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  جامعة الشيخ العربي التبسي،تبسة.، : ليسانس اعالم واتصال2010

  .3صحافة مكتوبة،جامعة الجزائر  2: ماستر 2012

  .03: دكتوراه صحافة مكتوبة ،جامعة الجزائر2018

  المهنية:الخبرة      

  

 المقاييس التالية: ،،جامعة تبسةية العلوم االنسانية واالجتماعيةدرست بكل:2016- 2015 •

 ، سنة ثانية اتصال.تكنولوجيا المعلومات،مدخل الى علوم االعالم واالتصال �

 بصري.تحرير االذاعي والتلفزيوني، سنة ثالثة سمعي لفنيات ا �

سنة أولى جذع  واالتصال،: مدخل لتاريخ وسائل االعالم مقياس درست :2017- 2016 •

 .إنسانيةمشترك علوم 

أستاذ مؤقت بكلية العلوم اإلنسانية االجتماعية،قسم اإلعالم، جامعة : 2019- 2018 •

 تبسة ، المقاييس التالية:

 واتصال  إعالموالتلفزيوني ،سنة ثانية  اإلذاعيفنيات التحرير  �

 واتصال . إعالمتكنولوجيا المعلومات ،سنة ثانية  �

 المعلومات الشخصية:
 

 التدرج العلمي والشهادات:



 واالتصال ، سنة أولى ماستر اتصال تنظيمي . اإلعالمابستمولوجيا  �

  

 

 عملت كمراسلة صحفية في جريدة ايدوغ نيوز ،عنابة بالجزائر لفترة محدودة. •

 

  االهتمامات العلمية:

  : تستهويني، ومن أهم المجاالت التي أهتم بكل ما يخص االعالم والصحافة

 .اإلعالمصورة المرأة في  �

 .واالنترنتالطفل  �

 جديد.االعالم ال �

 العربية.شكالية الهوية إ �

 ا المعلومات.تكنولوجي �

  .واألزمات الصحافة الجزائرية المكتوبة �

  المداخالت والمقاالت العلمية :

  المداخالت:   . أ

جامعة الشيخ العربي : أيام متابعة تقييم طلبة الدكتوراه ل.م.د، المشاركة في فعاليات •

  .2016التبسي،جانفي 

مواقع التواصل االجتماعي واشكالية الهوية الثقافية مداخلة في مؤتمر دولي بعنوان:  •

 كلية اآلداب والعلوم ،جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا- الجزائر أنموذجا–للطفل العربي 

 فاس، المغرب.-،سايساالنسانية

- العمل الصحفي أوقات األزمات والكوارث  جودةمداخلة في ملتقى وطني بعنوان:  •

دراسة ميدانية –الممارسة الصحفية أوقات األزمات األمنية وخصوصية المعلومة األمنية 

مخبر استراتيجيات الوقاية ومكافحة -الجلفة -، جامعة زيان عاشورلعينة من الصحفيين

  .2018جوان   27المخدرات في الجزائر، 

   



  المقاالت المنشورة:  . ب

الجزائر ية الهوية الثقافية للطفل العربي:اشكالمواقع التواصل االجتماعي و بعنوان: مقال  )1

، جامعة سيدي محمد بن عبد اهللاورهان التنمية''، اإلعالممنشور بكتاب المؤتمر: ''،أنموذجا

 .2016المغرب: أفريل ،فاس

دور الصحافة المكتوبة الجزائرية في إدارة األزمات األمنية: أزمة : مقال بعنوان )2

للبحوث  إسهامات، منشور بمجلة دراسة تحليلية لجريدة صوت األحرار -تقنتورينأنموذجا

 .2016العدد األول: ديسمبر  ،والدراسات جامعة غرداية

منشور بمجلة دراسات ، دراسة مفاهيمية نقدية-إدارة األزمة واإلدارة باألزمةمقال بعنوان:  )3

 .2016، أوت 45بجامعة عمار ثليجي  االغواط: العدد 

دراسة –المعالجة الصحفية ألزم تقنتورين بين الموضوعية والحيادية : مقال بعنوان )4

العدد ،،منشور بمجلة دراسات جامعة األغواط2013تحليلية لجريدة الشعب جانفي 

 .2017،مارس 52

ة في االعالنات التلفزيونية: تحليلعينة من اإلعالنات نمطية صورة المرأ مقال بعنوان: )5

، 27، العدد المغرب، منشور  بمجلة مقارباتالعلوم االنسانية،  mbc1التلفزيونية بقناة 

2017.  

التخطيط االعالمي في مواجهة األزمات، أزمتي تقنتورين وغرداية أنموذجا:  مقال بعنوان: )6

أبريل  -العدد الثانيمجلة الدراسات االعالمية،  دراسة حالة جريدة الشعب الجزائرية،

  .لين عن المركز الديمقراطي العربي، مجلة دولية تصدر من المانيا بر 2018

، سنة 05العدد  10، مجلة البدر، المجلد إدارة األزمات في ظل القرآن الكريممقال بعنوان:  )7

 ، جامعة بشار.2018

   

  

 تحدثا قراءة كتابة اللغة  

 جيد جيد جيد العربية  

 جيد جيد جيد الفرنسية  

 جيد جيد جيد االنجليزية  

 المهارات اللغوية:



  مهارات متنوعة: 

 Power-Point/ Wordالتمكن من بعض برامج الحاسوب المتعلقة بالعمل األكاديمي: •

 كاتبة في صحيفة الفكر االلكترونية  •

  المهارات والمعارف المكتسبة خالل التكوين:

 المهارات البيداغوجية والديداكتية للتدريس على مستوى التعليم الجامعي. -1

 مهارات الترجمة المتقدمة في ميادين العلوم االجتماعية. -2

 االلمام بكيفيات توظيف البرمجيات المتخصصة في دراسة الظواهر االجتماعية. -3

 التحكم في أدوات االثنوغرافيا االفتراضية.  -4

 ل في البيئات متعددة الثقافات.مهارات التعايش والتفاع  -5

 مهارات الكتابة األكاديمية المتخصصة باللغة االنجليزية في ميادين العلوم االجتماعية.  -6

 


