
 
 

 

   

 .السرية اذلاتية 

 :البياانت الشخصية 

 .زادريـــــــــاة قيــــــــح : الإمس الاكمل 

 )أ (.أ س تاذة حمارضة: الرتبة      

 .قسم علوم التصال: القسم     

 .لكية علوم الإعالم والتصال: اللكية 

 سلطان ميابراهي-3رــزائــامعة اجلــج: اجلامعة     

                                                                                                                                                                      -شيبوط

 .2003ديسمرب  01: ر خ التويي ات

 .مزتوجة وأ م لبنت: احلاةل العائلية 

 . القليعة تيبازة اجلزائر 806رمق الباب  G1مسكن عامرة  388يح الساحل : العنوان

   331773177312:رمق الهات 

        kezahayali.74@gmail.com:  الربيد الالكرتوين 

 :الشهادات العلمية

 نوان. ع 3232ماي  20بدرجة مرشف جدا صادرة بتار خ  يف علوم الإعالم والتصالعلوم  شهادة دكتوراه :2016

الثقافة الس ياس ية يف الصح  اليومية وانعاكساهتا عىل معلية التمنية الس ياس ية يف اجلزائر، دراسة :ال طروحة

 . 2009اإىل  1989وصفية حتليلية مقارنة لعينة من حصيفيت اخلرب والشعب يف  الفرتة املمتدة من 



 
 

 

الثقافة الس ياس ية واملامرسة الإعالمية يف  ال طروحة:  نوانع . يف علوم الإعالم والتصالاجس تريشهادة امل :2002

 .الس ياس ية والإعالمية، دراسة وصفية حتليلية يف بنية النسق فرتة التعدديةاجلزائر يف 

ة من اس تجابة التالميذ محلةل الوقاياملذكرة: نوان ع . ليسانس يف علوم الإعالم والتصالال  شهادة :1998

 .، دراسة وصفية حتليلية س مييولوجية-ابلبليدة -1997/ 1996حوادث املرور  ملومس 

  

 :اخلربة التعلميية املهنية*  

 .2003اإىل  1999من  علوم الإعالم والتصال جبامعة اجلزائر معيدة مبعهدأ س تاذة  - 

 .2007اإىل2003أ س تاذة مساعدة بلكية العلوم الس ياس ية والإعالم جبامعة اجلزائر من  -

 بلكية العلوم الس ياس ية والإعالم جبامعة اجلزائر من ( أ  ) مساعدةأ س تاذة ملكفة ابدلروس -

 .2016اإىل2007 

 .2018 اإىل 2016من 3بلكية علوم الإعالم والتصال جبامعة اجلزائر (ب)أ س تاذة حمارضة -

 هذا.يومنا  اإىل 2018من  3بلكية علوم الإعالم والتصال جبامعة اجلزائر (أ  )أ س تاذة حمارضة  -

 :وال حباث الاهامتمجمالت *  

 .دراسات وأ ساليب قياس مجهور وسائل الإعالم والرأ ي العام -

 .التصال الس يايس -

 .التنش ئة والثقافة والتمنية الس ياس ية -

 .امحلالت الإعالمية -

 .مهنجية علوم الإعالم والتصال -



 
 

 

 .املسار البيداغويج  

 :املقررات اليت مت تدريسها* 

 :الليسانس مس توى 

 .2000-1999تصممي امحلالت الإعالمية لطلبة الس نةالثالثة أ عامل موهجة - 

 .2008-2000وسائل الإعالم والسلطة والرأ ي العام للس نة الرابعة أ عامل موهجة - 

 .2002-2001 علوم الإعالم والتصال للس نة الثالثة أ عامل موهجة مناجه- 

 . 3232-3223دراسات امجلهور للس نة الثالثة حمارضة وأ عامل موهجة - 

 .2016-2013تقنيات قياس امجلهور للس نة الثالثة حمارضة وأ عامل موهجة - 

 .2015-2013اقتصادايت وسائل الإعالم للس نة الثانية أ عامل موهجة - 

 .2013.2015حرايت وحقوق الإنسان للس نة الثانية أ عامل موهجة - 

 .3232-3237ز مذكرة للس نة الثالثة أ عامل موهجة اإجنا- 

 .2016-2015مهنجية وتقنيات البحث للس نة الثانية أ عامل موهجة - 

 .2016-2015اتر خ اجلزائر للس نة ال وىل أ عامل موهجة - 

 . 3232-3230ال نرثوبولوجيا الاجامتعية والثقافية للس نة الثانية حمارضة - 

 . 3232-3232تقنيات التصال للس نة الثالثة حمارضة - 

 :مس توى املاسرت 

-2015 والوسائط اجلديدة امجلاهرييقياس امجلهور للس نة الثانية أ عامل موهجة ختصص التصال  -

2016. 

املقارابت المكية والنوعية يف دراسات امجلهور للس نة ال وىل حمارضة ختصص التصال  -

 .2016-2015والوسائط اجلديدة  امجلاهريي

والوسائط  امجلاهريياملقارابت النظرية يف دراسات امجلهور للس نة ال وىل حمارضة ختصص التصال -

 .3237-2016 يف س نة ،وللس نة ال وىل ختصص دراسات الإذاعة والتلفزيون3232-2016اجلديدة 

 .2018-2017برصي -قياس امجلهور والرأ ي العام للس نة ال وىل حمارضة ختصص مسعي-



 
 

 

  
 :يف حتكمي أ حباث املسامهة* 

 . جمالت وطنية ودولية مقالت يف عدةيف حتكمي  املسامهة -

 لك من:عضو مراجع يف  *

 .، اجلزائر3احلاج خلرض ابتنة، جامعة اجملةل اجلزائرية لل من الإنساين -

 .شل ، اجلزائر حسيبة بن بوعيل، ، جامعةال اكدميية لدلراسات الاجامتعية والإنسانية -

 .، جامعة مخيس مليانة، اجلزائرجمةل املفكر لدلراسات القانونية والس ياس ية -

 *وحمرر مساعد يف لك من:

 .، جامعة ابن ابديس مس تغامن، اجلزائراحلوار الثقايف -

 . ، اجلزائر، املركز اجلامعي تندوف العلوم الإنسانيةجمةل -

 

 :الليسانس واملاسرتالإرشاف عىل مذكرات * 

 .مذكرة ليسانس وماسرت 35 منومناقشة أ كرث  وماسرت ليسانس مذكرة 45الإرشاف عىل أ كرث من  -

نتاج العلمي    :الإ

 :املؤلفات* 

دار أ سامة  للنرش : عامنقياس مجهور وسائل الإعالم والرأ ي العام ، : كتاب منشور بعنوان -

 .2019والتوزيع ،

 دار أ سامة للنرش والتوزيع ،: عامن التمنية الس ياس ية والصحافة املكتوبة،: كتاب منشور بعنوان-

.2017  

 الثقافة الس ياس ية واملامرسة الإعالمية يف : الصحافة والس ياسة: كتاب منشور بعنوان- 

 .2009طاكس يج كوم لدلراسات والنرش والتوزيع،: ، اجلزائراجلزائر

 :املقالت العلمية* 



 
 

 

، جمةل حبوث يف الرتبية النوعية، يف حتسني جودة احلياة من خالل تعزيز ال من الفكريالإعالم الرتبوي  مسامهة -

 .3232، 10العددجامعة القاهرة، مرص، 

، مؤسسة جمةل حوافز لدلراسات الإنسانية والإسالميةأ مهية البحوث الكيفية يف دراسة الظاهرة التصالية اجلديدة، -

 .3232، 0، العدد3الإنسانية والإسالمية، اجلزائر، اجملدللدلراسات حوافز 

املؤسسة )يف البلوك تشني توثيق البحث اكجتاه جديد يف دراسة الظواهر التصالية اجلديدة،  الثنوجرايفاملهنج  -

 .3232، 71،رمق العدد(ال مريكية لل حباث

يف الس ياق العريب، جمةل العلوم الإجامتعية والرتبوية تطبيقات التصال الس يايس عىل تفكيك ادلوةل الوطنية أ ثر  -

 .3232، 70العددريس، 

يف الكتب املدرس ية املوهجة للطفل ابجلزائر، دراسة حتليلية كيفية لنصوص كتب الس نة ال وىل القمي املتضمنة  -

 3232، 0العدد، 31، اجملدلجمةل املعيار، جامعة ال مري عبد القادر قس نطينةاجليل الثاين، -ابتدايئ

عن بعد والتعلمي املفتوح، ابلنس بة جامعة بين ومعايري اجلودة يف التعلمي الإلكرتوين، جمةل التعلمي ضوابط  -

 .3232، 31العدد، 7اجملدل،مرص، سوي 

 

ادلللت القميية للصور والرسومات املتضمنة يف الكتاب املدريس، دراسة حتليلية س مييولوجية لكتاب  -

العربية والرتبية الإسالمية واملدنية للس نة ال وىل ابتدايئ، اجملةل اجلزائرية لل حباث  اللغة 

 2019، جامعة عبد احلق بن محودة جبيجل،اجلزائر، مارس 01، العدد2وادلراسات،اجملدل.

لنوعية ة الرتبية  ا، لكي35دور الإعاليم الرتبوي يف بناء الإنسان، جمةل حبوث يف الرتبية النوعية، العدد -

 2019رة، فيفريجبامعة القاهرة، القاه

،   جامعة 01،العدد08تعزيز دور الإعالم والتوعية البيئية محلاية البيئة يف اجلزائر، جمةل الرتاث، اجملدل -

القياس وبناء املقاييس يف ادلراسات الإعالمية، جمةل  -2018زاين عشور ابجللفة، اجلزائر، ديسمرب

 2018،  جامعة زاين عشور ابجللفة، اجلزائر، ديسمرب04،العدد10دراسات وأ حباث، اجملدل

، طاكس يج كوم  37املتلقي من امجلهور السليب اإىل امجلهور الفعال، جمةل فكر وجممتع ، العدد  -

 2017، أ فريل والتوزيع اجلزائرلدلراسات والنرش 



 
 

 

تطوير قطاع الس ياحة، جمةل س بل ترقية الاستامثر الس يايح يف اجلزائر، تعزيز دور الإعالم يف  -

اخلامس مركز البحوث وادلراسات حول اجلزائر والعامل، العدد  :اجلزائر: دراسات حول اجلزائر والعامل

 .2017 مارس

املشالكت واملقومات والآليات، اجملةل اجلزائرية للعلوم الاجامتعية  ..املفهوم: التمنية الس ياس ية -

 .2015الرابع، جوان، العدد 3اجلزائر والإنسانية جامعة

ومة للنرش  دار ه: املراحل العلمية لإعداد محةل اإعالمية، الوس يط يف ادلراسات اجلامعية، اجلزائر -

 . 2005اجلزء العارش،  والتوزيع،

اجملةل  ،اسة وصفية حتليلية يف بنية النسقدور الثقافة الس ياس ية يف املامرسة الإعالمية يف اجلزائر، در  -

لكية العلوم الس ياس ية والإعالم، العدد  الثاين، : للعلوم الس ياس ية والإعالمية، جامعة اجلزائراجلزائرية 

 .2003-2002ش تاء 

 :عروض كتب وترجامت 

/  6اجلزء/ 4عدة مقالت مرتمجة منشورة يف سلسةل الوس يط يف ادلراسات اجلامعية اجلزء  -

 .14اجلزء / 13اجلزء /7اجلزء

طاكس يج كوم  للنرش : القراءة ل تنقطع، جمةل فكر وجممتع العدد السابع ، اجلزائرنقال مرتمج بعنوان  -

 .2011والتوزيع، يناير 

املهاجرون يعملون عىل ترقية البرشية، جمةل دراسات حول اجلزائر والعامل ، : مقال مرتمج بعنوان -

 .2016مركز البحوث وادلراسات حول اجلزائر والعامل، أ فريل : اجلزائر

 : اقتصاد املواد ال ولية، جمةل فكر وجممتع، العدد الرابع والثالثون، اجلزائر: قال مرتمج بعنوانم -

 .2016طاكس يج كوم للنرش والتوزيع، نومفرب 

مخسون س نة من ال زمات املالية، جمةل فكر وجممتع، العدد السادس والثالثون ، :وانمقال مرتمج بعن -

 .2017كوم للنرش والتوزيع، يناير طاكس يج: اجلزائر

 :املشاركة يف امللتقيات العلمية* 



 
 

 

جانفي 13، املنعقد يوماس تعاملتاملشاركة يف فعاليات اليوم ادلرايس حول أ منوذج التلقي ومقارابت -

امجلهور السليب  من"  ، مبداخةل موسومة بـ3مبقر لكية علوم الإعالم والتصال، جامعة اجلزائر 2015

 "اإىل امجلهور الفاعل

 ماي  5املشاركة يف فعاليات امللتقى الوطين حول املرأ ة والإعالم يف اجلزائر املنعقد يوم -

 .مكقررة جلسة 3مبقر لكية علوم الإعالم والتصال، جامعة اجلزائر 2015 

،املنعقد  يويم ..واقع وأ فاق..ةاملشاركة يف فعاليات امللتقى الوطين الثاين حول الإعالم وقضااي املرأ  -

املشاركة يف -.مكقررة ورشة  3مبقر لكية علوم الإعالم والتصال جبامعة اجلزائر2016فيفري  13/14

الرتبية "فعاليات الندوة العلمية اليت نظمها النادي العلمي للكية علوم الإعالم والتصال املوسومة بـ

 .مبقر اللكية مكقررة  جلسة 2016أ فريل  25املنعقدة يوم " الإعالمية واملواطنة

املشاركة يف فعاليات اليوم ادلرايس حول الساكن والبيئة من تنظمي فرقة حبث تأ ثري العوامل -

 البيئية عىل الصحة العامة، مبخرب ال رسة، التمنية  والوقاية من الاحنراف والإجرام وجامعة 

تعزيز دور الإعالم والتوعية البيئية  يف " مة بـمبداخةل موسو  2018ماي  31، املنعقد يوم 2اجلزائر

 ."حامية البيئة يف اجلزائر

واذلي  2018سبمترب  15املشاركة يف فعاليات التوم ادلرايس ادلكتورايل املنعقد بتار خ  -

 تطور مفاىمي "حول  3نظمو ختصص التصال امجلاىريي والوسائط اجلديدة  جبامعة اجلزائر

كعضو اللجنة العلمية  " امجلاىريي من الوسائل القدمية اإىل الوسائط اجلديدةدراسات التصال 

 .ورئيسة جلنة

ال رسة املسلمة املعارصة، راىانت " املشاركة يف فعاليات امللتقى الوطين اخلامس حول  -

املسلسالت املدبلجة وأ ثراى  عىل :" مبداخةل بعنوان  2018ديسمرب 15واملنعقد يف " وحتدايت

 .-دراسة وصفية عىل عينة من النساء اجلزائرايت -ينية للمرأ ة املسلمةالقمي ادل

التلقي يف البيئة التصالية اجلديدة، قراءة يف " املشاركة يف فعاليات امللتقى الوطين حول -

  2019فيفري  12-11املنعقد جبامعة حيي فارس ابملدية يويم " املفهوم ، الواقع وال بعاد

 ."التفاعلية وانعاكساهتا عىل عنارص معلية التصال يف البيئة التصالية اجلديدة" مبداخةل بعنوان  



 
 

 

" التعلمي النوعي وبناء الإنسان"املشاركة يف فعاليات امللتقى ادلويل السادس حول  -

بلكية الرتبية النوعية جبامعة القاىرة، مبداخةل حتت   2019فيفري  18-17واملنعقد يف الفرتة من 

 ."لإعاليم الرتبوي يف بناء الإنساندور ا:" عنوان

مس تقبل التعلمي " املشاركة يف فعاليات امللتقى ادلويل ملركز التعمل املدمج حول  -

جبامعة بين سوي  ابلقاىرة مبداخةل   2019فيفري  27-26املنعقد يف " الإلكرتوين رؤية حنو التطوير

 ".ضوابط ومعايري اجلودة يف التعلمي الإلكرتوين:" حتت عنوان

صناعة الإعالم يف يل الفرص : "املشاركة يف فعاليات املؤمتر العلمي ادلويل املوسوم ب -

 أ فريل  22-21املنعقد ابلقاىرةلكية الإعالم يويم " والتحدايت التكنولوجية والاستامثرية

 ."الإعالم العريب وحتدايت صناعة الإعالم:" مبداخةل حتت عنوان2019 

العلمي ادلويل الثالث للعلوم الإنسانية اببري، جامعة أ لنيا عالء ادلين كيكوابت املؤمتر املشاركة يف فعاليات -

أ ثر تطبيقات التصال الس يايس عىل تفكيك ادلوةل الوطنية "بببحث موسوم  3232أ كتوبر ، املنعقد يف احلكومية

 ". حاةل اجلزائر

املؤمترات العربية واملنضوية حتت املنعقد يف اسطنبول من تنظمي ش بكة املؤمتر العلمي ادلويل املشاركة يف فعاليات  -

جديد يف املهنج الإثنوغرايف اكجتاه "بببحث موسوم 3232ديسمرب13لل حباث املنعقد يف املؤسسة ال مريكية 

 .".دراسة الظواهر التصالية اجلديدة

رؤى جديدة يف مهنجية البحث العلمي مضن ادلراسات املشاركة يف فعاليات املؤمتر العلمي ادلويل ال ول املوسوم  -

مرحبا مع عرض جتارب النرش يف اجملالت ادلولية احملمكة، قس نطينة، اجلزائر، الإنسانية والاجامتعية وال دبية 

 ". يف دراسة الظاهرة التصالية اجلديدةأ مهية البحوث الكيفية " ،ببحث حتت عنوان3232

النوعية، السابع حول التعلمي النوعي وحتسني جودة احلياة، لكية الرتبية املشاركة يف فعاليات املؤمتر العلمي ادلويل  -

تعزيز مسامهة الإعالم الرتبوي يف حتسني جودة احلياة من خالل "عنوان،ببحث حتت 3232جامعة القاهرة، مرص، 

 ". ال من الفكري

يف عمل نفس الثالث حول ممارسة التدخالت الوقائية والرتبوية والعالجية املشاركة يف فعاليات املؤمتر العلمي ادلويل -

الإعالم والتصال " ، ببحث حتت عنوان3232اجلزائر ، 3الصحة الإجراءات والتطبيقات وال فاق، جبامعة اجلزائر 

 "الصحي وأ مهيهتام يف نرش التوعية والتثقي  الصحي



 
 

 

  


