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*الوظيفة الحالية :أستاذ مشارك بكلية االتصال ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية
املتحدة  .أستاذ اإلعالم ( ) Professorسابقا جبامعة اجلزائر 3األمري عبد القادر .

* فلسفتي التعليمية  :البحث  ،التكوين  ،التدريب اإلعالمي وتطوير المناهج الدراسية

في اإلعالم واالتصال والمساهمة في اإلعتماد األكاديمي المحلي والدولي.

* المساهمة في حصول كلية االتصال على اإلعتماد األكاديمي الدولي لكل برامجها من طرف هيئة
اعتماد برامج االتصال الجماهيري والصحافة بأمريكا (. 2016 )ACEJMC

* منسق برنامج الصحافة اإللكترونية مقترح جديد وهو مطروح لإلعتماد األكاديمي الوزاري .2019

*الشهادات المحصل عليها:
-1بكالوريوس:علوم الصحافة واإلعالم ،ختصص صحافة إذاعية وتلفزيونية ،قسم
اإلعالم ،جامعة اجلزائر،جوان ( يونيو ) 1986م.
-2ماجستير:علوم اإلعالم واالتصال ،ختصص إذاعة وتلفزيون ،قسم اإلعالم ،جامعة

اجلزائر ،جانفي (يناير ) 1994م.
عنوان الرسالة":الفضائيات األجنبية والجمهور في الجزائر ،دراسة في عادات
المشاهدة وأنماطها والتأثيرات على قيم المجتمع وثقافته" .شكلت هذه الرسالة

عامل تأثري كبري ( )Impact Factorعلى مستوى جامعات العامل العريب ومت إدراجها
عمان باململكة األردنية
ضمن التبادل الثقايف والعلمي بني جامعة اجلزائر وجامعة َّ
اهلامشية.

-3دكتوراه(:)PhDعلوم اإلعالم واالتصال  ،ختصص إعالم تلفزيوين ،قسم اإلعالم،

جامعة اجلزائر ،جوان ( يونيو )2003م.
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عنوان الرسالة" :التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر ،دراسة تحليلية
وميدانية " نشرت الرسالة يف كتاب عن دار اهلدى باجلزائر عام 2005بعد موافقة
حتكيم البحث من طرف حمكمني يف اإلختصاص .

*عضو هيئة التدريس المنتدب :

 قسم اإلعالم  ،جامعة منتوري بقسنطينة  /اجلزائر من قسم اإلعالم  ،جامعة احلاج خلضر بباتنة  /اجلزائر ،*المساقات التى درستها :
في االتصال الجماهيري
 املدخل إىل االتصال فنيات التحرير الصحفي تقنيات اإلعالم اإلعالم اإلسالمي االتصال يف الرتاث العريب اإلسالمي االتصال الدويل والثقايف تشريعات اإلعالم وأخالقياته نظريات االتصال علم االجتماع اإلعالمي اإلعالم والتنمية منهجية حبوث االتصالفي المواد المتخصصة:
 إعداد الربامج اإلذاعية والتلفزيونية إنتاج األخبار يف اإلذاعة والتلفزيون حترير األخبار يف اإلذاعة والتلفزيون الفيلم الوثائقي اإلعالن2

2005-1999

عام 2009-2008

 أخالقيات اإلعالم فن الربجمة لإلذاعة والتلفزيون الكتابة اإلعالمية التقرير اإلخباري الكتابة والتحرير اإلخباري  1و2 اإلخراج الصحفيالدراسات العليا ( ماجستري )

 أشكال التعبري الصحفي والفين منهجية حبوث اإلعالم واالتصال جمتمع املعلومات احلمالت اإلعالنية اخلطاب الديين يف وسائل اإلعالم اإلعالم الثقايف االتصال الثقايف املتبادل ملتقى حبث يف الصحافة إدارة املؤسسة اإلعالمية -اإلعالم والتغري االجتماعي

*البحوث العلمية المنشورة في مجالت محكمة  ( :من األقدم إلى األحدث )

-1الفضائيات واجلمهور يف اجلزائر،المجلة الجزائرية لالتصال،قسم علوم اإلعالم
واالتصال،

العدد ، 12-11:اجلزائر،ربيع-صيف. 1995

-2البث التلفزيوين املباشر واحلضارة القادمة،مجلة اإلذاعات العربية ،إحتاد إذاعات
الدول العربية ،العدد،04:ديسمرب

.2000

-3العوملة:األبعاد واالنعكاسات الثقافية،اجلزائر أمنوذجا،جملة اإلذاعات العربية ،اتحاد
إذاعات الدول العربية،العدد،04:ديسمبر.2001
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-4االتصال الدعوي واخلطاب املضاد يف عهد النبوة،مجلة جامعة األمير عبد
القادر،قسنطينة ،اجلزائر،العدد،13:فرباير .2003

-5البث التلفزيوين الفضائي واهلوية الثقافية يف اجملتمع اجلزائري،مجلة جامعة األمير
عبد القادر ،العدد ،20:قسنطينة،اجلزائر ، ،أبريل .2006
-6الصحافة واحلملة االنتخابية يف اجلزائر،مجلة المعيار،العدد،11:كلية أصول
الدين،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،

اجلزائر،نوفمبر . 2005

-7الطفل بني التلفزيون والقراءة،قراءة إبستيمولوجية،مجلة المعيار،العدد،7:كلية
أصول الدين،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،اجلزائر،ديسمرب

.2003

-8الدعوة واإلعالم،التقارب والتباعد بني املوضوع واملنهج ،مجلة جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية ،العدد ،23جوان

. 2005

-9اخلطاب الديين ووسائل اإلعالم مقاربة نقدية ،مجلة الصراط ،اجمللد السابع
العدد،13جامعة اجلزائر  ،يوليو .2006
-10جتربة الصحافة اإلصالحية-اإلسالمية يف العامل العريب،بعض املالحظات
األولية،مجلة المعيار،العدد،12كلية أصول الدين،جامعة األمري عبد

القادر،ديسمرب.2006

 -11مفاتيح نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،مقاربة بنيوية  ،مجلة الحكمة  ،مؤسسة كنوز
احلكمة ،اجلزائر  ،العدد  ، 02نوفمرب .2009

 -12كيف نقرأ الصورة يف زمن اإليديولوجية والعوملة والقيمة  ،مقاربة يف الرتمجة والتأويل
السيميولوجي  ،مجلة االتصال والتنمية  ،دار النهضة العربية  ،بيروت  ،لبنان

. 2010 ،

 -13الصحافة املطبوعة والزحف اإلنرتنايت  ،جملة الصورة واالتصال  ،العددان 1و ،2خمرب االتصال
اجلماهريي وسيميولوجية األنظمة البصرية ،جامعة وهران  ،اجلزائر  ،سبتمرب
 -14فضاءات اإلعالم يف الرتاث العريب  ،مقاربة إبستيمولوجية  ،جملة املعيار  ،كلية أصول الدين
 ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ،اجلزائر  ،ديسمرب .2006
 -15البحث العلمي يف الدعوة واإلعالم  ،جملة املعيار  ،العدد  ، 15كلية أصول الدين  ،جامعة
.2012

األمري عبد القادر  ،يناير

.2008
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 -16اإلعالم يف العلوم الشرعية  ،دراسة يف منهج التجاور املتفاعل بني الدعوة واإلعالم  ،جملة
الدراسات اإلعالمية القيمية املعاصرة  ،العدد ، 1مؤسسة الورسم  ،القبة  ،اجلزائر .2012 ،
 -17أثر الفضائيات الغربية على األنساق القيمية واهلوية الوطنية  ،جملة الدراسات اإلعالمية
القيمية املعاصرة  ،العدد ،2مؤسسة الورسم  ،القبة  ،اجلزائر . 2012 ،
 -18إعالم أيام زمان من خالل منوذج سيدنا سليمان  ،جملة الدراسات اإلعالمية القيمية
املعاصرة  ،العدد ،3مؤسسة الورسم  ،القبة  ،اجلزائر .2013
 -19الصورة كنوع صحفي وعالقتها باألزمات  ،من الصورة كحقيقة إىل فوضى الصورة والقفز
فوق احلقيقة  ،جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية  ،العدد  ،26 ،مؤسسة كنوز احلكمة
 ،اجلزائر .2013 ،
 -20املفاهيم يف نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،اجمللة العربية لإلعالم واالتصال  ،العدد،12
اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال  ،جامعة امللك سعود  ،العربية السعودية  ،نوفمرب . 2014
 -21الشباب اجلامعي بني وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة ،دراسة على عينة من طلبة جامعة
الشارقة ،جملة الباحث اإلعالمي  ،العدد ،26كلية اإلعالم جامعة بغداد  ،اجلمهورية العراقية .
 -22التكوين والبحث اإلعالمي يف اجلامعات اإلسالمية  ،عدد خاص  ،دار النهضة العربية ،
لبنان  ،بريوت .2016 ،
 -23من الدعوة إىل اإلعالم اإلسالمي  ،القيمة مطلب يف التكوين اإلعالمي  ،جملة رابطة العامل
اإلسالمي  ،العدد  ( 2014 ، 576تأخر صدور هذا العدد ).
 -24اللغة وعنف اللسان يف الفضائيات العربية  ،دراسة استقرائية قيمية  ،جملة الباحث اإلعالمي
 ،العدد ، 35كلية اإلعالم  ،جامعة بغداد  ،آذار مارس . 2017
 -25التكامل اإلبستيمولوجي يف نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ،اجمللة العربية لإلعالم
واالتصال  ،مجعية علوم اإلعالم واالتصال ،العدد  ،18كلية اإلعالم  ،جامعة امللك سعود،
نوفمرب .2018
 -26أخالقيات اإلعالم يف وسائل التواصل االجتماعي  ،دراسة حالة على طلبة كلية االتصال
جبامعة الشارقة  ،اجمللة العربية لإلعالم واالتصال  ،جامعة امللك سعود  ،وعد بالنشر أبريل
.2019

)*Translation ( In French
1-L'information scientifique en Islamologie par Mustafa chérif, Revue
)Algérienne de Communication, numéro02, 1988(Traduction en arabe
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2-Le temps informationnel et le temps social, Lecture dans le démantèlement de
la structure du transformisme culturel dans le monde Arabe, par Azzi
)Abderrahmane, "dérasâtes Arabia, 2006(Traduction en français en cour
3-La Médiologie entre Marshal Mac-luhan et Azzi Abderrahmane: de la
Technologie a la compétence morale. Revue El hikma N° 25, Algéria (2014).

*مؤلفات مشتركة:
-1التحديات المعاصرة :العولمة ،االنترنيت ،الفقر ،اللغة  :خمرب علم اجتماع
االتصال ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر  2002/1422م.

-2القنوات الفضائية و تأثيراتها على القيم االجتماعية والثقافية و السلوكية لدى
الشباب الجزائري ،مطبعة دار الهدى ،اجلزائر

2003.

 -3كتاب مدرسي  ،نظريات االتصال  ،رؤية من منظور حضاري  ،لطلبة األل  .أم.
دي (  )LMDجبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة  ،دار اقرأ  ،قسنطينة  ،اجلزائر ،
 2009-2008م.

 -4حوارات أكاديمية حول نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم  ،دار الورسم ،
اجلزائر ( ) 2011
* كتب ( تأليف منفرد )

-1التلفزيون الفضائي و أثره على الشباب في الجزائر ،دراسة ميدانية ،دار اهلدى،
اجلزائر2005 ،م.
-2اإلعالم و القيم ،قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمان عزي  ،دار
اهلدى ،اجلزائر2005 ،م.
-3اإلعالم و البعد الحضاري ،دراسات في اإلعالم القيمي ،دار الفجر ،قسنطينة،
2007م .

-4قراءات في نظرية الحتمية القيمية اإلعالمية ،فكر إعالمي ( )1منشورات مكتبة
اقرأ – قسنطينة 2009 ،م.
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-5اإلنترنيت والجمهور في الجزائر  ،دراسة يف عادات وأمناط االستخدام،
منشورات مكتبة اقرأ ،قسنطينة  ،قيد النشر.

 -6دراسات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم  ،نحو فكر إعالمي حضاري
قيمي  ،منشورات رأس اجلبل حسني للطباعة والنشر  ،قسنطينة  ،اجلزائر  ،يونيو
2018م .
7- Media Réflexion, Lectures sur la théorie : Le Déterminisme de la Valeur
Morale de L’information, Ed : Dar Ikraa, Constantine, Algérie, 2009. (In
)french

*الوظائف العلمية:
 .1رئيس قسم اإلعالم واالتصال جبامعة األمري عبد القادر باجلزائر (
 .2عضو ووو اجمللو ووس العلمو ووي جبامعو ووة األمو ووري عبو وود القو ووادر ،قسو وونطينة ،اجلزائو وور (-1996
1999م )
 -2عضو اللجنة العلمية لقسم اإلعالم و االتصال 2003-1999م .
 -3رئيس اللجنة العلمية لنفس القسم  2003إىل 2009م .
 -4رئيس حترير جملة اهلدى ،جملة شهرية 2003-2001م .
 -5رئيس حترير جملة املعيار ،نصف سنوية ،أكادميية حمكمة جبامعة األمري عبد القادر
( 2004إلى 2009م )
 -6مدير حترير صحيفة االتصال بكلية االتصال جبامعة الشارقة ( 2013إلى حد اآلن) .
 -7تقدمي دورات تدريبية للصحفيني مبركز ترمي عمران  ،صحيفة اخلليج اإلماراتية
(2018 -2013م) .
 2004 – 1999م)

الخبرة المهنية

 -1صحفي محترف يف صحيفة الوحدة األسبوعية باجلمهورية اجلزائرية من 1986إىل
غاية

. 1993

 -2رئيس تحرير جملة هدى ،شهرية تصدر عن دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،

اجلزائر،

. 2001-2000
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 – 3كاتب مقاالت تحليلية على فرتات مبجلة اإلعالم والعصر  ،أبو ظيب  ،اإلمارات العربية
املتحدة . 2013- 2012

 -4كاتب عمود صحفي بصحيفة االتصال (. )2018- 2013

*المؤتمرات العلمية( :من األقدم إلى األحدث )
 -1ملتق ووى :إش ووكالية االتص ووال يف اجملتم ووع اجلزائ ووري  ،قس ووم عل ووم االجتم وواع  ،جامع ووة
منت وووري  ،قس وونطينة  ،اجلزائ وور  29-28 ،م ووايو  (.1997عنو ووان اةاض وورة  :منو و الس ووويل
وحبوث اإلعالم يف اجلزائر )
 -2اإلسالم والدراسات املستقبلية ،أيام 04، 03، 02شعبان  ،1419املوافق لو 22 ،21

 23،نو وووفمبر . 1998جامعو ووة وه و وران -اجلزائو وور( عن و ووان اةاضرة:الفضو ووائيات واحلضو ووارة
القادمة ).
 -3امل و ووؤدر ال و وودويل اخل و ووامس عش و وور للمرب و وود  ،أي و ووام

، 25 ،24

 26ن و وووفمبر  ،1999وزارة

اإلعالم  ،بغداد  ،العراق .
 -4واقووع وآفوواق إعووالم الطفوول يف ظوول العوملووة يووومي  13و 14شووال  1424ه و املوافووق ل و
 07و 08ديسوومبر  2003م ،جامعووة األمووري عبوود القووادر – اجلزائوور (،عن ووان اةاضوورة :
الطفل بني التلفزيون والقراءة ،مقاربة إبيستمولوجية ) .

 -5إش ووكالية حض ووارة اجملتم ووع اإلعالم ووي  ،ي ووومي  14و 15مو ووارس  2005م  ،جامع ووة
وهران – اجلزائر ( ،عنوان اةاضرة  :الصحافة املطبوعة والزحف األنرتنايت ) .
 -6اإلعو ووالم املعاصو وور وإشو ووكالية الصو ووورة ،يو ووومي 14و 15ديسو وومبر  2005م ،جامعو ووة
اجلزائر ( عنوان اةاضرة  :الصورة  :الرتمجة والتأويل يف ظل العوملة )
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 -7عووادات الق وراءة وإشووكالية اسووتخدام شووبكة االنرتنووت ،يووومي 13و 14مووارس

2006

،جامعة عنابة – اجلزائر (،عنووان اةاضورة  :أزموة القوراءة يف زمون التكنولوجيوات احلديثوة
لالتصال )
 -8اخلطاب الديين يف ظل املتغريات الدولية اجلديدة ،يومي 26و 27ربيوع األول 1427

ه و و املواف ووق ل و و  25و 26أفري وول  2006م ،جامع ووة اجلزائ وور – اجلزائو ور (،عنو ووان اةاض وورة :
اخلطاب الديين اإلعالمي دراسة نقدية )
 -9احلريووة الدينيووة يف اإلسووالم ومواثيووق وق ووانني حقوووق اإلنسووان أيووام 28و29و 30ربيووع

الثوواين  1429هو و املواف وق لو و 05و 06و 07م وواي  2008م ،جامعووة األمووري عبوود القووادر –

اجلزائوور  (،عن ووان اةاص وورة  :احل ووار اإلس ووالمي املس وويحي عوورب وس ووائل اإلع ووالم  :القن وواة
الفرنسية الثانية أمنوذجا ) .
 - 10املووؤدر األردين األول لإلعووالم السوومعي البصووري  ،اإلعووالم العووريب الواقووع واآلفوواق
،عمان 5-3 ،أوت  ( 2010عنوان املداخلة  :أثر البث الفضائي على اجلمهور اجلزائري

– دراسة ميدانية )
 -11امللتقى الدويل الثامن لألعمال الفلسفية والفكريوة للعالموة عبود الورزاق قسووم ،خمورب
الدراسووات التارةيووة والفلسووفية كليووة العلوووم اإلنسووانية واالجتماعيووة  ،جامعووة منتوووري ،
قسوونطينة  20-19،جوووان  ( 2006عن ووان اةاضوورة  :آراء عبوود الوورزاق قسوووم موون خووالل

الصحافة )
 -12املووؤدر العلمووي حووول الصووحافة اجلزائريووة الوراهن واملسووتقبل  ،شووعبة اإلعووالم  ،قسووم
العل و وووم اإلنس و ووانية  ،جامع و ووة س و وووق أهو و وراس  13- 12 ،م و ووايو  ( . 2009عنو و ووان اةاض و وورة :
الصحافة اجلزائرية إبان الثورة التحريرية )
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 -حتوالت التعليم اإلعالمي ،اجلمعية العربية األمريكيوة لعلووم االتصوال ،الودورة ،15

جامعة الكويت  19-16،أكتوبر  ( 2010عنووان اةاضورة  :جتربوة التودريس اإلعالموي يف
كليات العلوم اإلسالمية ) ...
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 -14املووؤدر الوودويل الثالووث" اإلعووالم واألزمووات" ،كليووة االتصووال ،جامعووة الشووارقة-14 ،
 16ديسوومبر  ( 2010عن ووان اةاضوورة  :عالقووة الصووورة باألزمووات ،موون الصووورة كحقيقووة
إىل فوضى الصورة )
 -15مووؤدر اإلعووالم والتحوووالت اجملتمعيووة  ،جامعووة الريموووك  ،إربوود  ،األردن 25-32 ،
 ( 2011/10/عنوان اةاضرة  :اإلعالم واجملتمع املعاصر )
 -16املو و ووؤدر العو و وواملي الثو و وواين حو و ووول اإلعو و ووالم اإلسو و ووالمي  ،جاكرتو و ووا  ،اندونيسو و وويا-23،
 ( 2011/12/15عنوان اةاضرة  :إسرتاتيجية اإلعالم يف اجلامعات اإلسالمية ).
 -17املؤدر العلمي األول حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ،قسم الدعوة واإلعالم واالتصوال
 ،جامع ووة األم ووري عب وود الق ووادر  ،اجلزائ وور  4 ،مو ووايو  ( 2009 ،عنو ووان اةاض وورة  :مف وواتيح نظري ووة
احلتمية القيمية يف اإلعالم )
 -18املووؤدر العلمووي الوودويل حووول نظريووة احلتميووة القيميووة يف اإلعووالم ،الواقووع واالستش وراف  ،قسووم
عل وووم اإلع ووالم واالتص ووال  ،جامع ووة مس ووتغا ب وواجلزائر  25-24 ،أبري وول  ( 2012عنو ووان اةاض وورة :
مفاهيم نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم )
-19املووؤدر الوودويل الثالووث حووول مفوواهيم علوووم االتصووال واإلعووالم يف ظوول اإلعووالم اجلديوود  ،قسووم
عل وووم اإلع ووالم واالتص ووال  ،كلي ووة العل وووم االجتماعي ووة  ،جامع ووة مس ووتغا  12 -11 ،م ووارس

2013

(عنوان اةاضرة  :مفاهيم نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم )

 -20املووؤدر الوودويل الثوواين للغووة العربيووة  ،اإلحتوواد الوودويل للغووة العربيووة وإحتواد جامعووات الوودول العربيووة
واليونسكو  ،ديب  10-8 ،مايو . 2013

 -21املؤدر الدويل حول نظريوات اإلعوالم املعاصور بوني التنظوري الغوريب والتطبيوق داخول البييوة العربيوة
 ،قسم علوم اإلعالم واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعوة األغوواط  ،اجلزائور ،
ديسمبر  (.2013عنووان اةاضورة  :نظريوات االتصوال  ،دراسوة يف نظريوة النظريوة  :اإلنسوان  ،الورتاب
والزمن )
 – 22امل ووؤدر العلم ووي  ،اإلع ووالم املعاص وور يف الرؤي ووة احلض ووارية  ،املعه وود الع وواملي للفك وور اإلس ووالمي

– 03- 02

( األردن ) بالتنس وويق م ووع جامع ووة وهو وران  02 – 01 ،يوني ووو  ( . 2014عنو ووان اةاض وورة  :التفس ووري
اإلعالمي يف سورة النمل  ،قراءة تأويلية لعالقة سيدنا سليمان باهلدهد )
 -23مؤدر االتصال الرقمي يف زمن املكاشوفة ،الرابطوة العربيوة األمريكيوة ألسواتذة االتصوال – 26 ،
 27أكت وووبر  ، 2014جامع ووة الريم وووك  ،إرب وود  ،األردن  ( .عنو ووان اةاض وورة  :الش ووباب اجل ووامعي ب ووني
الصحافة اإللكرتونية والورقية  ،دراسة يف عادات القراءة واملطالعة يف زمن املكاشفة )
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 -24امل ووؤدر ال وودويل الثال ووث  :اإلع ووالم القيم ووي ب ووني التنظ ووري والط وورم اإلمربيق ووي  23-02 ،م ووارس
 ،2015قسم علوم اإلعالم واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة عبود احلميود بون بواديس
مبستغا اجلزائر  ( ،عنوان الورقة  :اإلعالم والقطيعة اإلبستيمولوجية )
 -25املووؤدر الوودويل األول  " :اإلعووالم الووديين" جامعووة عبوود احلميوود بوون بوواديس مبسووتغا يف اجلزائوور
بالتنسوويق مووع وزارة الشووؤون الدينيووة /اجلزائوور  26-25 ،مووايو  ( 2015عن ووان اةاضوورة ال و ق ورأت :
التفسري اإلعالمي يف سورة النمل  :قراءة تأويلية يف عالقة سيدنا سليمان باهلدهد ) .
 -26مؤدر دويل التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلووم األخورى  ،جامعوة األموري عبود القوادر
بوواجلزائر  25-24 ،نوووفمرب  ( 2015عن ووان اةاضوورة  :التكاموول املعووريف بووني علوووم القوورآن وعلوووم
اإلعالم ) .
 -27م ووؤدر دويل أخالقي ووات اإلع ووالم وقوانين ووه يف دول جمل ووس التع وواون اخلليج ووي  ،كلي ووة االتص ووال
جبامعة الشارقة  28 – 27 ،أبريل  2016م ( عنووان اةاضورة  :مواثيوق الشورف اإلعالموي بوني احلريوة
اإلعالمية واحلقوق العامة ).
 -28املؤدر الدويل الرابع  :اإلعالم اجلديد واملنظومة القيمية  :رؤى ورهانات  ،قسم علووم اإلعوالم
واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعيوة  ،جامعوة مسوتغا  ،اجلزائور  8 – 7 ،،ديسومرب ( ،2016عنووان
اةاضرة  :أخالقيات اإلعالم يف اإلعالم اجلديد ).
 -28املؤدر الدويل السنوي ال و  21للجمعيوة العربيوة األمريكيوة ألسواتذة االتصوال  ،طنجوة  ،اململكوة
املغربيووة  27-24 ،أكتوووبر 2016م ( قبوول البحووث وأرسوولت الوودعوة للمشوواركة وتعووذر علووي حضووور
فعاليات هذا املؤدر لظروف خاصة ).
 -29امل ووؤدر الوودويل الثوواين اخلط وواب الووديين يف وسووائ اإلع ووالم  ،املض ووامني واهلويووة  ،جامع ووة عب وود
احلميوود بوون بوواديس مبسووتغا يف اجلزائوور بالتنسوويق مووع وزارة الشووؤون الدينيووة واألوقوواف يف اجلزائوور ،
 14-13مايو  ( 2017عنوان اةاضرة  :اخلطاب الديين يف وسائل االتصال  ،دراسة نقدية )
 -30املووؤدر السوونوي الو و  22للجمعيووة العربيووة األمريكيووة ألسوواتذة االتصووال ،الصووحافة واإلعووالم يف
عصو و وور املعلومو و ووات الفوريو و ووة  ،اجلامعو و ووة األمريكيو و ووة يف القو و وواهرة 24 -21 ،أكتو و وووبر  (.2017عن و و ووان
اةاضرة  :الشباب بني الصحافة الورقية واإللكرتونية  ،دراسة ميدانية .
 -31املؤدر الودويل اخلوامس  :التكووين اإلعالموي واألخالقوي للصوحفيني واارسوي االتصوال  ،قسوم
اإلعالم واالتصوال  ،كليوة العلووم االجتماعيوة  ،جامعوة عبود احلميود بون بواديس  ،مسوتغا  ،اجلزائور
 19- 18 ،أبريل  (. 2018عنوان اةاضرة  :املواثيوق األخالقيوة بوني احلريوة اإلعالميوة واملبواديء
األخالقية واإلنسانية الكونية )
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 -32املسووا ة يف كتابووة حموواور اليوووم الدراسووي عوون " البنيويووة (  )Structuralismيف نظريووة احلتميووة
القيمي وة يف اإلع ووالم (  ، )Value Media Determinism Theoryم وون تنظ وويم كلي ووة العل وووم
االجتماعية واإلنسانية  ،جامعة مستغا  ،اجلزائر  6يناير .2019
 -33املسوا ة يف كتابوة ديباجوة وحموواور نودوة الفكور السوسويولوجي املعاصوور وعالقتوه بنظريوة احلتميووة
القيميووة يف اإلعووالم  ،املتوقووع تنظيمهووا بكليووة العلوووم االجتماعيووة واإلنسووانية  ،جامعووة مسووتغا  ،يف
شهر أكتوبر . 2019
المشاريع البحثية المتخصصة ( من األقدم إلى األحدث)
-1

عضو فرقة بحوث معتمود :التوأثريات االجتماعيوة والسولوكية لوربامج الفضوائيات
علووى الشووباب اجلزائوور  ،اجلهووة الداعمووة :خموورب الدراسووات اإلعالميووة ،جامعووة
األمري عبد القادر باجلزائر  (.أكتوبر  -2001ديسمرب )2003

-2

عضووو فرقووة بحووث معتموود  :الصووحافة واحلمووالت اإلنتخابيووة يف اجلزائوور ،اجلهووة
الداعمة :خمرب الدراسوات اإلعالميوة  ،جامعوة األموري عبود القوادر  (.سوبتمرب
 -2004أغسطس )2005

-3

رئيس مشروع بحث معتمد :الشباب اإلعالمي بني وسائل اإلعالم التقليديوة
واجلديدة  ،جامعوة الشوارقة ( ،يونيوو  -2010ديسومرب  )3013حبوث تنافسوي
رقم .......

-4

رئ وويس مش ووروع بح ووث معتم وود :أث وور اإلع ووالم اجلدي وود عل ووى األداء والتحص وويل
الدراسي لطالب اجلامعة  ،دراسوة ميدانيوة  ،اجلهوة الداعموة جامعوة الشوارقة
 ،حبث تنافسي رقم ( )P-16030807005من . 2017/12/31 -2016/9/1

خدمة الجامعة والمجتمع (من األقدم إلى األحدث )

 -1نوودوة طوورق توودريس العلوووم اإلنسووانية واإلسووالمية أيووام 18و19و 20صووفر  1421هو و
املوافق لو 22و23و 24ماي  2000م ،جامعة األمري عبد القادر قسنطينة اجلزائر ( عنوان

اةاضرة :الدعوة واإلعالم ومنهج التجاور املتفاعل ).
 -2نوودوة اإلعووالم يف اجلزائوور يف ظوول التعدديووة السياسووية الواقووع واآلفوواق ،يووومي 05و06
صفر  1421هو املوافق لو 09و 10ماي  2000م ،جامعة األمري عبد القادر ،قسنطينة –
اجلزائر ( عنوان اةاضرة  :جتربة الصحافة اإلسالمية يف ظل التعددية ) .
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 -3ن وودوة أحب وواث ومن وواهج عل وووم االتص ووال ،ي وووم  11أفري وول  2005م ،جامع ووة منت وووري
قسنطينة – اجلزائر ( عنوان اةاضرة  :من ال سويل وحبوث اإلعالم يف اجلزائر )
 -4ن وودوة البح وووث اإلنس ووانية واة ووي االجتم وواعي الثق ووايف يف اجلزائ وور املعاص وورة ،ي ووومي
07و 08حموورم  1429ه و املوافووق ل و 15و 16جووانفي  2008م ،جامعووة األمووري عبوود القووادر

قسنطينة – اجلزائر (،عنوان اةاضرة :تقييم الدراسات االتصالية بقسم الدعوة واإلعوالم
دراسة مسحية )
 -5النوودوة الوطنيووة السوونوية األوىل حووول احلتميووة القيميووة يف اإلعووالم جبامعووة األمووري عبوود
القووادر للعلوووم اإلسووالمية  15 ،مووايو  ( 2009عنووان اةاضوورة :كيووف نقورأ نظريووة احلتميووة
القيمية يف اإلعالم  ،مقاربة بنيوية )

 -6نوودوة اإلعووالم والقووانون 22 ،فبرايوور  ، 2010معهوود ديب القضووائي  ،املدينووة اجلامعيووة
بالشارقة ( عنوان اةاضرة  :حرية اإلعالم من خالل القوانني والتشريعات )
 -7ملتق ووى عجمو ووان لإلحصو وواء  ،جامعو ووة عجمو ووان 22 ،أكتو وووبر  ( 2012عن و ووان اةاضو وورة :
اإلحصاء يف االتصال )

 -8امللتقووى األسووري الرابووع  :البووث املباشوور مسووؤولية اجتماعيووة  ،االحتوواد النسووائي لدولووة
اإلمارات  5فبراير  ( .2013عنوان اةاضرة  :تشريعات اإلعالم يف اإلعالم اجلديد )
 -9نوودوة تشوريعات اإلعووالم يف ضوووء اإلعووالم اجلديوود  ،كليووة االتصووال جبامعووة الشووارقة ،
2مايو  ( . 2013عنوان اةاضرة  :أخالقيات اإلعالم يف اإلعالم اجلديد )
-10نوودوة الشووبكات االجتماعيووة االفرتاضووية والشووباب اإلمووارايت  :الواقووع والتحووديات ،
كليووة االتصووال جبامعووة الشووارقة 3 ،مووايو  ( 2013عن ووان اةاضوورة  :الشووباب اجلووامعي بووني
وسووائل اإلعووالم التقليديووة ومنوواذج اإلعووالم اجلديوود  ،دراسووة علووى عينووة موون طلبووة جامعووة
الشارقة )
 -11تق وودمي دورة تدريبي ووة للملتحق ووني بورش ووة الكتاب ووة اإلعالمي ووة  ،مرك ووز ت وورمي عمو وران ،
صحيفة اخلليج  ،اإلمارات العربية املتحدة  5 ،أبريل .2014
 -12تق و وودمي دورة تدريبي و ووة مل و وووظفي وزارة األش و ووغال العام و ووة يف كتاب و ووة وص و ووياغة األخب و ووار
( ثالث أيام)  .مركز ترمي عمران  ،صحيفة اخلليج اإلماراتية  13-11 ،مايو . 2014
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 -13تقوودمي دورات تدريبيووة للصووحفيني امللتحقووني بورشووة عموول " احل ووار السووردي " مركووز اخللوويج
للدراسات  ،من 2016 - 2012
 -14تقدمي دورة تدريبية للصحفيني امللتحقني بورشة عمل " اإلحصواء يف الصوحافة " مركوز اخللويج
للدراسات  10-09 ،يناير .2015
 -15احلضووور واملشوواركة يف امللتقيووات والنوودوات واةاضورات ذات الصوولة مبجوواالت اإلهتمووام علووى
مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة .
 -16تقودمي دورة تدريبيوة للصوحفيني امللتحقووني بورشوة عمول احلووار الصووحفي والسوردي  ،مركوز توورمي
عمران  ،صحيفة اخلليج  15-14 ،نوفمبر . 2015

 -17اإلش وراف عل ووى مق وواالت الطلب ووة أو مب ووادرة عم ووود الكرس ووي األخض وور بالتنس وويق م ووع ص ووحف
اخلليج  ،البيان  ،اإلحتاد واإلمارات اليوم  ( .الفصل الدراسي األول .) 2016 – 2015
-18املشوواركة يف فعاليووات ورع العموول التطبيقيووة الو أقامتهووا األمانووة العامووة جلووائزة خليفووة الرتبويووة ،
الدورة العاشرة  ،السبت 2016./ 10/ 29
-19تدريب الصحفيني امللتحقني بورشة عمل نقد الصحيفة  ،مركز ترمي وعبد اهلل عموران للتودريب
والتطوير اإلعالمي  8-7 ،يناير .2017
 -20املشو وواركة يف املو ووؤدر السو وونوى السو ووابع عشو وور " مسو ووتقبل املشو ووروع الفلسو ووطيين  ،مركو ووز اخللو وويج
للدراسات  ،السبت  6أيار مايو 2017.
-21املش وواركة يف ح ووار تلفزي وووين عل ووى قن وواة الش ووارقة ح ووول موض وووع الص ووحافة واإلع ووالم اإللك وورتوين
،الراب https://youtu.be/ek7qfnMUZis :
 -21مدرب معتمد لدى مركز التعليم املسوتمر والتطووير املهوين جبامعوة الشوارقة  2013 .إىل اليووم :
www.sharjah.ac.ae/at/CCE/pages/tr.aspx
 -22املشوواركة يف النوودوة اإلعالميووة ( القوويم األخالقيووة والوودور اإلعالمووي ) ضوومن فعاليووات امللتقووى
األسري السادس عشر " باألخالق تبىن األمم"  ،الثالثاء  13فرباير 2018م .
 -23املشاركة يف ندوة شبكات التواصل االجتمواعي واجملتموع اإلموارايت  ،املقاموة يف كليوة االتصوال
جبامعة الشارقة  ،األحد  15أبريل 2018م.
 -24املسووا ة بورقووة حبثيووة بعنووان الشووباب اجلووامعي بووني الصووحافة الورقيووة واإللكرتونيووة يف السوويمنار
البحثووي الشووهري الووذي تنظمووه اللجنووة الثقافيووة بكليووة االتصووال للسوونة اجلامعيووة ، 2018- 2017
اخلميس  8مارس .2018
 -25حضووور املووؤدر الوودويل الثالووث يف تووارين العلوووم عنوود العوورب واملسوولمني جبامعووة الشووارقة ،
ديسمرب . 2017
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تقدمي دورة تدريبية  ،ورشة عمل " التقرير والتحقيق واحلوار الصحفي " للصوحفيني امللتحقيوق مبركوز
التعليم املستمر  ،جامعة الشارقة  ،اإلمارات العربية املتحدة  ،مثان ساعات  45مارس . 2019
 طرائق التعليم والتعلم

املشوواركة يف الوودورات التدريبيووة و ورع العموول اخلاصووة بطرائووق التعلوويم والووتعلم واسووتخدام تكنولوجيووا
االتصال عن بعد يف تقدمي اةاضرة منذ سنة  2009إىل اليوم  :ومنها الورشات التالية :
-1

اجتياز الربنامج التدرييب " المحاضرة الفعالة "  15- 14- 13ابريل

. 2017

 -2اجتياز الربنامج التدرييب " مهارات الببالكبورد األساسية "  7- 6مارس .2018
 -3اجتياز الربنامج التدرييب " تقنيات الصف المعكوس "  28- 26مارس .2018
 -4اجتياز الربنامج التدرييب " األستاذ الجامعي المتميز "  15- 13فرباير .2018

 -5تقدمي ورشات دكتورالية للطلبة في أساليب البحث العلمي ( على فرتات يف اإلمارات واجلزائر )
 -6اجتياز الربنامج التدرييب " البالك بورد الشامل "  28سبتمرب .2018

* اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه :
 -1اإلشراف على ما يزيد عن  30رسالة ماجستري يف األقسام التالية  :قسم اإلعالم
واالتصال جبامعة األمري عبد القادر يف اجلزائر  ،قسم اإلعالم جبامعة منتوري قسنطينة
يف اجلزائر  ،قسم علوم االتصال جبامعة باتنة يف اجلزائر  ،كلية االتصال جبامعة الشارقة
باإلمارات  1999( .إل )2018
 -2اإلشراف على أطاريح الدكتوراه باجلامعات التالية  :قسم اإلعالم واالتصال جبامعوة
األم ووري عب وود الق ووادر  ،قس ووم اإلع و والم جبامع ووة اجلزائ وور  ،قس ووم اإلع ووالم جبامع ووة منت وووري
قسنطينة يف اجلزائر  ( .من  2003إلى )2009
 -3عضوا مناقشا لعدد معترب من رسائل املاجستري والدكتوراه يف عدة جامعات عربية .
( من  2003إلى )2018
 -4عضو و ووو اللجنو و ووة اجلهويو و ووة لتحكو و وويم مشو و وواريع املاجسو و ووتري والو و وودكتوراه بقسو و وونطينة يف
اجلزائر( .)2009- 2007
 -5عضو جلنة تطوير البحث العلمي جبامعة الشارقة  (.فبراير – يونيو )2014
-6عضو اللجنة اإلستشارية ملعهد البحوث االجتماعية واإلنسانية جبامعة الشارقة
( آذار-مارس  -2015أوت – أغسطس ) 2015
*مهارات الحاسب و تقنية المعلومات:
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حتكووم اتوواز يف تقنيووات احلاسوووب ( )Computerوالبحووث موون خووالل اإلنرتني ووت،
وخاصوة حمركوات البحوث العاموة واملوضووعاتية  ،نظوام اللوحوة السووداء( ) Black Board
والباور باونت اةدث ( ، )Power Pointمع التدريس االفرتاضي عون بعود ( .)Virtual
حم وواوالت ت وودريس الطلب ووة وف ووق تقني ووات الص ووف المعك وووس  ،مبع ووىن مس ووا ة الطلب ووة يف
تقدمي الدروس واةاضرات بتوجيه من األستاذ مع التفاعلية ...

خدمة المجتمع:
 املشاركة يف برنامج الطريق إىل العلم ( قناة الشارقة التلفزيونية ) 03مارس .2010 املشاركة يف ندوة إعوالم الطفول ( قنواة أنفينو  Infiniti -ضومن برنوامج صوبام اخلوري ) 24مارس 2010
 -الكتابة يف منرب اجلامعة جامعة الشارقة العدد  70و  72و75

الكتابة يف جملة اإلعالم والعصر تصدر يف أبو ظيب (مقاالت حتليلية جمموعة من األعداد) الكتابة يف صحيفة الكلية " االتصال " ا األعداد األخرية من العدد  39حىت آخر عدد . 49 -مسووؤول حتريوور صووحيفة االتصووال الطالبيووة التدريبيووة يف كليووة االتصووال جبامعووة الشووارقة (-2013

. )2018
 حتكيم أحباث الدورة الثامنة جلائزة وزير الداخلية للبحث العلمي  ،اإلمارات . 2016- 2015 املشوواركة يف فعاليووات ورع العموول التطبيقيووة جلووائزة خليفووة الرتبويووة - 2017- 2016 – 2015 ( ،)2018

الجوائز

اإلعالمية :

 شووهادة تقديريووة عوون كتابووايت الصووحفية يف الثقافووة املسوورحية  ،الوداديووة اجلزائريووة هل وواةاملسرم  19( ،ديسمرب )1991
 ش و ووهادة تقديري و ووة ع و وون كتاب و ووايت الص و ووحفية يف الثقاف و ووة التلفزيوني و ووة ،املؤسس و ووة الوطني و ووةللتلفزيون اجلزائري 19( ،ديسمرب ) 1991
 تكرمي عن جهودي يف جمال الفكور اإلعالموي القيموي  ،جامعوة عبود احلميود بون بواديس مبسوتغا ،اجلزائر  05- 04(،أبريل .) 2013
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 تكرمي عن مسا ايت يف تطوير نظرية احلتمية القيمية يف اإلعوالم  ،قسوم اإلعوالم جبامعوة األغوواطيف اجلزائر  03- 02 ( .ديسمبر )2013

*اللغات التي أتقنها:
 اللغة العربية قراءة وكتابة اللغة الفرنسية قراءة وكتابة . اللغة اإلجنليزية قراءة وحمادثة .*العنوان اإللكتروني:

bounacir@yahoo.fr
nbouali@sharjah.ac.ae

*الموقع اإللكتروني
نافذة الدكتور نصري بوعلي ضمن موقع نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم
http://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheory/home

الهاتف الجوال :

00971566958168

هاتف المكتب 0097165053620 :
التحويلة 3620 :
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