1986من سنة  -

 السياس ي و اإلداري، معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة الجزائر.

الدراسات النظرية في قسم املاجستير، معهد علوم اإلعالم و  1992 إلى سنة 1990من سنة  -

 االتصال، جامعة الجزائر.

mailto:youceftemmar@yahoo.fr


5 

 

الحصول على شهادة املاجستير في علوم اإلعالم و االتصال، بعد مناقشة أطروحة تحت  1996 -

.
ً
 عنوان: التكامل اإلعالمي العربي: تحليل الخطاب اإلعالمي العربي حول التكامل. تقدير: جيد جدا

الحصول على شهادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم و االتصال، بعد مناقشة أطروحة تحت  2005 -

عنوان: نظرية جدول األعمال، دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية و الثقافية و اإلعالمية 

.
ً
 في املجتمع الجزائري، بتقدير مشرف جدا

 الترقية إلى أستاذ التعليم العالي. 2011 -

 شورات:املن

 ,2007كتاب تحت عنوان " تحليل املحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيين،  -

 .2011كتاب " االتصال السياس ي و وسائل اإلعالم"  -

 .2010كتاب " العينات في الدراسات اإلعالمية"  -

 .2017كتاب " مناهج و تقنيات البحث في الدراسات اإلعالمية االتصالية "  -

 .2018يل املضمون و تقنياته " كتاب " أصول تحل -

 .2021كتاب "مبادئ البحث العلمي املنطلقات النظرية و التوجهات التطبيقية"  -

 مقاالت و دراسات عديدة في مختلف املجالت العلمية و الدولية الجزائرية. -

 دراسات في موضوع االتصال السياس ي في املجلة الجزائرية لالتصال. -

 

بحوث ميدانية عديدة أشرف عليها الباحث مع طلبة الدكتوراه و املاستر، و الخاصة بمشاهدة  البحوث:

التلفزيون، البرامج املفضلة، ميوال قراء الصحف، تحليل مضمون وسائل اإلعالم، تحليل الخطاب 

 اإلعالمي، الحمالت اإلعالمية، الحمالت االنتخابية ..

 

 الوظائف البيداغوجية: 

 1993مؤقت في قسم علوم اإلعالم و االتصال منذ أستاذ  -

  1998أستاذ مساعد قي نقس القسم منذ  -

 .2001أستاذ مكلف بالدروس في نفس القسم منذ  -

 .2005أستاذ محاضر في نفس القسم منذ  -

 .2011أستاذ التعليم العالي في نفس القسم منذ  -

 .سنتين اضة ملدةتدريس علوم اإلعالم و االتصال إلطارات وزارة الشباب و الري -

 .سنتينتدريس مادة السميولوجيا لطلبة جامعة التكوين املتواصل ملدة  -

 .سنتينتدريس مادة املنهجية لطلبة الدراسات العليا املتخصصة لوزارة الدفاع الوطني ملدة  -

 .سنتينتدريس مادة املنهجية لطلبة املاجستير لوزارة الدفاع الوطني ملدة  -
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 .2007 أستاذ زائر لجامعة أدرار -

 2001مدرس مادة وسائل اإلعالم و السلطة و الرأي العام ليسانس كالسيكي منذ  -

 2016مدرس مادة مدارس و مناهج للسنة األولى ل م د  -

 2016مدرس مادة منهجية و  تقنيات البحث العلمي للسنة الثانية ل م د  -

 2017 01مدرس مادة مداخل اإلعالم و االتصال املاستر  -

 2017  1املضمون السمعي البصري املاستر  مدرس مادة تحليل -

 2017 2مدرس مادة مخبر البحث للماستر  -

 .2017أستاذ مشارك في املدرسة العسكرية العليا لإلعالم و االتصال منذ  -

 

 الوظائف اإلدارية:

  .سنوات 04مدير الدراسات في قسم علوم اإلعالم و االتصال ملدة  -

 .سنوات 03عالم و االتصال ملدة رئيس دائرة الجذع املشترك في قسم اإل  -

 سنة. 01رئيس دائرة ما بعد التدرج و البحث العلمي ملدة  -

 .2008 – 2007مسئول الجذع املشترك للسنة الجامعية  -

 .2008رئيس قسم علوم اإلعالم و االتصال منذ  -

 (.2014-2013عميد كلية علوم اإلعالم و االتصال ) -

  - 2020رئيس منتخب للجنة العلمية لقسم علوم اإلعالم  -

 

 اإلشراف:

 مذكرة تخرج )ليسانس( لطلبة علوم اإلعالم و االتصال. 365أشرف الباحث على أزيد من  -

 على  -
ً
أطروحة دكتوراه دولة في مواضيع خاصة باالتصال  16مذكرات ماجستير و  04يشرف الباحث حاليا

 السياس ي.

 .2001ى باريس )فرنسا( سنة زيارة علمية إل  -

 .2005 سنة زيارة علمية إلى دمشق )سوريا( -

املشاركة في ملتقى القناة العربية حول: تحديات العمل اإلعالمي بين الجامعة و امليدان،  دبي:  -

 .2006جوان  22و  21اإلمارات العربية املتحدة 

 ، 2008, 2007زيارة علمية إلى القاهرة  -

 .2016، 2010، 2009يضاء )املغرب( زيارة علمية الدار الب -

 .2017زيارة علمية إلى تونس  -

 .2019، 2015زيارة علمية لتركيا )إسطنبول(  -



7 

 

 

 اللغة املتقنة:

 اللغة العربية كتابة و نطق, -

 اللغة الفرنسية كتابة و نطق, -

 

                                          .سالم عطية الحاجالسيرة ذاتية لألستاذ الدكتور 

 
 

 معلومات عامة:

  االسم: الحاج

 اللقب: سالم عطية

 ببوقادير الشلف 1974_06_23تاريخ ومكان االزدياد: 

 سيدي فرج سطاوالي الجزائر  73العنوان: ص ب 

 0661422198املحمول: 

 hadjsalemattia@yahoo.frالبريد االليكتروني: 

 

 

 الشهادات املحصل عليها:

 1993شهادة البكالوريا شعبة العلوم الدقيقة  .1

 1997م اإلعالم واالتصال شهادة الليسانس في علو  .2

 2001شهادة املاجستير في علوم اإلعالم واالتصال  .3

 (2010في علوم اإلعالم واالتصال ) العلوم شهادة دكتوراه  .4

 (2012شهادة التأهيل الجامعي في علوم االعالم واالتصال ) .5

 (2019أستاذ التعليم العالي في علوم االعالم واالتصال ) .6

 

mailto:hadjsalemattia@yahoo.fr
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 املتواصل:التكوين 

 2000شهادة التحكم في تقنيات البحث عن طريق االنترنيت  .1

 2001تكوين قصير املدى في املحاسبة واالتصال في املؤسسة  .2

  2002ؤسساتاملتكوين قصير املدى في كيفية التوجيه إلنشاء  .3

التحكم في تحليل املعطيات اإلحصائية ومعطيات البحوث امليدانية عن طريق الحزمة اإلحصائية  .4

 spssللعلوم االجتماعية 

 2019 -2017مكون معتمد من قبل املكتب الدولي للعمل في كيفية إنشاء و تسيير املؤسسات  .5

 

 الخبرة املهنية:

 . 1999_ 1997أستاذ مشارك لوحدة الرأي العام والجماعات الضاغطة  .1

 . 2003_1999أستاذ مشارك لوحدة مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  .2

 للوحدات التالية: 2006_ 2003أستاذ مساعد ب    .3

   spssاإلعالم اآللي الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ✓

 العالقات العامة في املؤسسة. ✓

 منهجية علوم االعالم واالتصال. ✓

 ية:للوحدات التال 2010-2006أستاذ مساعد أ  .4

 تحليل املعطيات. ✓

 االتصال في املؤسسة. ✓

 .spss تحليل املعطيات عن طريق الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ✓

 للوحدات التالية: 2011الى جوان  2010أستاذ محاضر ب ابتداء من جوان  .5

 تحليل املعطيات. ✓

 في املؤسسة. االتصال ✓

 . spssالحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  ✓

 بناء نظم املعلومات وتسيير قواعد البيانات. ✓

 االدارة عن طريق املشروع. ✓

 

 البحوث الكمية والكيفية واالستخدامات االحصائية. ✓

 مخبر مواضيع املاجستير تخصص سيميولوجيا. ✓

 نظريات صنع القرار. ✓

 اليقظة االستراتيجية في املؤسسات.  ✓
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 منهجية وتقنية البحث في العلوم االجتماعية. ✓

 الى يومنا هذا للوحدات التالية: 2013جانفي  31أستاذ محاضر أ ابتداء من  .6

 تحليل املعطيات. ✓

 . spssالحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  ✓

 بناء نظم املعلومات وتسيير قواعد البيانات. ✓

 طريق املشروع.االدارة عن  ✓

 البحوث الكمية والكيفية واالستخدامات االحصائية. ✓

 مخبر مواضيع املاجستير تخصص سيميولوجيا. ✓

 نظريات صنع القرار. ✓

 اليقظة االستراتيجية.  ✓

 مناهج وتقنية البحث في العلوم االجتماعية. ✓

 االتصال العمومي واملرفق العام. ✓

 االتصال التنظيمي والخدمة العمومية. ✓

 تقنيات االتصال. ✓

 املقاربات الكمية والكيفية. ✓

 الجودة الشاملة في املؤسسات اإلعالمية. ✓

 استراتيجية االتصال. ✓

 تقنيات قياس جمهور وسائل االعالم. ✓

 الفضاء العمومي والوسائط الجديدة. ✓

ممارس لوظيفة العالقات العامة بمؤسسة وطنية عمومية بصفة مستشار مكلف بالعالقات  .7

 .2003الى مارس 1998س العامة من مار 

 .2003الى غاية 1998عضو املجلس الوطني للتوجيه بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب من  .8

 .2003الى غاية 1998عضو املجلس الوطني للصندوق الوطني للتكوين املتواصل من  .9

 .2003الى غاية 1998عضو املجلس الوطني االستشاري للتكوين املنهي من  .10

 

 

 الدراسات و املؤتمرات و املقاالت:البحوث و 

مقدمة لنيل شهادة الليسانس في علوم اإلعالم واالتصال  1997دراسة حول: صحافة املؤسسة  .1

 )غير منشورة(



10 

 

مقدمة لنيل شهادة املاجستير  2001دراسة حول: القائم بالعالقات العامة باالتصال في املؤسسة  .2

 منشورة(في علوم اإلعالم واالتصال )غير 

املشاركة بورقة بحث حول: القائم بالعالقات العامة في املؤسسات الجزائرية في املؤتمر الدولي  .3

بجامعة  2004مايو  5_4حول العالقات العامة في الوطن العربي في ظل العوملة املنعقد بتاريخ 

 الشارقة اإلمارات العربية املتحدة )غير منشورة(.

في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية دراسة ميدانية وفق دراسة حول: تسيير املعلومات  .4

وظائف وابعاد الذكاء االقتصادي مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال )غير 

 . 2010منشورة( 

 و الجزائر التعاون بين جامعتي املشاركة في فريق البحث حول: الشخصية الجزائرية في إطار .5

 .1999ميشيغان.

املشاركة بمداخلة بعنوان: فاعلية العالقات العامة للمؤسسة في امللتقى الوطني حول االتصال في  .6

 2011املؤسسة بجامعة مستغانم ماي 

 2010مقال علمي منشور بمجلة حوليات جامعة الجزائر بعنوان: املعلومة واملؤسسة سنة  .7

ية وإدارة املوارد البشرية بمداخلة املشاركة في املؤتمر الدولي حول املؤسسة بين الخدمة العموم .8

بعنوان: البعد التنظيمي لوظيفة الذكاء االقتصادي باملؤسسة من التنظيم التقليدي الى الشبكي 

2015. 

املشاركة في امللتقى الدولي حول أساليب التقويم في الجامعة بين التحصيل العلمي والحاجة  .9

جامعة زيان عاشور  ،تذة املوظفين حديثابمداخلة تحت عنوان: املراجعة البيداغوجية لألسا

 2018أبريل  12-11الجلفة، 

املشاركة في امللتقى الوطني حول تعليمية علوم االعالم واالتصال بالجامعة الجزائرية بمداخلة  .10

 .2015بعنوان: نظرة نقدية لواقع تعليمية علوم االعالم واالتصال 

 .2010االتصال منذ سنة رئيس فريق بحث بمخبر استخدامات وسائل االعالم و  .11

القيام بدراسات ميدانية لصالح القطاع العمومي بشأن مسببات الشطب من سجل الصناعة  .12

 .2014التقليدية والحرف في كل من تمنراست الجزائر العاصمة املدية باتنة وتيسمسيلت سنة 

يان عاشور التخطيط لالتصال في املؤسسة وفق منهجية إدارة املشروع، مجلة مقاربات، جامعة ز  .13

2018مارس ، 31العدد  الجلفة

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/321 

 32بن يوسف بن خدة، العدد  1االعالم الجديد مبادئ املفهوم، مجلة حوليات جامعة الجزائر   .14

  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18  2018مارس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/321
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18
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الذكاء االقتصادي في املؤسسة: مرجعية نظرية في بنية املفهوم، مجلة الباحث في العلوم  .15

2018  ، مارس33إلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد ا

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119 

2018، مارس7االعالم الجديد مبادئ املفهوم، مجلة االتصال، العدد  .16

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/290 

الشبكات وتسيير املعلومات في املؤسسة، املجلة الجزائرية لالتصال، كلية علوم االعالم  .17

 .2015 ،22، العدد 3واالتصال، جامعة الجزائر

املشاركة في اليوم الدراس ي حول األسس املنهجية للدراسات اإلعالمية االتصالية، بمداخلة  .18

 .2013العالقة بين طبيعة الدراسة والتحليل الكمي للمعطيات،  بعنوان:

االعالم واالتصال، املشاركة في اليوم الدراس ي حول السمعي البصري واقع ورهان، كلية علوم  .19

 .2014، عضو اللجنة التنظيمية، 3جامعة الجزائر

املشاركة في اليوم الدراس ي حول دور االعالم في ترقية استخدام اللغة العربية، كلية علوم االعالم  .20

 .2017، عضو اللجنة العلمية، 3واالتصال، جامعة الجزائر

نظرة عن كثب، بمداخلة بعنوان  املشاركة في اليوم الدراس ي حول األلعاب االليكترونية .21

تكنولوجيات وسائل التواصل، املعهد الوطني للتكوين املتخصص لألسالك الخاصة بإدارة 

 .2018مارس  3الشؤون الدينية واألوقاف، تامنغست، 

ملتقى وطني حول تعليمية علوم االعالم واالتصال، عضو اللجنة العلمية، ورئيس ورشة عمل،  .22

نوان: نظرة نقدية لواقع تعليمية علوم االعالم واالتصال، كلية العلوم واملشاركة بمداخلة بع

 2015ديسمبر 16-15اإلنسانية واالجتماعية، جامعة غرداية، 

امللتقى الوطني الثاني حول تطور املشكالت البحثية في علوم االعالم واالتصال، املشاركة  .23

الطرح الى التحليل، مخبر بحث  بمداخلة بعنوان املسار املنهجي وضوابط االنتقال من منطق

 10-9، 3استخدامات وتلقي املنتجات اإلعالمية، كلية علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر 

 .2015ديسمبر 

الندوة العلمية الوطنية األولى حول إشكاليات منهجية في علوم االعالم واالتصال، املشاركة  .24

االنتقال من منطق الطرح الى كيفية التحليل، كلية بمداخلة بعنوان املسار املنهجي وضوابط 

 .2017ديسمبر  20-19العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل،

امللتقى الوطني إشكالية مناهج البحث في العلوم اإلنسانية، املشاركة بمداخلة بعنوان املسار  .25

لتحليل مركز البحث في العلوم اإلسالمية املنهجي وضوابط االنتقال من منطق الطرح الى ا

 .2017-12-25والحضارة، االغواط ،

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/290
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امللتقى الوطني الرابع حول اتصال االزمات، رسم السياسات واتخاذ القرار أسس نظرية ونماذج  .26

، عضو لجنة التحطيم 2018افريل24، 3تطبيقية، كلية علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر 

 ة عمل.   العلمية، ورئيس ورش

امللتقى الوطني حول االعالم الجديد والتحديات االجتماعية والوطنية، املشاركة بمداخلة: االعالم  .27

الجديد مبتدئ املفهوم، مخبر الدراسات االجتماعية والنفسية واألنثروبولوجيا، معهد العلوم 

 .2018اإلنسانية واالجتماعية، املركز الجامعي احمد زبانة غليزان،,

الوطني األول حول: صحة السكان في الجزائر مع بداية القرن الحادي والعشرين، املشاركة  امللتقى .28

بمداخلة: االستراتيجية االقناعية في حمالت التوعية الصحية االتصال الشخص ي ودوره في نشر 

الوعي بأهمية الكشف املبكر للوقاية من سرطان الثدي لدى املرأة الريفية، مخبر الدراسات 

ة الصحة والتنمية املستدامة في الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة السكاني

 .2018، 2علي لونيس ي البليدة 

 .2015الى 2013عضو لجنة التحكيم والقراءة، املجلة الجزائرية لالتصال،  .29

كلية العلوم االجتماعية،  مؤطر ملسابقة الدكتوراه تخصص االعالم واالتصال االجتماعي،  .30

 2017أكتوبر  24، 2016أكتوبر  10جامعة عمار ثليجي باألغواط ،

 .2018الى غاية 2010 بمخبر اللغة والتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال رئيس فرقة بحث .31

 

 املهام البيداغوجية:

-2006رئيس دائرة املذكرات والتربصات بقسم علوم االعالم واالتصال خالل السنة الجامعية  .1

2007. 

 .2013 – 2011رئيس مصلحة املاستر    .2

 2015-2014-2013لسنتي  3رئيس قسم االعالم بكلية علوم االعالم واالتصال جامعة الجزائر  .3

 .2015-2014-2013عضو املجلس العلمي لكلية علوم االعالم واالتصال لسنتي  .4

 .2015-2014-2013عضو اللجنة العلمية لقسم االعالم لسنتي  .5

 

 ي ومناقشة الرسائل:التأطير البيداغوج

 التأطير البيداغوجي:

االشراف على العديد من مذكرات الطلبة املقدمة لنيل شهادة الليسانس، واملاستر، واملشاركة في 

 لجان مناقشتها في مجال العالقات العامة.

مناقشتها االشراف على العديد من رسائل املاجستير والدكتوراه واملشاركة في العيديد من لجان 

 خصوصا ما تعلق منها بالعالقات العامة.
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 االشراف على عدد من الدورات التدريبة وإعادة الرسكلة في مجال إدارة املشاريع والعالقات العامة.  

 

 ميادين البحث واالهتمام والتدريس خارج الجامعة:

 الصورة الذهنية للمؤسسة

 أمن املعلومات

 بناء االستراتيجية االتصالية

 spssل معطيات البحوث عن طريق تحلي

 إدارة املعلومات في املؤسسة من خالل تبني مفهوم الذكاء االقتصادي

 التخطيط االستراتيجي

 قيمة املعلومات

 

 

                                         .شاوش شعبان جماللدكتور  ل السيرة ذاتية 
 جمال االسم : 

 شعبان شاوشاللقب: 

 أ أستاذ محاضرالرتبة: 

 -3-جامعة الجزائر –كلية  علوم اإلعالم واالتصال املؤسسة الجامعية: 

 سنوات 12سنوات الخبرة: 

  0552672081الهاتف: 

 البريد االلكتروني: 

 chaouche.isic@gmail.com  

alger3.dz-chaouche.isic@univ 

 

 الشهادات واملؤهالت العلمية:  -1

 تخصص وسائل اإلعالم واملجتمع. –: ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال -2009 -

 :  دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال بدرجة مشرف جدا مع توصية لجنة املناقشة بالنشر.2016 -

لتحضير وإتمام شهادة الدكتوراه  ين االقامي  بالخارجاالستفادة من منحة  التكو : 2013-2015  -

 في جامعة اكس بروفونس بفرنسا.

  -أ–، التأهيل الجامعي إلى أستاذ محاضر 2016نوفمبر  -

mailto:chaouche.isic@gmail.com
mailto:chaouche.isic@univ-alger3.dz
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تدريس مقاييس: سيميولوجيا الصورة، سيميولوجيا عامة، التسويق واإلعالن، تاريخ األفكار،  -

هار، صورة املؤسسة واالتصال الشامل، مذاهب فلسفية. سينما  املخرجين املشاهير ،االش

 -3 -في كلية علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة الجزائرالتسويق واالتصال العمومي . 

 

 عضوية الهيئات االدارية والبيداغوجية : -2

جامعة الجزائر  -واالتصال" رئيس  مصلحة املاستر في قسم  اإلعالم "علوم اإلعالم  :  2016 -2015 -

3 . 

نائب العميد املكلف بالبيداغوجيا وباملسائل املرتبطة بالطلبة بكلية :  2018غاية إلى  2016من  -

 علوم االعالم واالتصال .

مسؤول شعبة التكوين في كلية علوم االعالم واالتصال في طوري الليسانس واملاستر  ابتداء من  -

2020. 

انسانية / علوم اإلعالم واالتصال عضو التكوين في لجنة التكوين في الدكتوراه ن في شعبة علوم  -

 2022ابتداء من  -3-في كلية علوم االعالم واالتصال ، جامعة الجزائر 

 

 عضوية الهيئات العلمية :  -3

 : عضو منتخب في اللجنة العلمية  لقسم االتصال  .2016  -2103 -

االتصال ابتداء عضو في املجلس العلمي للكلية : عضو منتخب من طرف مصف األستاذية لقسم  -

 . 2019من 

 عضوية ورئاسة فرق ومخابر البحث :   -4

: تأثير التكنولوجيا الحديثة على املمارسة إلى يومنا هذا، رئاسة فرقة البحث  2012من  -

جامعة الجزائر  –" في كلية علوم اإلعالم واالتصال LANCOM .NET في مخبر بحث " الصحفية، 

-3- 

حزب التحرير الوطني في السينما الجزائرية   ”PRFU“معيرئاسة  فرقة مشروع  البحث الجا -

 -3-جامعة الجزائر  –في كلية علوم اإلعالم واالتصال  .2019املعاصرة ملتقى منذ 

 املقاالت العلمية  :  -5

الجزائر، طاكسيج،  –سبتمبر  – 6و5، في مجلة الفكر واملجتمع ، العدد في سيميولوجيا  الصورة -

 . 2010. 70-55ص ص 

 .588-565، في مجلة املخبر، جامعة بسكرة ، ص  ص  لوجيا الصورة السينمائيةسيميو  -

 5 -4، في مجلة الصورة والتواصل، جامعة وهران العدد الصورة واالتصال وإشكالية التأويل -

 .2013فيفري، 
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صورة املرأة في السينما الجزائرية ، قراءة تحليلية لدور املرأة في فيلم رشيدة، مجلة الرسالة  -

 .2017، جانفي 44دراسات والبحوث اإلنسانية، جامعة تبسه، العدد لل

اإلعالم الثوري في مواجهة الدعاية الفرنسية أثناء الثورة التحريرية  من التأثير والتجنيد إلى  -

، 4، أبو القاسم سعد هللا، العدد 2مجلة دراسات افريقية ، جامعة الجزائر الدعاية املضادة ، 

 .2016ماي، 

الصورة االشهارية  والرؤية اإليديولوجية : من التأمل االيقوني إلى النقد الفلسفي  -

، العدد 3املجلة الجزائرية  للعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الجزائر والسوسيولوجي ، 

     .2018التاسع،  جانفي 

 فراط في التواصل،املمارسة املهنية للصحفيين في العصر الرقمي بين التحديات الراهنة و اإل  -

،جامعة حسيبة بن  01،العدد  12مجملة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، املجلد 

 196-186ص، ص:  2020بوعلي بالشلف، الجزائر، ، 

مجلة  املعيار ، جامعة  دور املقرأة اإللكترونية في تعليم القرآن وعلومه للطلبة الجامعيين، -

 . 35 -20، ص ص 2020، 15 عدد: 42قسنطينة، مجلد: 

، املبادئ األخالقية واألدوار املهنية للصحفيين في البيئة اإلعالمية الجديدة، دراسة نقدية -

 987_962، ص ص:  2021-2، العدد: 35املجلد:  1حوليات جامعة الجزائر 

مجلة  الهويات املهنية ،املمارسة الصحفية في املشهد اإلعالمي الرقمي بين هيمنة التقنية وتحول   -

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص. ص  2020،  01، 12الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، املجلد 

197-212. 

 

 املشاركة في امللتقيات واملؤتمرات واأليام الدراسية: -6

حول  2010ي ما 4،  في امللتقى الوطني  من تنظيم جامعة املدية ، سيميولوجيا الصورة السينمائية -

 ثقافة الصورة"." 

،  في امللتقي الدولي من تنظيم كلية اآلداب املقاربات السيميولوجية لتحليل الصورة السينمائية -

 السيميولوجيا والنص األدبي".،  حول "2011افريل  20-19-18واللغات،  جامعة بسكرة، 

، في امللتقى األول   ة نقديةمفهوم الديمقراطية ووسائل  اإلعالم في فكر "يورغن هابرماس" قراء -

 .2012، 13-12من تنظيم جامعة ورقلة "حول الديمقراطية ووسائل االعالم"، 

، في امللقي الوطني من تنظيم جامعة صورة املرأة في السينما الجزائرية ، دراسة تحليلية ونقدية  -

 حول "وسائل اإلعالم واألسرة". 2013 – 6-5تبسة يومي 
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، في امللتقى الدولي من تنظيم  وإشكالية الترجمة والتأويل واالتصال مصطلحات علوم اإلعالم -

مفاهيم علوم االتصال واإلعالم في ظل اإلعالم  . حول "2013 -12 -11 –جامعة مستغانم 

 " الجديد

، في امللتقى الدولي ما بعد الحداثة  والسينما، دراسة في  خصوصيات وطبيعة الصورة السينمائية -

من تنظيم مخبر االتصال الجماهيري وسيميولوجية  ورة واإلعالم الجديد"" الصاملوسوم : 

 . 2013 -08-70االنظمة البصري،  جامعة وهران  

 حول قضايا عن الجزائرفي اليوم الدراس ي   خطاب الصورة االشهارية في التلفزيون الجزائري، -

 .2015جانفي  30من تنظيم "جامعة إكس  بروفونس " في فرنسا، 

، في فعاليات اليوم الدراس ي شعار اإلشهار التلفزيوني في الجزائر وهيمنة املنطق التجاريلغة  -

.  من تنظيم كلية علوم اإلعالم واالتصال، دور اإلعالم في ترقية واستخدام اللغة العربيةاألول : 

 .2017-12-18في  -3-جامعة الجزائر 

في ،  واالنفتاح على القيم الغربية افسيةاإلشهار  التلفزيوني  الجزائري في ظل املمارسة التن -

من تنظيم جامعة خميس مليانة الجياللي بونعامة،  اإلعالم وقضايا الساعةامللتقى الوطني األول 

 .2017ديسمبر 13يوم 

التحديات الراهنة لبناء املضامين االعالمية في البيئة الرقمية، دراسة نقدية لتحول بنيوية  -

مر الدولي الخامس والعشرين واملوسوم بـ" صناعة االعالم في ظل الفرص في املؤتووظيفة املمارسة 

 –مصر  –بكلية االعالم بالقاهرة   2018ابريل  18-17والتحديات التكنولوجية واالستثمارية "يومي 

في امللتقى الطفل واالنترنت في الجزائر: بين تحوالت املمارسة وتشكيل الهويات االفتراضية  -

وسوم بـ: مخاطر االنترنت على الطفل ...معطيات الواقع وتطلعات املستقبل، يوم الوطني الرابع امل

 –جامعة العري التبس ي  بتبسة  -من تنظيم كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 2018جانفي  28

 الجزائر.

التنظيم االشهاري لقطاع السمعي البصري الخاص بالجزائر، بين التحديات الراهنة وغياب  -

في امللتقى الوطني الثالث املوسوم بـ: مسارات ضبط وسائل االعالم، نماذج القانونية،  الضوابط

 . 3من تنظيم كلية علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر  2018-03-07أفاق. يوم  -تجارب –

اقع برامج االذاعة الجزائرية في بناء القيم التربوية لدى الشباب ، دراسة مسحية على عينة  - و

في املنتدى العاملي املوسوم: التربية في ظل عالم متغير : رهانات مهور إذاعة الهضاب العليا، من ج

من تنظيم كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة العربي  الواقع ومتطلبات املستقبل،

 . 2018أفريل  10-09تبسة، يومي  -التبس ي
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امللتقى الوطني االنتقادات :  –املمارسات  –م اتصال األزمات في زمن الوسائط الجديدة : املفاهي -

تصال االزمات ، رسم السياسيات واتخاذ القرار: أسس نظرية ونماذج الرابع املوسوم بـ : ا

 . 2018 -04 -24كلية علوم االعالم واالتصال . 3جامعة الجزائر: من تنظيمتطبيقية، 

د الهويات إلى التزييف اإليديولوجي، ظاهرة االسالموفوبيا في وسائل اإلعالم الفرنسية: من تعد -

 من تنظيم الجامعة األردنية وجامعة  2018ابريل  23إلى  21بتركيا _ اسطنبول  املؤتمر الدولي 

مؤسسة النبأ األردنية إلدارة وتنظيم املؤتمرات   التركية ومؤسسة النبأ االردنية. جامعة سكاريا

 واملعارض الدولية.

في تجربة السياحة الثقافية في مدينة باريس الفرنسية، قراءة في البعد االستراتيجي والتنظيمي:  -

من تنظيم ، املوسوم :  صناعة السياحة  بين متطلبات التنمية وترقية املجتمع، امللتقى الدولي

 .2018أفريل  30-29-28جامعة أكلى محند أولحاج بالبويرة يوم 

سيميولوجيا  السيميولوجية لتحليل االفالم، في اليوم الدراس ي األول واملوسوم :املقاربة  -

،  من تنظيم كلية علوم االعالم واالتصال 2018ماي  10ومقاربات التحليل الفيلمي، يوم  السينما

 . 3وتخصص التكوين في  الدكتوراه  السينما ووسائل االتصال التفاعلية، جامعة الجزائر 

الظاهرة ة في عصر الويب: املمارسات واالشكاليات، املؤتمر، املؤتمر الدولي: املهنة الصحفي -

من تنظيم : كلية العلوم  . 2018نوفمبر  15-14االعالمية واالتصالية في ظل البيئة الرقمية،

 بسكرة . –االنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد خيضر 

نة الرقمية وانزياح الهويات املركزية، في  املمارسة الصحفية  في ظل التحوالت الرقمية، بين هيم  -

االنتاج اإلعالمي في الوطن العربي ، ممارسات واقعية ومسؤوليات امللتقى الدولي املوسوم : 

من تنظيم كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  جامعة العربي بن  . 2018نوفمبر  27- 26أخالقية،

 أم البواقي . –مهيدي 

رة االسالموفوبيا في فرنسا، بين هيمنة التصور املخيلي وتعدد تجليات البناء االعالمي لظاه -

في امللتقى الوطني السابع في االعالم واالتصال، املوسوم: بـ وسائل االعالم وقضايا االيديولوجيا، 

جامعة  -.من تنظيم كلية العلوم االجتماعية والعلوم االنسانية2018ديسمبر  -06 -05الساعة، في 

 سكيكدة.  – 1955أوت  20

املمارسة االشهارية في التلفزيون الجزائري بين الخطاب التعبيري وحضور وهم التماهي  -

من تنظيم مخبر  2018ديسمبر  18في امللتقى الوطني جول االشهار التلفزيوني، يوم واملخيالي، 

 املسيلة.  –االتصال واملجتمع، جامعة محمد بوضياف 

في رؤية نقدية للممارسات املهنية :  في ظل التحوالت الراهنة، أزمة األخالق املهنية للصحافيين -

امللتقى الوطني الثاني املوسوم بـ: توظيف مواقع التواصل االجتماعي بين حرية التعبير والجريمة 
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، من تنظيم كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة حسيبة 2019فيفري  13-12االلكترونية، 

 بن بوعلي بالشلف . 

اقع وغياب ا - ملمارسة االشهارية في القنوات التلفزيونية الخاصة، بين هيمنة معطيات الو

في اليوم الدراس ي حول: التشريعات االعالمية في الجزائر ما بين  الضوابط القانونية املرجعية،

جامعة أكلى محند  -بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية  2019مارس  03التنظير واملمارسة، في 

 ولحاج  بالبويرة .أ

امليديا االجتماعية الجديدة واألداء املنهي للصحفيين بين ضرورة التغيير  والحفاظ على الهوية  -

،  املوسوم بـ: االغعالم الجديد وصناعة الرأي العام ،  2019أكتوبر -14في امللتقى الوطني، املهنية  

 خميس مليانة . –الجياللي بونعامة  من تنظيم  مخبر االعالم الرأي العام وصناعة القيم .جامعة

 

 . املساهمة في الكتب الجماعية  ) نشر مقاالت علمية واالشراف ( : 7

اقعية الصور نشر مقال علمي في كتاب علمي جماعي :   - النواة االولى لنشأة السينما الجزائرية، قراءة في و

الثورة التحريرية في السينما :  العلمي واملوسوم ، في كتاب علمي جماعي،  تضمن أعمال امللتقى التسجيلية

اقع و تجليات املتخيل،   .2022منشورات الفا للنشر ، الجزائر ، في الجزائرية ،بين حقيقة الو

امليديا االجتماعية الجديدة واألداء املنهي للصحفيين بين ضرورة التغيير  والحفاظ على الهوية املهنية   -

اإلعالم الجديد وصناعة الرأي العام ،  منشورات مخبر االعالم الرأي العام بـ:  في كتاب جماعي  و املوسوم 

 .84-71خميس مليانة . ص ص  –،جامعة الجياللي بونعامة  وصناعة القيم

ظاهرة االسالموفوبيا في وسائل اإلعالم الفرنسية: من تعدد الهويات إلى التزييف اإليديولوجيفي ،  -   

اقع و املأمول  عنوان : كتاب علمي جماعي، تحت  ، مؤسسة  االسالموفوبيا و استشراف املستقبل بين الو

 .2018الوراق للنشر  والتوزيع في 

: سيميائيات الصورة : االسس املعرفية  تحت عنوان، االشراف على نشر كتاب جماعي -

 .2022واملقاربات التحليلية ، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع في 

الثورة التحريرية في السينما الجزائرية ،بين :  ب جماعي، تحت عنواناالشراف على نشر كتا -

اقع و تجليات املتخيل رئاسة ملتقى علمي: الثورة التحريرية في السينما الجزائرية ،بين  حقيقة الو

، ألفا للوثائق للنشر  .  ”PRFU“ظم فرقة البحث الجامعي حقيقة الواقع و تجليات املتخيل

 . 2022والتوزيع 

 

 عضوية اللجان العلمية في املجاالت املحكمة :  .7

، جامعة   (AJMPO)في املجلة الجزائرية لبحوث اإلعالم والرأي العامعضو  اللجنة العلمية   -

 االغواط.
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كلية علوم االعالم واالتصال،   ، (ACJ)" املجلة الجزائرية لالتصال"عضو  اللجنة العلمية في  -

 -3-جامعة الجزائر 

ائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية "،   عضو  اللجنة العلمية  في -   -3-جامعة الجزائر "املجلة الجز
 جامعة غرداية .،  (WJRS)مجلة الواحات للبحوث و الدراسات"عضو  اللجنة العلمية  في " -

 ، جامعة تبسة . سالة للدراسات اإلعالمية"ملجلة الر عضو  اللجنة العلمية  في " -

جامعة   "االكاديمية  للدراسات االجتماعية واالنسانية"،  عضو  اللجنة العلمية  في مجلة -

 الشلف .

 جامعة البويرة .  ملجلة  معارف"،عضو  اللجنة العلمية  في  " -

قسم االعالم ، جامعة عضو اللجنة العلمية في  مجلة "رقمنة للدراسات اإلعالمية واالتصالية"،  -

 -3 -الجزائر

 املساهمة في التظاهرات العلمية ) االشراف والتنظيم والتحكيم(  :  .9

من تنظيم   ،2016أفريل  14-13املشاركة في تنظيم فعاليات امللتقى الوطني الثاني املنعقد بتاريخ  -

اقع ورؤى :  االعالم وقضايحول موضوع  3كلية علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر  ا املرأة ...و

. 

املرأة واإلعالم الخطاب املوسوم : عضو اللجنة التنظيمية في فعاليات امللتقى الوطني الثالث، و -

، من تنظيم كلية 2017أفريل 27بتاريخ  اإلعالمي وتوظيف مفاهيم اندماج املرأة في الشأن العام ،

 . 3علوم االعالم واالتصال ، جامعة الجزائر 

دور اإلعالم في ترقية واستخدام اللغة في فعاليات اليوم الدراس ي األول : عضو اللجنة العلمية  -

 .2017-12-18في   -3-.  من تنظيم كلية علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر العربية

املرأة واإلعالم، الخطاب اإلعالمي حول"  املساهمة في تنظيم امللتقى الوطني الثاني: 2017 -

 أفريل. 27بكلية علوم اإلعالم واالتصال في  وتوظيف مفاهيم اندماج املرأة في الشأن العام"

 18االشهار التلفزيوني، املنعقد يوم  املوسوم: امللتقى الوطني عضو اللجنة العلمية للملتقى  -

 املسيلة.  –من تنظيم مخبر االتصال واملجتمع، جامعة محمد بوضياف  2018ديسمبر 

واملوسوم بـ: التشريعات االعالمية في الجزائر ما  عضو في اللجنة العلمية في اليوم الدراس ي العلمي  -

حند جامعة أكلى م -بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية  2019مارس  03بين التنظير واملمارسة، في 

 أولحاج  بالبويرة .

اقع التواصل امللتقى الوطني الثاني املوسوم بـعضو في اللجنة العلمية للملتقى  - : توظيف مو

من تنظيم كلية العلوم ، 2019فيفري  13-12االجتماعي بين حرية التعبير والجريمة االلكترونية، 

 االنسانية واالجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف . 
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من التوعية إلى  –جنة العلمية للندوة الوطنية حول : االعالم والرهانات البيئية عضو الل  -

 أفريل بجامعة أكلى محند أولحاج بالبويرة. 18املنعقدة يوم   املشاركة،

قراءة بحثين  بــ: املؤثرون االجتماعيون عبر الواب،عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني واملوسوم  -

التأثير وصناعة املحتوى وقيادة الرأي العام ، من تنظيم قسم االعالم في  في إعادة تشكيل مفاهيم

 . -3-بكلية علوم االعالم واالتصال جامعة الجزائر  29-05-2022

اقع حقيقة بين الجزائرية السينما في التحريرية الثورة رئاسة ملتقى وطني واملوسوم بــ -  الو

، بكلية 2021فيفري  27يوم   Google Meetعبر تقنية التحاضر عن بعد  املتخيل، وتجليات

 .-3-علوم اإلعالم واالتصال،  جامعة الجزائر 

 

 

 

 .ة بدرين أماللدكتور  ل السيرة ذاتية 
 الجزائر – العاصمة الجزائر – 08

 .التعليمية املؤهالت

 . 3 الجزائر جامعة واالتصال، االعالم  علوم  في دكتوراه -

-وصفية دراسة . االنترنت مستخدمي املحتملين للسياح اإللكترونية الرغبات :حول  دكتوراه أطروحة

 2016 - 2014 من املمتدة الفترة في السياحية االلكترونية املواقع مستخدمي من عينة على حليليةت

2007 – 2012 

 واالتصال االعالم  علوم  في ماجستير -

 دراسة .االلكترونية املواقع عبر السياحي االتصال :حول  ماجيستير مذكرة، املعلومات مجتمع :تخصص

 2007 – 2003تحليلية - وصفية

 واالتصال االعالم  علوم  في ليسانس -

 دراسة الجزائر في نجوم  خمسة لفنادق االشهارية الكلفة :حول  ليسانس مذكرة، بصري  سمعي :تخصص

 2003.السوفيتال وفندق الجزائر فندق بين مقارنة

 .الجزائر املدني، توفيق ثانوية، والحياة الطبيعة علوم  :بكلوريا -

 

 .املهنية الخبرة

 2021 - 2020. ، 3 الجزائر جامعة واالتصال، االعالم  علوم  بكلية أ قسم محاضر أستاذة

 2020 - 2016 ، 3 الجزائر جامعة واالتصال، االعالم  علوم  بكلية ب قسم محاضر أستاذة

 2016 - 2014 . 3 الجزائر جامعة واالتصال، االعالم  علوم  بكلية أ قسم مساعدة أستاذة
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 2014 - 2013 .الطارف جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم  بكلية أ قسم مساعدة أستاذة

 .الطارف جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم  بكلية ب قسم مساعدة أستاذة

 

 : املدرسة املقاييس

 - العامة العالقات - االتصال استراتيجيات - املعرفة مجتمع - املعلومات مجتمع - العلمي البحث منهجية

 .االعالم  قانون  – واالتصال االعالم  نظريات–العمومي الفضاء

 

 والتربصات التكوينية الدورات

 2018 نوفمبر .تركيا ، املدى قصير تربص

 .األردن الزيتونة، بجامعة املدى قصير تربص

 .فرنسا ،1 تولوز بجامعة IDETCOM بمخبر املدى قصير تربص

2  

 2011 .تونس 1938 أفريل 19 بجامعة املدى قصير تربص

 2005 التعليمية االلكترونية املواقع تصميم

 .Y-PEER املكونين تكوين

 

 :التكوينية الدورات في املشاركة

 2017 / 04 / 11االنسان حقوق  لحماية والدولية الوطنية واالليات املبادئ  -

 .لحمايتها الدولية واآلليات اإلنسان حقوق  واقع  -

 

 :الدورية الندوات في املشاركة

 2020 ماي  Online Webinar 09 العرب املبدعين مبادرة إطالق -

 2020 ماي Online Webinar 02 الصينية العربية الثقافية العالقات -

 2020 أفريل Online Webinar  25 كورونة جائحة مجابهة في وتأثرها التكنولوجيا تأثير -

 2017 ماي Online Webinar 09 املباشرة والحقوق  املؤلف بحقوق  التعريف -

 2017 ماي 17 االنسان حقوق  وحماية األمن مفهوم  تطور -

 .سليمة بيئة في الحق :االنسان حقوق  من الجديد الجيل -

 

 : والعلمية البيداغوجية األعمال

 2019 نوفمبر من. 3 الجزائر جامعة – واالتصال االعالم  علوم  كلية – االتصال قسم رئيس
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 ، 242 ص ، 16 العدد والسياسية، القانونية العلوم  مجلة االلكتروني، املوقع عبر االتصالية الخدمات

ISSN 2010-2929  مجلة واالنحراف، التثقيف بين الجزائري، الشباب على وتأثيره الجديد االعالم 

 ISSN 2507-7465 ، 07 العدد حقائق،

 العلمية التظاهرات في املشاركة

 تعديل مشروع اثراء حول  وطني ملتقى ،"االعالم لحرية الدستورية الحماية" بعنوان مداخلة -

 مارس 02 و 01 يومي ، بوضياف محمد جامعة السياسية، والعلوم  الحقوق  بكلية الدستور،

 باملسيلة .م  2020

 دولي ملتقى ،" L’image de l’Algérie dans la presse internationale " بعنوان مداخلة -

 والعلوم  الحقوق  بكلية ورهاناتها، الدولية املكانة متطلبات :متغير عالم في الجزائر حول 

 .بالسكيكدة م، 2020 مارس 02 و 01 يومي م، 1955 أوت 20 جامعة السياسية،

 تطلعات حول  وطني ملتقى ،"اإلعاقة ذوي  األشخاص املدركة الذهنية الصورة" بعنوان مداخلة -

 جامعة االنسان، حقوق  بمخبر املنعقد واالبداع، والتحدي الواقع بين الجزائر في اإلعاقة ذوي 

 .بالجزائر م، 2019 ماي 13 يوم  ، 3 الجزائر

 املناطق الى السياح استقطاب عملية تفعيل في ودورها االفتراضية السياحة" بعنوان مداخلة -

 العلوم  بكلية السياحية، التنمية في الثقافي التراث استغالل حول  وطني ملتقى ،"التراثية

 م، 2019 فيفري  26 و 25 يومي بالشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة واالجتماعية، اإلنسانية

 .بالشلف

 وطني ملتقى ،"االنسان حقوق  مبادئ على التربية في التشاركي الفيديو دور" بعنوان مداخلة -

 جامعة واالتصال، االعالم  علوم  بكلية الجزائر، في االنسان حقوق  وتنمية التشاركية املقاربة حول 

 .بالجزائر م، 2018 ديسمبر 12 يوم  ، 3 الجزائر
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– لتيكجدة السياحية الوجهة تسويق في االجتماعي التواصل اقع مو دور" بعنوان مداخلة -

 الى م 2017 ديسمبر من املمتدة الفترة في الجزائريين السياح من عينة على وصفية دراسة

 بكلية املجتمع، وترقية التنمية متطلبات بين السياحة صناعة حول  دولي ملتقى ،"م 2018 جانفي

 م، 2018 أفريل 30 / 29 / 28 أيام  ، أولحاج محند أكلي جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم 

 .بالبويرة

 للنصوص نقدية قراءة املغاربية، الدول  في اإلعالمي الضبط فلسفة "بعنوان مداخلة . -

 وسائل ضبط مسارات حول  الثالث الوطني ،امللتقى "الدولية التشريعات ضوء على الوطنية

 07 يوم  ، 3 الجزائر جامعة واالتصال، اإلعالم  علوم  بكلية املنعقد ، افاق نماذج مسارات -اإلعالم 

 .بالجزائر ، 2018 مارس

 اعداد منهجية حول  ي دراس يوم  ، "االنترنت شبكة عبر املعلومات مصادر "بعنوان مداخلة -

 ، 2018 مارس 12 يوم  ، 3 الجزائر جامعة االنسان، حقوق  بمخبر املنعقد ،"الدكتوراه اطروحات

 .بالجزائر

 دراسة االنترنيت شبكة عبر االلكترونية األلعاب نحو األطفال اتجاهات" بعنوان مداخلة -

 وطني ملتقى ، "العاصمة باملحمدية بوحاجي الحميد عبد متوسطة تالميذ من عينة على ميدانية

 العلوم  بكلية املنعقد ، املستقبل وتطلعات الواقع معطيات الطفل على االنترنيت مخاطر حول  رابع

 .بتبسة م، 2018 فيفري  8 ي، تبس العربي جامعة واالجتماعية، اإلنسانية

 محددات حول  وطني ملتقى ،"املراهق شخصية تشكيل في الجديد االعالم دور" بعنوان مداخلة -

 أكلي جامعة واإلنسانية، االجتماعية العلوم  كلية االجتماع، علم بقسم املنعقد ،"الشخصية أنماط

 .بالبويرة م، 2017 مارس 12 و 11 يوم  أولكاج، محند

 نموذجا google scholeur .املتخصصة البحث محركات عبر البحث آليات" بعنوان مداخلة -

 حقوق  بمخبر املنعقد االنترنت، شبكة عبر املعلومات الوصول  في 4الحق حول  تدريبية دورة ،"

 ، 3 الجزائر بجامعة ، 2017 فيفري  23 يوم  ، 3 الجزائر جامعة االنسان،

 طلبة من عينة على ميدانية دراسة - السياحية الثقافة تنمية في اإلعالم دور" بعنوان مداخلة -

 املنعقد وأفاق، واقع :السياحي االتصال حول  وطني ملتقى ،"الطارف بمدينة الفندقة معهد

 .بعنابة ، 2016 ديسمبر 07 و 06 يوم  مختار، باجي بجامعة

 E-communication touristique : Outils de communication web 2.0 " بعنوان مداخلة -

 بكلية ،-واالفاق االبعاد-بالجزائر املحلية بالتنمية وعالقتها السياحة تنمية حول  وطني ملتقى ،"

 .بالطارف م، 2014 ماي 06 و 05 يومي جديد، بن الشادلي جامعة ية،واالنسان االجتماعية العلوم 
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 .التنظيمية اللجان

 الرهانات – التكنولوجية واليقظة األزمات اتصال : الوطني للملتقى التنظيمية اللجنة في عضوة -

 02 يوم  الجزائر، ، 3 الجزائر بجامعة واالتصال االعالم  علوم  كلية طرف من املنظم -واالشكاالت

 .م  2020 ماي

 املحلية بالتنمية وعالقتها السياحية التنمية :الوطني للملتقى التنظيمية اللجنة في عضوة -

 جديد، بن الشاذلي بجامعة واإلنسانية االجتماعية العلوم  كلية طرف من املنظم واملجتمعية،

 . 2014 ماي 06 و 05 يومي الطارف،

 – املحلية بالتنمية وعالقتها السياحية التنمية : الدولي للملتقى التنظيمية اللجنة في عضوة -

 بن الشاذلي بجامعة واإلنسانية االجتماعية العلوم  كلية طرف من املنظم – واالفاق األبعاد

 . 2015 نوفمبر 04 و 03 يومي الطارف، جديد،

 

 اللغات واالتصال االعالم تكنولوجيا

 MS Office 2007-2010-2016 ل املحترف االستخدام 

 claroline و Moodle االلكتروني التعليم ملنصات املحترف االستخدام 

 العربية اللغة

 الفرنسية اللغة

 __( A2 CECR مستوى ( اإلنجليزية اللغة
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 السرية الذاتية 
 أوال: البياانت واملعلومات الشخصية

 اللقب : دواجي
 اإلسم : كرمي 

 اجلنسية : جزائرية 
  احلالة اإلجتماعية: متزوج

 العنوان : دايل ابراهيم اجلزائر العاصمة
 213 055008088رقم اهلاتف : 

 karimdaouadji08@gmail.com  الربيد اإللكرتوين :
 

                        اثنيا: الشهادات واملؤهالت العلمية
، كلية علوم اإلعالم و   3شهادة التأهيل اجلامعي يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر   •

 .  2020االتصال 
، كلية علوم اإلعالم و   3واالتصال، جامعة اجلزائر  شهادة الدكتوراه  يف علوم اإلعالم  •

 .  2019االتصال 
، كلية علوم اإلعالم و   3شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر   •

 .  2011االتصال 
 .  2009شهادة اللسانس يف علوم اإلعالم واالتصال : ختصص مسعي بصري   •
 .  2005ليسانس يف العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري   •
 .  2004شهادة البكالوراي تسيري وإقتصاد   •
 .  2001شهادة البكالوراي تسيري و إقتصاد  •
 .2015،  1سنة اثنية علوم قانونية وإدارية جامعة اجلزائر   •

mailto:karimdaouadji08@gmail.com
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 اثلثا: اخلربات املهنية  

 مهام التدريس -1
إىل يومنا    2020،فيفري  3أستاذ حماضر قسم "أ" كلية علوم اإلعالم واإلتصال حبامعة اجلزائر •

 هذا.
إىل   2019،فيفري  3أستاذ حماضر قسم "ب" كلية علوم اإلعالم واإلتصال حبامعة اجلزائر •

 . 2020غاية 
 

إىل فيفري    2014. ماي 3أستاذ مساعد "أ" بكلية اإلعالم واإلتصال جبامعة اجلزائر •
2019  . 

إىل ماي    2013. ماي  3أستاذ مساعد "ب" بكلية اإلعالم واإلتصال جبامعة اجلزائر •
2014  . 

 .2006.2008صحفي ابلتلفزيون اجلزائري متعاقد   •
 

 مهام إدارية -2
 إىل يومنا هذا.  2020منذ جوان    3رئيس قسم علوم اإلعالم جبامعة اجلزائر •

 إفادة املشاركة يف أتطري مسابقة الدكتوراه •
 كة يف تسجيل املرتشحني يف مسابقة املاجيسرتإفادة املشار  •
 مقرر رائسة جلنة املداوالت للوحدات األفقية للسداسي الثالث •
 مقرر رائسة جلنة املداوالت للوحدات املنهجية للسداسي الرابع •

 مهام أكادميية وبيداغوجية -3
،  3اإلشراف على مذكرات خترج الليسانس، قسم علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة احلزائر •

 .2019-2013للسنوات اجلامعية  
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، للسنوات  3مناقشة مذكرات خترج الليسانس، قسم علوم اإلعالم واإلتصال،جامعة اجلزائر •
 .2019-2013اجلامعية  

،  3اإلشراف على مذكرات خترج املاسرت، قسم علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة اجلزائر •
 .2019-2018للسنوات اجلامعية  

، للسنوات  3اسرت، قسم علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة اجلزائرمناقشة مذكرات خترج امل •
 .2019-2015اجلامعية  

 املواد املدرسة  -4
 فنيات التحرير الصحفي يف الصحافة املكتوبة •
 فنيات التحرير الصحفي يف اإلذاعة والتلفزيون •
 إقتصادايت وسائل اإلعالم •
 تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال •
 التشريعات اإلعالمية  •
 مناهج ومدارس •
 اليقظة اإلسرتاتيجية •
 ملتقى املنهجية •
 املشكالت اإلجتماعية  •
 قضااي دولية معاصرة •
 اإلشهار اإلذاعي والتلفزيوين  •

 
 رابعا: املشاركة يف امللتقيات واملؤمترات العلمية

 املشاركة يف امللتقيات الوطنية -1
 

اجلديد واجملتمع "، املنظم من طرف كلية العلوم االنسانية مشاركة يف امللتقى الوطين حول "اإلعالم  •
.  2013ديسمرب عام  10و09واالجتماعية، جامعة حممد الصديق بن حيي جبامعة جيجل ، يومي  

 "اإلعالم اجلديد املفهوم،األنواع،واخلصائص.عنوان املداخلة هو  
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التظاهرات الثقافية "، املنظم من   • مشاركة يف امللتقى الوطين حول "اإلتصال احلدثي يف ظل تنظيم 
العامة، جامعة  االتصال والعالقات  طرف كلية علوم اإلعالم واإلتصال والسمعي البصري، قسم 

  " املزيج التسويقي يف السياحة . عنوان املداخلة هو2014نوفمرب عام    25و24، يومي3قسنطينة 
 الثقافية.

التواصل اإلجتماعي بني حرية التعبري  مشاركة يف   • امللتقى الوطين الثاين املوسوم ب توظيف مواقع 
علوم اإلعالم املنظم من طرف شعبة  واإلجتماعية    -واجلرمية اإلليكرتونية   –كلية العلوم اإلنسانية 

 داخلة هو  ، عنوان امل 2019فيفري   12/13 يومي   -الشلف    –جامعة حسيبة بن بوعلي 
اإلنرتنت  " تلفزيون  اإلخبارية يف  التواصل   web tvمصداقية املضامني  مواقع  خالل  من 

 اإلجتماعي".
حول صحافة املوابيل حتت شعار " أدوات بسيطة تدخلك عامل الصحافة   مشاركة يف امللتقى الوطين •

 يومي  –بسكرة  –خيضر  جامعة حممد   –" املنظم من طرف  خمرب الدراسات النفسية واإلجتماعية  
املداخلة  2018ديسمرب    17/18 يف "، عنوان  الذكية كمصدر لألخبار   اهلواتف  إستخدام 

 ".web tvتلفزيون اإلنرتنيت  
 –مشاركة يف امللتقى الوطين األول حول اإلشهار التلفزيوين املنظم من طرف خمرب اإلتصال واجملتمع  •

سيكولوجية    "، عنوان املداخلة   2019ديسمرب    18/19يومي    -املسيلة    –جامعة حممد بوضياف  
 اجلانب اخلفي للمضامني اإلشهارية". –اإلقناع يف اإلشهار التلفزيوين  

قراءة يف املفهوم ، الواقع   –امللتقى الوطين األول حول التلقي يف البيئة اإلتصالية اجلديدة مشاركة يف   •
علوم اإلعالم  املنظم من طرف    واألبعاد العلوم اإلنسانية واإلجتماعية    -واإلتصال  قسم   –كلية 

املداخلة    2019فيفري   11/12 يومي -املدية    –جامعة حيي فارس   عنوان  التلقي ،  أمناط 
 وإشكالية التفاعل مع املضامني اإلخبارية يف تلفزيون اإلنرتنيت.

أليات   –انية امللتقى الوطين األول حول اجلزائر وديناميكيات التهديدات السيرب مشاركة يف  •
كلية   –املواجهة والتصدي املنظم من طرف خمرب دراسات حتليل السياسات العامة يف اجلزائر  
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، عنوان   2019مارس   03/04 يومي 3جامعة اجلزائر   –العلوم الياسية والعالقات الدولية 
 الدور".واقع تناول قضااي األمن السيرباين يف وسائل اإلعالم بني الوعي ،،وتفعيل  "املداخلة  

امللتقى الوطين األول حول اإلعالم اجلديد وصناعة الرأي العام املنظم من طرف  خمرب مشاركة يف  •
جامعة   كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية  –اإلعالم اجلديد وصناعة الرأي العام وصناعة القيم 

اإلعالم   "، عنوان املداخلة  2019/ أكتوبر14يومي  -مخيس مليانة –اجلياليل بونعامة 
 ابلوسائط اجلديدة وأثره يف تسيري األزمات السياسية".

امللتقى   • يف  النمطية مشاركة  الطبعة الصورة  الساعة موضوع  اإلعالم وقضااي  الوطين الثاين  امللتقى 
اجلديد وصناعة الرأي   اإلعالم املعاصر املنظم من طرف خمرب اإلعالم  للعرب واملسلمني يف فضاء 

 مخيس مليانة –جامعة اجلياليل بونعامة  كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية  –العام وصناعة القيم 
أكتوبر22يومي   املداخلة  2019/  عنوان  اخلصوصية "  ،  وإشكالية  واهلوية  الغربية  األفالم 

  الثقافية".
مشاركة يف امللتقى الوطين حول الطفولة املعنفة: أي محاية ،،، أبي ضماانت املنظم من طرف كلية  •

، عنوان 2020جانفي   15يوم  –  2سطيف  -احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حممد ملني دابغني
 " دور وسائل اإلعالم يف نشر العنف لدى الطفل: التأثريات وأليات الوقاية".املاخلة  

يف امللتقى الوطين حول منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية املنظم من طرف قسم  مشاركة •
يوم  -جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة -العلوم اإلجتماعية بكلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

اعها "مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واإلتصال) أنو ، عنوان املداخلة    2020فيفري   17
 وصعوبة تطبيق أدواهتا(.

يف البيئة اإلعالمية واإلتصالية   fake newsمشاركة يف امللتقى الوطين الثالث حول األخبار امللفقة   •
يوم   -3جامعة اجلزائر -اجلديدة املنظم من طرف قسم علوم اإلعالم بكلية علوم اإلعالم واإلتصال

 web tvلفقة يف تلفزيون اإلنرتنت  " حمتوى األخبار امل، عنوان املداخلة 2020مارس   09
 عرب مواقع التواصل اإلجتماعي.
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 املشاركة يف املؤمترات الدولية -2
 

مشاركة يف امللتقى الدويل حول مقاربة نفسية إجتماعية لإلدمان لدى الشاب اجلامعي املنظم من   •
 05و04يومي   -سيدي بلعباس  -طرف كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية جبامعة اجلياليل اليابس 

"شبكات التواصل اإلجتماعي واإلدمان اإلليكرتوين: عنوان  ، عنوان املداخلة 2020مارس  
 يري يف ثقافات ونفسيات الشبابالتغ

مشاركة يف امللتقى الدويل حول الروتني األسري والطقوس: سياق للتنمية يف حياة الطفل املنظم  •
والتنمية والوقاية من اإلحنراف واإلجرام جبامعة اجلزائر واجلمعية الوطنية  2من طرف خمرب األسرة 

ات الثقافية  للنهوض أبصول التنمية الفكرية واملعرفية ابلتعاون مع خمرب النخب واملعارف واملؤسس
منوبة جبندوبة  -تونس -ابملتوسط جبامعة  العايل للعلوم اإلنسانية  التاريخ ابلنعهد    - تونس-وقسم 

"دور األلعاب اإلليكرتونية يف الفضاء اإلفرتاضي  ، عنوان املداخلة  2020فيفري    21/22يومي  
 يف تنامي السلوك العدواين عند الطفل".

الوطن العريب" املنظم من طرف كلية مشاركة يف امللتقى الدويل حول "التكوي • ن اإلعالمي يف 
، مبداخلة عنواهنا : 2014نوفمرب    30و 29يف   3علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة اجلزائر 

 "التكوين الصحفي بني النظرية واملمارسة ".
منظمة من طرف مركز اجلزيرة اإلعالمي "تلفزيون اإلنرتنيت "مشاركة يف دورة تدريبية بعنوان    •

جوان إىل  07تدريب والتطوير ابلدوحة قطر وابلتعاون مع رابطة اإلعالم املرئي هلادف من  لل
 .2015جوان   13غاية 
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مشاركة يف امللتقى الدويل حول "املشهد اإلعالمي من منظور وسائل اإلعالم لتكوين " املنظم  •
عة جيجل من طرف كلية العلوم االنسانية واإلحتماعية، جامعة حممد الصديق بن حيي جام

"دور وسائل االعالم يف ترسيخ القيم  ، مبداخلة عنواهنا : 2015نوفمرب    25و24يف 
 البيئية ـ قراءة يف اخلطاب اإلعالمي البيئي اجلزائري

 خامسا: املقاالت واملنشورات العلمية احملكمة

 املقاالت واملنشورات العلمية -1
علمي بعنوان   • اإلنرتنيت  مقال  اإلخبارية يف تلفزيون  عرب    web tvمصداقية املضامني 

، جملة األستاذ 2019ديسمرب  02العدد    04، منشور يف اجمللد  مواقع التواصل اإلجتماعي
جملة علمية دولية حمكمة صنف"ج" تصدر عن كلية   -الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 -املسيلة -ضيافاحلقوق والعلوم السباسية جبامعة حممد بو 
علمي بعنوان   • يف تلفزيون  مقال  اإلخبارية  املضامني  مع  وإشكالية التفاعل  التلقي  أمناط 

اإلجتماعي  web tvاإلنرتنيت   مواقع التواصل  يف  عرب  السداسي   03العدد  ، منشور 
، اجمللة اجلزائرية لبحوث اإلعالم والرأي العام دولية نصف سنوية تصدر عن 2019الثاين   

علوم اإلعالم واإلتصال بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية واحلضارة جامعة عمار قسم  
 –األغواط   –ثلجي 

قراءة يف التناول اإلعالمي -وسائل اإلعالم ونشر الوعي البيئي مقال علمي بعنوان  •
عالم اجمللة اجلزائرية لإلتصال تصدر عن كلية علوم اإل منشور يفللقضااي البيئية ابجلزائر،  
    http:www.univ-alger3.dz/journalisme، املوقع 3  واإلتصال جامعة اجلزائر

اإلتصال  –دور املؤسسات اإلقتصادية يف مواجهة أاثرها البيئية مقال علمي بعنوان  •
، جملة  2019جويلية  14العدد   منشور يفالبيئي كمقاربة لدعم السياسات البيئية، 

 صدر عن مركز البحوث والدراسات حول اجلزائر والعامل.دراسات حول اجلزائر والعامل ت
قراءة يف اخلطاب  -دور وسائل اإلعالم يف ترسيخ القيم البيئية مقال علمي بعنوان  •

، جملة جيل العلوم اإلنسانية  2016أفريل  19العدد منشور يف    -اإلعالمي البيئي اجلزائري
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بحث العلمي، املوقع واإلجتماعية جملة دولية حمكمة تصدر عن مركز جيل ال
    magazines.com/-http://jilrc                 magazines.com-social@jilrc 

 

" قيم االشهار البيئي التلفزيوين يف ترسيخ قيم املواطنة البيئية لدى مقال علمي بعنوان  •
جمللة احتاد اإلذاعات والتلفزيوانت    2014من سنة   2، منشور  يف العدد  الفرد اجلزائري

 .2014العربية، يف جويلية 

 اللغات
 العربية : جيد جدا   •
 الفرنسية جيد •
 اإلجنليزية : حسن •

 
 

•   
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