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)Dr. Nassir Bouali (June 2021
نبذة خمتصرة عن نشاطي األكادميي والعملي:
أمتلك اخلربتني العملية ( املهنية ) واألكادميية .ومل يتوقف نشاطي األكادميي ابلتدريس يف كليات
اإلعالم واالتصال منذ 1994إىل اليوم  ...واملشاركة يف ورش العمل العامة (ومنها طرائق التعليم
والتعلم) والورش اخلاصة بفنون الكتابة اإلعالمية للصحافة واإلذاعة والتلفزيون والنشر اإللكرتوين
عرب اإلنرتنت ،واإلرشاد األكادميي لطلبة البكالوريوس وتقدمي النصائح لطلبة الدراسات العليا على
مستوى املاجستري والدكتوراه ،ابإلضافة إىل نشاطي البحثي يف جمال الصحافة وعلوم اإلعالم
واالتصال والذي يزيد عن مخس وعشرين سنة .وأنشط اآلن يف احملاضرات والندوات واملؤمترات
وامللتقيات االفرتاضية عن بعد  Onlineعرب منصات اإلنرتنت املختلفة ،ومنها نظام البالك بورد
كوالبوريت إلرتا مبلحقاته الفنية والذي يعد نظاما إلدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة
العملية التعليمية يف اجلامعة ،وكذلك منصات الزووم واملايكروسوفت تيمز خاصة خالل الظرف
احلايل الصعب والذي يعود إىل وابء كوروان  .. .أما خربيت العملية (املهنية) فتمتد عرب مثاين
سنوات من عام  1987إىل غاية 1994حيث عملت خالل هذه املدة كصحفي حمرتف يف
إحدى املؤسسات اإلعالمية يف اجلزائر .وقد مكنتين هذه التجربة االحرتافية من التحكم يف الكثري
من آليات العمل اإلعالمي امليداين ...

* االسم واللقب :د .نصري بوعلي
* الوضعية العائلية :متزوج

(

BouAli

* اتريخ امليالد:

) Nassir
 26مارس 1961

*الوظيفة احلالية :أستاذ مشارك بكلية االتصال ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية
املتحدة  .أستاذ اإلعالم ( ) Professorسابقابكلية االتصال واإلعالم جبامعة اجلزائر،3
أستاذ مشارك جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة اجلزائر.

* فلسفيت التعليمية  :البحث  ،التكوين  ،التدريب اإلعالمي وتطوير املناهج الدراسية يف

اإلعالم واالتصال واملسامهة يف اإلعتماد األكادميي احمللي والدويل.
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* املسامهة يف حصول كلية االتصال على اإلعتماد األكادميي الدويل لكل براجمها من طرف هيئة اعتماد
برامج االتصال اجلماهريي والصحافة أبمريكا (. 2016 )ACEJMC

* منسق برانمج الصحافة اإللكرتونية برانمج مت اعتماده من طرف جلنة االعتماد األكادميي ،وزارة الرتبية

والتعليم ،يناير 2021

*الشهادات احملصل عليها:
-1بكالوريوس:علوم الصحافة واإلعالم ،ختصص صحافة إذاعية وتلفزيونية ،قسم
اإلعالم ،جامعة اجلزائر،جوان ( يونيو ) 1986م.

-2ماجستري:علوم اإلعالم واالتصال ،ختصص إذاعة وتلفزيون ،قسم اإلعالم ،جامعة

اجلزائر ،جانفي (يناير ) 1994م.

عنوان الرسالة":الفضائيات األجنبية واجلمهور يف اجلزائر ،دراسة يف عادات
املشاهدة وأمناطها والتأثريات على قيم اجملتمع وثقافته" .شكلت هذه الرسالة عامل

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

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

جامعة اجلزائر ،جوان ( يونيو )2003م.

عنوان الرسالة" :التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب يف اجلزائر ،دراسة حتليلية

وميدانية " نشرت الرسالة يف كتاب عن دار اهلدى ابجلزائر عام  2005بعد موافقة
حتكيم البحث من طرف حمكمني يف اإلختصاص .

*عضو هيئة التدريس املنتدب :

 -كلية اإلعالم والسمعي بصري  ،جامعة منتوري بقسنطينة  /اجلزائر من

2005

-1999

 -قسم اإلعالم  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة احلاج خلضر بباتنة  /اجلزائر

،

عام 2009-2008

*املساقات الىت درستها :
يف االتصال اجلماهريي

 املدخل إىل االتصال2

 فنيات التحرير الصحفي تقنيات اإلعالم اإلعالم اإلسالمي االتصال يف الرتاث العريب اإلسالمي االتصال الدويل والثقايف تشريعات اإلعالم وأخالقياته نظرايت االتصال علم االجتماع اإلعالمي اإلعالم والتنمية منهجية حبوث االتصاليف املواد املتخصصة:

 إعداد الربامج اإلذاعية والتلفزيونية إنتاج األخبار يف اإلذاعة والتلفزيون حترير األخبار يف اإلذاعة والتلفزيون الفيلم الواثئقي اإلعالن أخالقيات الراديو والتلفزيون فن الربجمة لإلذاعة والتلفزيون الكتابة اإلعالمية التقرير اإلخباري الكتابة والتحرير اإلخباري  1و2 -اإلخراج الصحفي

الدراسات العليا ( ماجستري )

 أشكال التعبري الصحفي والفين منهجية حبوث اإلعالم واالتصال3

 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 املنشورة يف جمالت حمكمة  ( :من األحدث إىل األقدم )
1- How to Read and Understand the Value Determinism Theory
of the Media? A semantic Structural Approach, International
Journal of English Literature and Social sciences, Vol-6, Issue-2,
Mar- April,2021, Journal Home Page Available, https://ijels.com/
Journal Dol: 10.22161/ijels.

 -2أثر شبكات التواصل االجتماعي على األداء والتحصيل الدراسي للطلبة  ،دراسة
ميدانية على عينة من طلبة جامعة الشارقة  ،اجمللة العربية لإلعالم واالتصال  ،اجلمعية

السعودية لإلعالم واالتصال  ،جامعة امللك سعود ،العدد  ،24نوفمرب  .2020مصنفة " "A
يف جامعة الشارقة.
-3

اخلطاب الديين اإلعالمي املعاصر  ،مقاربة نقدية معيارية يف البنية والوظيفة  ،اجمللة

اجلزائرية لالتصال  ،اجمللد

18

 ،العدد  ،02كلية علوم اإلعالم واالتصال  ،جامعة اجلزائر، 3

يناير  .2020مصنفة "  "Bيف جامعة الشارقة.
 -4أخالقيات اإلعالم يف وسائل التواصل االجتماعي  ،دراسة حالة على طلبة كلية االتصال

جبامعة الشارقة  ،اجمللة العربية لإلعالم واالتصال  ،اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال جامعة
امللك سعود ،العدد  20مايو  2018مصنفة "  "Aيف جامعة الشارقة.
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-5

التكامل اإلبستيمولوجي يف نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ،اجمللة العربية لإلعالم

واالتصال  ،مجعية علوم اإلعالم واالتصال ،العدد  ،18كلية اإلعالم  ،جامعة امللك سعود،
نوفمرب  .2018اجمللة مصنفة  Aيف جامعة الشارقة .
-6

اللغة وعنف اللسان يف الفضائيات العربية  ،دراسة استقرائية قيمية  ،جملة الباحث

اإلعالمي  ،العدد ، 35كلية اإلعالم  ،جامعة بغداد  ،آذار مارس .2017

 -7من الدعوة إىل اإلعالم اإلسالمي  ،القيمة مطلب يف التكوين اإلعالمي  ،جملة رابطة العامل
اإلسالمي  ،العدد ( 2014 ، 576أتخر صدور هذا العدد).
 -8التكوين والبحث اإلعالمي يف اجلامعات اإلسالمية  ،عدد خاص  ،دار النهضة العربية ،
لبنان  ،بريوت .2016 ،

-9

الشباب اجلامعي بني وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة ،دراسة على عينة من طلبة

-10

املفاهيم يف نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،اجمللة العربية لإلعالم واالتصال ،

نوفمرب

.2014

جامعة الشارقة ،جملة الباحث اإلعالمي  ،العدد ،26كلية اإلعالم جامعة بغداد  ،اجلمهورية
العراقية.

العدد ، 12اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال  ،جامعة امللك سعود  ،العربية السعودية ،

-11

الصورة كنوع صحفي وعالقتها ابألزمات  ،من الصورة كحقيقة إىل فوضى الصورة

والقفز فوق احلقيقة  ،جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية  ،العدد  ،26 ،مؤسسة

كنوز احلكمة  ،اجلزائر .2013 ،
-12

إعالم أايم زمان من خالل منوذج سيدان سليمان  ،جملة الدراسات اإلعالمية القيمية

املعاصرة  ،العدد ،3مؤسسة الورسم  ،القبة  ،اجلزائر .2013
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 -13أثر الفضائيات الغربية على األنساق القيمية واهلوية الوطنية  ،جملة الدراسات اإلعالمية
القيمية املعاصرة  ،العدد ،2مؤسسة الورسم  ،القبة  ،اجلزائر ،

.2012

 -14ا إلعالم يف العلوم الشرعية  ،دراسة يف منهج التجاور املتفاعل بني الدعوة واإلعالم ،
جملة الدراسات اإلعالمية القيمية املعاصرة  ،العدد ، 1مؤسسة الورسم  ،القبة  ،اجلزائر ،

.2012

 -15البحث العلمي يف الدعوة واإلعالم  ،جملة املعيار  ،العدد  ، 15كلية أصول الدين ،
جامعة األمري عبد القادر  ،يناير

.2008

 -16فضاءات اإلعالم يف الرتاث العريب  ،مقاربة إبستيمولوجية  ،جملة املعيار  ،كلية أصول
الدين  ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ،اجلزائر  ،ديسمرب .2006
 -17الصحافة املطبوعة والزحف اإلنرتانيت  ،جملة الصورة واالتصال  ،العددان 1و ،2خمرب
االتصال اجلماهريي وسيميولوجية األنظمة البصرية ،جامعة وهران  ،اجلزائر  ،سبتمرب

.2012

 -18كيف نقرأ الصورة يف زمن اإليديولوجية والعوملة والقيمة  ،مقاربة يف الرتمجة والتأويل
السيميولوجي  ،جملة االتصال والتنمية  ،دار النهضة العربية  ،بريوت  ،لبنان

.2010 ،

 -19مفاتيح نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،مقاربة بنيوية  ،جملة احلكمة  ،مؤسسة كنوز
احلكمة ،اجلزائر  ،العدد  ، 02نوفمرب .2009
-20

جتربة الصحافة اإلصالحية-اإلسالمية يف العامل العريب،بعض املالحظات

األولية،

جملةاملعيار،العدد،12كلية

أصول

الدين،جامعة

األمري

عبد

القادر،ديسمرب.2006

 -21اخلطاب الديين ووسائل اإلعالم مقاربة نقدية ،جملة الصراط ،اجمللد السابع
العدد،13جامعة اجلزائر  ،يوليو .2006
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 -22الدعوة واإلعالم،التقارب والتباعد بني املوضوع واملنهج ،جملة جامعة األمري عبد

القادر للعلوم اإلسالمية ،العدد ،23جوان

.2005

 -23الطفل بني التلفزيون والقراءة،قراءة إبستيمولوجية،جملة املعيار،العدد،7:كلية أصول
الدين،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،اجلزائر،ديسمرب

-24

.2003

الصحافة واحلملة االنتخابية يف اجلزائر،جملة املعيار،العدد،11:كلية أصول الدين،جامعة

األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ،اجلزائر،نوفمرب .2005

 -25البث التلفزيوين الفضائي واهلوية الثقافية يف اجملتمع اجلزائري،جملة جامعة األمري
عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،العدد ،20:قسنطينة،اجلزائر ، ،أبريل .2006
 -26االتصال الدعوي واخلطاب املضاد يف عهد النبوة،جملة جامعة األمري عبد

القادر،قسنطينة ،اجلزائر،العدد،13:فرباير .2003

 -27العوملة :األبعاد واالنعكاسات الثقافية،اجلزائر أمنوذجا،جملة اإلذاعات العربية،
إذاعات الدول العربية،العدد،04:ديسمرب.2001

احتاد

 -28البث التلفزيوين املباشر واحلضارة القادمة،جملة اإلذاعات العربية ،إحتاد إذاعات
الدول العربية ،العدد،04:ديسمرب

.2000

 -29الفضائيات واجلمهور يف اجلزائر،اجمللة اجلزائرية لالتصال،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،العدد12-11:
 ،اجلزائر،ربيع-صيف.1995

)*Translation (In French
1- La Médiologie entre Marshal Mac-luhan et Azzi Abderrahmane : de la
Technologie à la compétence morale. Revue El hikma N° 25, Algérie (2014).
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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.
3- L'information scientifique en Islamologie par Mustafa chérif, Revue
)Algérienne de Communication, numéro02, 1988(Traduction en arabe

*مؤلفات مشرتكة:
 -1حوارات أكادميية حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،دار الورسم ،
اجلزائر ( ) 2011

 -2كتاب مدرسي  ،نظرايت االتصال  ،رؤية من منظور حضاري  ،لطلبة األل .
أم .دي (  )LMDجبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة  ،دار اقرأ  ،قسنطينة ،
اجلزائر ،

 2009-2008م.

 -3القنوات الفضائية و أتثرياهتا على القيم االجتماعية والثقافية و السلوكية

لدى الشباب اجلزائري ،مطبعة دار اهلدى ،اجلزائر  ( .2003منشورات خمرب
الدراسات الرتصالية واإلعالمية )

 -4التحدايت املعاصرة :العوملة ،االنرتنيت ،الفقر ،اللغة  :خمرب علم اجتماع
االتصال ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر  2002/1422م( .منشورات خمرب
علم االجتماع االتصال)
* كتب ( أتليف منفرد )
 -1دراسات يف نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،حنو فكر إعالمي حضاري
قيمي  ،منشورات رأس اجلبل حسني للطباعة والنشر  ،قسنطينة  ،اجلزائر ،

يونيو 2018م .

 -2قراءات يف نظرية احلتمية القيمية اإلعالمية ،فكر إعالمي ( )1منشورات
مكتبة اقرأ – قسنطينة 2009 ،م.
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 -3اإلعالم و البعد احلضاري ،دراسات يف اإلعالم القيمي ،دار الفجر،
قسنطينة2007 ،م .
Media Réflexion, Lectures sur la théorie : Le Déterminisme de la -4
Valeur Morale de L’information, Ed : Dar Ikraa, Constantine, Algérie,
)2009. (In french

 -5اإلعالم و القيم ،قراءة يف نظرية املفكر اجلزائري عبد الرمحان عزي  ،دار
اهلدى ،اجلزائر،

2005م

 -6التلفزيون الفضائي و أثره على الشباب يف اجلزائر ،دراسة ميدانية ،دار
اهلدى ،اجلزائر2005 ،م.
*الوظائف العلمية:
.1

رئيس قسم اإلعالم واالتصال جبامعة األمري عبد القادر ابجلزائر (

 2004 – 1999م)

 .2عض و ووو اجملل و ووس العلم و ووي جبامع و ووة األم و ووري عب و وود الق و ووادر ،قس و وونطينة ،اجلزائ و 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
( 2004إىل 2009م )
 -6مدير حترير صحيفة االتصال بكلية االتصال جبامعة الشارقة ( 2013إىل حد اآلن) .
 -7تقدمي دورات تدريبية للصحفيني امللتحقني مبركز ترمي عمران للدراسات والبحوث ،
صحيفة اخلليج اإلماراتية (2020 -2013م) .

اخلربة املهنية

 -1صحفي حمرتف يف صحيفة الوحدة األسبوعية ابجلمهورية اجلزائرية من 1986إىل
غاية

. 1993
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 -2رئيس حترير جملة هدى ،شهرية تصدر عن دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،
اجلزائر،

. 2001-2000

 – 3كاتب مقاالت حتليلية على فرتات مبجلة اإلعالم والعصر  ،أبو ظيب  ،اإلمارات العربية

املتحدة  . 2013- 2012ويف صحيفة الرؤية اإلماراتية  ،ديب  ،2020واملنرب اجلامعي جبامعة الشارقة .

 -4كاتب عمود صحفي بصحيفة االتصال (. )2020- 2013

*املؤمترات العلمية( :من األحدث إىل األقدم )
-1

املؤمتر الدويل السابع " مركزية القيمة يف املعاجلة اإلعالمية لألزمات " كلية العلوم
االجتماعية ،خمرب الدراسات االتصالية واإلعالمية وحتليل اخلطاب ،جامعة عبد
احلميد بن ابديس مبستغامن ،اجلزائر ،يومي 10و 11مارس ( 2021عنوان

احملاضرة :األخبار املزيفة يف زمن كوروان ،دراسة يف القيم اإلخبارية) .مت تقدمي
-2

احملاضرة من خالل منصة

Zoom.

املشاركة يف املؤمتر الدويل عن القيمة يف الدراسات اإلعالمية واألكادميية  ،قسم
اإلعالم واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعية  ،خمرب الدراسات الرتصالية واإلعالمية ،
جامعة عبد احلميد بن ابديس مبستغامن  ،اجلزائر  21 ،و 22يناير  ( .2020عنوان

-3

-4

-5

احملاضرة  :كيف نقرأ ونفهم نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،مقاربة ابستيمولوجية )

املسامهة يف كتابة ديباجة وحماور ندوة الفكر السوسيولوجي املعاصر وعالقته بنظرية
احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،كلية العلوم االجتماعية  ،خمرب الدراسات االتصالية
واإلعالمية  ،جامعة عبد احلميد بن ابديس مبستغامن ،اجلزائر  ،أغسطس . 2019
املسامهة يف كتابة حماور اليوم الدراسي عن " البنيوية (  )Structuralismيف نظرية

احلتمية القيمية يف اإلعالم (  ، )Value Media Determinism Theoryمن
تنظيم كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  ،جامعة مستغامن  ،اجلزائر  6يناير .2019

املؤمتر السنوي الو

22

للجمعية العربية األمريكية ألساتذة االتصال ،الصحافة

واإلعالم يف عصر املعلومات الفورية  ،اجلامعة األمريكية يف القاهرة،

10

24 -21

أكتوبر  (.2017عنوان احملاضرة  :الشباب بني الصحافة الورقية واإللكرتونية ،

-6

دراسة ميدانية ).

املؤمتر الدويل الثاين اخلطاب الديين يف وسائط اإلعالم  ،املضامني واهلوية  ،جامعة
عبد احلميد بن ابديس مبستغامن يف اجلزائر ابلتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف يف اجلزائر  14-13 ،مايو  ( 2017عنوان احملاضرة  :اخلطاب الديين يف
وسائل االتصال  ،دراسة نقدية )

 -7املؤمتر الدويل السنوي الو  21للجمعية العربية األمريكية ألساتذة االتصال  ،طنجة ،
اململكة املغربية  27-24 ،أكتوبر 2016م ( قبل البحث وأرسلت الدعوة للمشاركة
وتعذر علي حضور فعاليات هذا املؤمتر لظروف خاصة ).

-8

-9

املؤمتر الدويل الرابع  :اإلعالم اجلديد واملنظومة القيمية  :رؤى ورهاانت  ،قسم علوم
اإلعالم واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة مستغامن  ،اجلزائر 8 – 7 ،،
ديسمرب ( ،2016عنوان احملاضرة  :أخالقيات اإلعالم يف اإلعالم اجلديد ).
مؤمتر دويل أخالقيات اإلعالم وقوانينه يف دول جملس التعاون اخلليجي  ،كلية
االتصال جبامعة الشارقة  28 – 27 ،أبريل  2016م ( عنوان احملاضرة  :مواثيق
الشرف اإلعالمي بني احلرية اإلعالمية واحلقوق العامة ).

 -10مؤمتر دويل التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم األخرى  ،جامعة األمري عبد
القادر ابجلزائر  25-24 ،نوفمرب  ( 2015عنوان احملاضرة  :التكامل املعريف بني
علوم القرآن وعلوم اإلعالم ) .
 -11املؤمتر الدويل األول  " :اإلعالم الديين" جامعة عبد احلميد بن ابديس مبستغامن يف
اجلزائر ابلتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية /اجلزائر  26-25 ،مايو  ( 2015عنوان
احملاضرة اليت قرأت  :التفسري اإلعالمي يف سورة النمل  :قراءة أتويلية يف عالقة
سيدان سليمان ابهلدهد ) .

 -12املؤمتر الدويل الثالث  :اإلعالم القيمي بني التنظري والطرح اإلمربيقي ،

23-02

مارس  ، 2015قسم علوم اإلعالم واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة
عبد احلميد بن ابديس مبستغامن اجلزائر  ( ،عنوان الورقة  :اإلعالم والقطيعة
اإلبستيمولوجية )

 -13مؤمتر االتصال الرقمي يف زمن املكاشفة ،الرابطة العربية األمريكية ألساتذة االتصال
 27 – 26 ،أكتوبر  ، 2014جامعة الريموك  ،إربد  ،األردن  ( .عنوان احملاضرة :
11

الشباب اجلامعي بني الصحافة اإللكرتونية والورقية  ،دراسة يف عادات القراءة
واملطالعة يف زمن املكاشفة )

 -14املؤمتر العلمي  ،ا إلعالم املعاصر يف الرؤية احلضارية  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
( األردن ) ابلتنسيق مع جامعة وهران  02 – 01 ،يونيو  ( . 2014عنوان احملاضرة :
التفسري اإلعالمي يف سورة النمل  ،قراءة أتويلية لعالقة سيدان سليمان ابهلدهد )

 -15املؤمتر الدويل حول نظرايت اإلعالم ا ملعاصر بني التنظري الغريب والتطبيق داخل البيئة
العربية  ،قسم علوم اإلعالم واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة األغواط ،
اجلزائر  – 03- 02 ،ديسمرب  (.2013عنوان احملاضرة  :نظرايت االتصال  ،دراسة يف
نظرية النظرية  :اإلنسان  ،الرتاب والزمن )

 -16املؤمتر الدويل الثاين للغة العربية  ،اإلحتاد الدويل للغة العربية وإحتاد جامعات الدول
العربية واليونسكو  ،ديب  10-8 ،مايو . 2013

 -17املؤمتر الدويل الثالث حول مفاهيم علوم االتصال واإلعالم يف ظل اإلعالم اجلديد ،
قسم علوم اإلعالم واالتصال  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة مستغامن 12 -11 ،
مارس ( 2013عنوان احملاضرة  :مفاهيم نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم )

 -18املؤمتر العلمي الدويل حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ،الواقع واالستشراف ،
قسم علوم اإلعالم واالتصال  ،جامعة مستغامن ابجلزائر  25-24 ،أبريل 2012
( عنوان احملاضرة  :مفاهيم نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم )

 -19املؤمتر العلمي األول حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ،قسم الدعوة واإلعالم
واالتصال  ،جامعة األمري عبد القادر  ،اجلزائر  4 ،مايو  ( 2009 ،عنوان
احملاضرة  :مفاتيح نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم )

 -20املؤمتر العاملي الثاين حول اإلعالم اإلسالمي  ،جاكرات ،

اندونيسيا-23،

 ( 2011/12/15عنوان احملاضرة  :إسرتاتيجية اإلعالم يف اجلامعات اإلسالمية ).

 -21مؤمتر اإلعالم والتحوالت اجملتمعية  ،جامعة الريموك  ،إربد  ،األردن ،

-32

 ( 2011/10/ 25عنوان احملاضرة  :اإلعالم واجملتمع املعاصر )
 -22املؤمتر الدويل الثالث" اإلعالم واألزمات" ،كلية االتصال ،جامعة الشارقة،
 16-14ديسمرب

2010

( عنوان احملاضرة  :عالقة الصورة ابألزمات ،من

الصورة كحقيقة إىل فوضى الصورة )
12

 -23املؤمتر العلمي حول الصحافة اجلزائرية الراهن واملستقبل  ،شعبة اإلعالم ،
قسم العلوم اإلنسانية  ،جامعة سوق أهراس  13- 12 ،مايو  ( . 2009عنوان
احملاضرة  :الصحافة اجلزائرية إابن الثورة التحريرية )

 -24امللتقى الدويل الثامن لألعمال الفلسفية والفكرية للعالمة عبد الرزاق
قسوم ،خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية  ،جامعة منتوري  ،قسنطينة

جوان

20-19،

2006

( عنوان

احملاضرة  :آراء عبد الرزاق قسوم من خالل الصحافة )
 -25املؤمتر األردين األول لإلعالم السمعي البصري  ،اإلعالم العريب الواقع
واآلفاق ،عمان،

 5-3أوت 2010

( عنوان املداخلة  :أثر البث الفضائي

على اجلمهور اجلزائري – دراسة ميدانية )
 -26احلرية الدينية يف اإلسالم ومواثيق وقوانني حقوق اإلنسان أايم 28و29و30
ربيع الثاين

1429

هو املوافق

لو 05و 06و07

ماي

2008

م ،جامعة األمري

عبد القادر – اجلزائر  (،عنوان احملاصرة  :احلوار اإلسالمي املسيحي عرب
وسائل اإلعالم  :القناة الفرنسية الثانية أمنوذجا ) .
 -27اخلطاب الديين يف ظل املتغريات الدولية اجلديدة ،يومي 26و 27ربيع األول
1427

هو املوافق لو

 25و26

أفريل

2006

م ،جامعة اجلزائر –

اجلزائر (،عنوان احملاضرة  :اخلطاب الديين اإلعالمي دراسة نقدية )

 -28عادات القراءة وإشكالية استخدام شبكة االنرتنت ،يومي

13و14

مارس

، 2006جامعة عنابة – اجلزائر (،عنوان احملاضرة  :أزمة القراءة يف زمن
التكنولوجيات احلديثة لالتصال )

 -29اإلعالم املعاصر وإشكالية الصورة ،يومي

14و15

ديسمرب

2005

م،

جامعة اجلزائر ( عنوان احملاضرة  :الصورة  :الرتمجة والتأويل يف ظل العوملة )

 -30إشكالية حضارة اجملتمع اإلعالمي  ،يومي

 14و15

مارس

2005

م،

جامعة وهران – اجلزائر ( ،عنوان احملاضرة  :الصحافة املطبوعة والزحف
األنرتانيت )
13

 -31واقع وآفاق إعالم الطفل يف ظل العوملة يومي
املوافق لو

 07و08

 13و14

شوال

1424

هو

ديسمرب  2003م ،جامعة األمري عبد القادر – اجلزائر

(،عنوان احملاضرة  :الطفل بني التلفزيون والقراءة ،مقاربة إبيستمولوجية ) .

 -32املؤمتر الدويل اخلامس عشر للمربد ،أايم

26 ،25 ،24

نوفمرب  ،1999وزارة

اإلعالم ،بغداد ،العراق.
 -33اإلسالم والدراسات املستقبلية ،أايم 04، 03، 02شعبان
23، 22 ،21

نوفمرب

1998

 ،1419املوافق لو

.جامعة وهران -اجلزائر( عنوان

احملاضرة:الفضائيات واحلضارة القادمة ).
 -34ملتقى :إشكالية االتصال يف اجملتمع اجلزائري ،قسم علم االجتماع ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر 29-28 ،مايو ( .1997عنوان املشاريع البحثية
املتخصصة والتنافسية)

فرق البحث املعتمدة

-1

عضووو فرقووة ووث معتموود :التووأثريات االجتماعيووة والسوولوكية لوربامج الفضووائيات
علووى الشووباب اجلزائوور  ،اجلهووة الداعمووة :خموورب الدراسووات اإلعالميووة ،جامعووة
األمو ووري عبو وود القو ووادر ابجلزائو وور  (.أكتو وووبر  -2001ديسو وومرب  ،)2003مت نشو وور
نتو ووائج األحبو وواث يف كتو وواب بو وونفس عنو ووان املشو ووروع عو وون دار اهلو وودى للنشو وور،
اجلزائر. 2005

-2

عضووو فرقووة ووث معتموود  :الصووحافة واحلمووالت اإلنتخابيووة يف اجلزائوور ،اجلهووة
الداعمة :خمرب الدراسات اإلعالميووة  ،جامعووة األمووري عبوود القووادر  (.سووبتمرب
 -2004أغس ووطس  ،)2005مت نش وور نت ووائج األحب وواث يف جمل ووة حمكم ووة -جمل ووة
املعيار  ،العدد .15

-3

رئيس مشروع ث تنافسوي معتمود :الشووباب اإلعالمووي بووني وسووائل اإلعووالم
التقليدية واجلديدة  ،جامعة الشارقة ( ،يونيو  -2010ديسوومرب  )3013حبووث

14

تنافسي معتموود  .مت نشوور نتووائج البحووث يف جملووة الباحووث اإلعالمووي العوودد
 ، 35جامعة بغداد  ،العراق.

-4

رئ و وويس مش و ووروع و ووث تنافس و ووي معتم و وود :أث و وور اإلع و ووالم اجلدي و وود عل و ووى األداء
والتحصو وويل الدراسو ووي لطو ووالب اجلامعو ووة  ،دراسو ووة ميدانيو ووة  ،اجلهو ووة الداعمو ووة
جامع ووة الش ووارقة  ،حب ووث تنافس ووي رق ووم ( )P-16030807005م وون -2016/9/1

 . 2017/12/31سيتم نشر نتائج البحث يف اجمللة العربية لإلعالم واالتصال  ،جامعة
املل ووك س ووعود بع وود قب ووول البح ووث بع وود التحك وويم  .2020 ،مت نش وور البح ووث ن وووفمرب
2020

خدمة اجلامعة واجملتمع (من األقدم إىل األحدث )

 -1ن وودوة ط وورق ت وودريس العل وووم اإلنس ووانية واإلس ووالمية أايم 18و19و 20ص ووفر  1421هو و
املوافق لو 22و23و 24ماي  2000م ،جامعة األمري عبد القادر قسنطينة اجلزائر ( عنوان

احملاضرة :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 احملاضرة  :جتربة الصحافة اإلسالمية يف ظل التعددية ) .

 -3ن وودوة أحبو وواث ومنو وواهج علو وووم االتصو ووال ،يو وووم  11أفري وول  2005م ،جامعو ووة منتو وووري
قسنطينة – اجلزائر ( عنوان احملاضرة  :منط ال سويل وحبوث اإلعالم يف اجلزائر )
 -4نو وودوة البحو وووث اإلنسو ووانية واحملو وويط االجتمو وواعي الثقو ووايف يف اجلزائو وور املعاصو وورة ،يو ووومي
07و 08حموورم  1429ه و املوافووق ل و 15و 16جووانفي  2008م ،جامعووة األمووري عبوود القووادر
قسنطينة – اجلزائر (،عنوان احملاضرة :تقييم الدراسات االتصالية بقسم الوودعوة واإلعووالم
دراسة مسحية )
 -5النوودوة الوطنيووة السوونوية األوىل حووول احلتميووة القيميووة يف اإلعووالم جبامعووة األمووري عبوود
القووادر للعلوووم اإلسووالمية  15 ،مووايو  ( 2009عنووان احملاضوورة :كيووف نقورأ نظريووة احلتميووة

القيمية يف اإلعالم  ،مقاربة بنيوية )

 -6نوودوة اإلعووالم والقووانون 22 ،فربايوور  ، 2010معهوود ديب القضووائي  ،املدينووة اجلامعيووة
ابلشارقة ( عنوان احملاضرة  :حرية اإلعالم من خالل القوانني والتشريعات )
15

 -7ملتقو ووى عجمو ووان لإلحصو وواء  ،جامعو ووة عجمو ووان 22 ،أكتو وووبر  ( 2012عنو ووان احملاضو وورة :
اإلحصاء يف االتصال )

 -8امللتقووى األسووري الرابووع  :البووث املباشوور مسووؤولية اجتماعيووة  ،االحتوواد النسووائي لدولووة
اإلمارات  5فرباير  ( .2013عنوان احملاضرة  :تشريعات اإلعالم يف اإلعالم اجلديد )
 -9نوودوة تشوريعات اإلعووالم يف ضوووء اإلعووالم اجلديوود  ،كليووة االتصووال جبامعووة الشووارقة ،
2مايو  ( . 2013عنوان احملاضرة  :أخالقيات اإلعالم يف اإلعالم اجلديد )
-10نوودوة الشووبكات االجتماعيووة االفرتاضووية والشووباب اإلمووارايت  :الواقووع والتحوودايت ،
كليووة االتصووال جبامعووة الشووارقة 3 ،مووايو  ( 2013عن ووان احملاضوورة  :الشووباب اجلووامعي بووني
وسووائل اإلعووالم التقليديووة ومنوواذج اإلعووالم اجلديوود  ،دراسووة علووى عينووة موون طلبووة جامعووة
الشارقة )
 -11تقو وودمي دورة تدريبيو ووة للملتحقو ووني بورشو ووة الكتابو ووة اإلعالميو ووة  ،مركو ووز تو 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 أايم)  .مركز ترمي عمران  ،صحيفة اخلليج اإلماراتية  13-11 ،مايو . 2014

 -13تقوودمي دورات تدريبي ووة للص ووحفيني امللتحقووني بورش ووة عم وول " احل ووار الس ووردي " مرك ووز اخلل وويج
للدراسات ،
 -14تقدمي دورة تدريبية للصحفيني امللتحقني بورشة عمل " اإلحصاء يف الصحافة " مركز اخلليج
للدراسات  10-09 ،يناير .2015
من 2016 - 2012

 -15احلضووور واملشوواركة يف امللتقيووات والنوودوات واحملاضورات ذات الصوولة مبجوواالت اإلهتمووام علووى
مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة .
 -16تقدمي دورة تدريبية للصحفيني امللتحقني بورشوة عمول احلووار الصوحفي والسوردي  ،مركوز تورمي
عمران  ،صحيفة اخلليج  15-14 ،نوفمرب . 2015

 -17اإلش وراف عل ووى مق وواالت الطلب ووة أو مب ووادرة عم ووود الكرس ووي األخض وور ابلتنس وويق م ووع ص ووحف
اخلليج  ،البيان  ،اإلحتاد واإلمارات اليوم  ( .الفصل الدراسي األول .) 2016 – 2015
-18املشواركة يف فعاليوات ورش العمول التطبيقيوة الويت أقامتهوا األمانوة العاموة جلوائزة خليفوة الرتبويووة ،
الدورة العاشرة  ،السبت .2016/ 10/ 29
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-19تدريب الصحفيني امللتحقني بورشة عمل نقد الصحيفة  ،مركز ترمي وعبد هللا عمران للتدريب
والتطوير اإلعالمي  8-7 ،يناير .2017
 -20املشو وواركة يف امل و وؤمتر الس و وونوى الس و ووابع عش و وور " مس و ووتقبل املش و ووروع الفلس و ووطيين  ،مرك و ووز اخلل و وويج
للدراسات  ،السبت  6أاير مايو .2017
-21املش وواركة يف ح ووا ر تلفزي وووين عل ووى قن وواة الش ووارقة ح ووول موض وووع الص ووحافة واإلع ووالم اإللك وورتوين
،الرابط https://youtu.be/ek7qfnMUZis :
 -21مدرب معتمد لدى مركز التعليم املستمر والتطوير املهين 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 " ابألخالق تبىن األمم"  ،الثالاثء  13فرباير 2018م .
 -23املشاركة يف ندوة شبكات التواصل االجتماعي واجملتمع اإلمارايت  ،املقامة يف كليوة االتصوال
جبامعة الشارقة  ،األحد  15أبريل 2018م.
 -24املسوامهة بورقوة حبثيووة بعنووان الشووباب اجلوامعي بووني الصوحافة الورقيووة واإللكرتونيوة يف السوويمنار
البحث ووي الش ووهري ال ووذي تنظم ووه اللجن و ة الثقافي ووة بكلي ووة االتص ووال للس وونة اجلامعي ووة ، 2018- 2017
اخلميس  8مارس .2018
 -25حضوور املوؤمتر الودويل الثالوث يف اتريول العلووم عنود العورب واملسولمني جبامعوة الشووارقة 7- 5 ،
ديسمرب . 2017
 -26تق و وودمي دورة تدريبي و ووة  ،ورش و ووة عم و وول " التقري و وور والتحقي و ووق واحل و ووار الص و ووحفي " للص و ووحفيني
امللتحقيوق مبركوز التعلوويم املسوتمر  ،جامعوة الشووارقة  ،اإلموارات العربيوة املتحوودة  ،مثوان سوواعات 45
مارس . 2019
 -27نشو وور مقو ووال صو ووحفي  ،القو وراءة يف زمو وون الو وووعي احلضو وواري  ،جملو ووة الرؤيو ووة  ،العو وودد أكتو وووبر
.2019
 -28نشر مقال صحفي  ،الفصحى والظاهرة اللهجية يف اإلعالم السمعي بصري  ،جملوة العربيوة
لساين  ،جممع اللغة العربية  ،العدد الثالث مايو 2020
 – 29تقوودمي دورة تدريبيووة  ،صووحافة البيوواانت  ،مركووز توورمي وعبوود هللا عموران  ،صووحيفة اخللوويج ،
الشارقة 22 ،و  23فرباير . 2020
 -30احلضوور واملشواركة يف معظووم الودورات التدريبيووة وورش العمول اخلاصووة بطورق التعلوويم عون بعوود
واملسوامهة يف امللتقيوات والنودوات االفرتاضوية عون بعوود  ،خوالل فورتة جائحوة كووروان – 2019
.2021
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• طرائق التعليم والتعلم

املشوواركة يف الوودورات التدريبيووة و ورش العموول اخلاصووة بطرائووق التعلوويم والووتعلم واسووتخدام تكنولوجيووا
االتصال يف تقدمي احملاضرة منوذ سونة  2009إىل  2019خاصوة تقنيوات التواصول التعليموي عون
بعد منذ  2019إىل اليوم  :ومنها الورشات التالية :
 -1اجتياز كل الربامج التدريبية اخلاصة بتقدمي احملاضرات عن بعد Online Course
من خالل (Black Board Collaborate Ultraمارس  2019إىل
غاية يونيو )2021
 -2اجتياز كل الربامج التدريبية اخلاصة ابالمتحاانت عن بعد من خالل تقنية Lock
Down Browser
 -3اجتياز الربانمج التدرييب " احملاضرة الفعالة "  15- 14- 13ابريل . 2017
 -4اجتياز الربانمج التدرييب " مهارات الببالكبورد األساسية "  7- 6مارس .2018
 -5اجتياز الربانمج التدرييب " تقنيات الصف املعكوس "  28- 26مارس .2018
 -6اجتياز الربانمج التدرييب " األستاذ اجلامعي املتميز "  15- 13فرباير .2018

 -7تقدمي ورشات دكتورالية للطلبة يف أساليب البحث العلمووي ( علوى فورتات يف اإلموارات
واجلزائر )
 -8اجتياز الربانمج التدرييب " البالك بورد الشامل "  28سبتمرب .2018
 -9اسوتخدام تكنولوجيوا االتصوال يف تقودمي احملاضورات عون بعود مون خوالل نظوام الوبالك بوورد
 Collaborate Ultraالواجبات والتكليفات ومركز التقديرات ...
Course Recording -10
Microsoft Teams -11
Zoom -12
 -13تطبيقات أخرى
 -14اجتيو و وواز الو و وودورات اخلاصو و ووة ابسو و ووتخدام الو و ووزووم ( )Zoomوالتيمو و ووز ( )Teams
ككامريا اثنية ملراقبة االمتحاانت اإللكرتونية عن بعد.

* اإلشراف على رسائل املاجستري 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
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يف اجلزائر  ،قسم علوم االتصال جبامعة ابتنة يف اجلزائر  ،كلية االتصال جبامعة الشارقة
ابإلمارات  1999( .إل )2018
 -2اإلشراف على أطاريح الدكتوراه ابجلامعات التالية  :قسم اإلعالم واالتصال جبامعووة
األمري عبد القادر  ،قسم اإلعالم جبامعة اجلزائر  ،قسم اإلعالم جبامعة منتوري قسنطينة
يف اجلزائر  ( .من  2003إىل )2009
 -3عضوا مناقشا لعدد معترب من رسائل املاجستري والدكتوراه يف عدة جامعات عربية .
( من  2003إىل )2018
 -4عض و و ووو اللجن و و ووة اجلهوي و و ووة لتحك و و وويم مش و و وواريع املاجس و و ووتري وال و و وودكتوراه بقس و و وونطينة يف
اجلزائر( .)2009- 2007
 -5عضو جلنة تطوير البحث العلمي جبامعة الشارقة  (.فرباير – يونيو )2014
-6عضو اللجنة اإلستشارية ملعهد البحوث االجتماعية واإلنسانية جبامعة الشارقة
( آذار-مارس  -2015أوت – أغسطس ) 2015
*مهارات احلاسب و تقنية املعلومات:

حتك ووم ممت وواز يف تقني ووات احلاس وووب ( )Computerوالبح ووث م وون خ ووالل اإلنرتني ووت،
وخاصووة حمركووات البحووث العامووة واملوضوووعاتية  ،نظووام اللوحووة السوووداء( ) Black Board

والباور ابونت احملدث ( ، )Power Pointمع التدريس االفرتاضي عن بعود (
 ، )Coursesواالمتحوواانت عوون بعوود

(Exam

Online

 ) Onlineحموواوالت ت وودريس الطلبووة وف ووق

تقنيووات الصوف املعكووس )  )Fliped Class roomواحملاضورة املدجموة (

Integrated

 ، )Coursesمبعىن مسامهة الطلبة يف تقدمي الدروس واحملاضرات بتوجيه من األستاذ مووع
التفاعلية (...)Interactivity

خدمة اجملتمع:
 املشاركة يف برانمج الطريق إىل العلم ( قناة الشارقة التلفزيونية ) 03مارس .2010 املشاركة يف ندوة إعالم الطفل ( قناة أنفينيت Infiniti -ضمن برانمج صباح اخلري ) 24مارس 2010
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 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 " األعداد األخرية من العدد  39حىت آخر عدد . 57

 مسؤول حترير صحيفة االتصال الطالبية التدريبية يف كلية االتصال جبامعة الشارقة (-2013. )2020

 -حتكيم أحباث الدورة الثامنة جلائزة وزير الداخلية للبحث العلمي  ،اإلمارات - 2015

. 2016

 -املشاركة يف فعاليات ورش العمل التطبيقية جلائزة خليفة الرتبوية - 2016 – 2015 ( ،

)2018- 2017
اجلوائز

اإلعالمية :

 شووهادة تقديريووة عوون كتوواابيت الصووحفية يف الثقافووة املسوورحية  ،الوداديووة اجلزائريووة هل وواة( 19ديسمرب )1991

املسرح ،
 ش و ووهادة تقديري و ووة ع و وون كت و وواابيت 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 الفكر اإلعالمي القيمي  ،جامعة عبود احلميود بون ابديوس مبسوتغامن

 ،اجلزائر  05- 04(،أبريل .) 2013
 تكرمي عن مسامهايت يف تطوير نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ،قسم اإلعوالم جبامعوة األغوواطيف اجلزائر  03- 02 ( .ديسمرب )2013
تقييم الطلبة للمدرس واملساقات

ممتاز  4على  5تقريبا كل فصل دراسي

*اللغات اليت أتقنها:
 اللغة العربية قراءة وكتابة وترمجة اللغة الفرنسية قراءة وكتابة وترمجة. -اللغة اإلجنليزية قراءة وحمادثة .

*العنوان اإللكرتوين:
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bounacir@yahoo.fr
nbouali@sharjah.ac.ae

*املوقع اإللكرتوين
انفذة الدكتور نصري بوعلي ضمن موقع نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم
http://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheory/home

هاتف املكتب0097165053620 :
التحويلة3620 :
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