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 ة طلحة: مسعوداللقبو  االسم
  : جزائريةالجنسية

 2828مارس  82: تاريخ الميالد
  الجزائر –والية  الوادي  –المغير  -: حي ثانوية شهرة محمد العنوان

  talham90@gmail.comالبريد اإللكتروني :
/ m.talha@ univ-biskra.dz 

 213551803202 / 35 48 36 213663  الهاتف المحمول :
 
 

 علوم إنسانية .: بكالوريا آداب و  1999
 عنابة . –باجي خمتار  من جامعة: ليسانس يف علوم اإلعالم و االتصال ) ختصص : االتصال يف التنظيمات (  8002
 .عنابة –( من جامعة باجي خمتار الرأي العاماالتصال اجلماهريي و ختصص :) االتصالو : ماجستري يف علوم اإلعالم  8008
 .3معة اجلزائر اج( من )ختصص : اإلعالم واالتصال االتصاليف علوم اإلعالم و  : دكتوراه علوم2018

 
 

خترج يف الليسانس حتت  : تربص يف اإلنتاج السمعي البصري لدى مؤسسة أطلس فيلم ألجل إجناز مذكرة 8002أفريل  – 8002فيفري 
 اإلشهار التلفزيوين : التقنيات اإلقناعية و املراحل اإلنتاجية (عنوان : )
 : تربص يف التنشيط اإلذاعي يف إذاعة الوادي احمللية . 8002فيفري  – 8002ديسمبر
 : مراسل صحفي ملدينة املغري لدى إذاعة الوادي احمللية . 8002أوت  – 8002ديسمبر 
 الوادي . ) حمافظة( : متصرف إداري باملفتشية العامة لوالية 8008ديسمبر -8002جانفي 
بسكرة  –جامعة حممد خيضر  -قسم العلوم اإلنسانية   -االتصال مساعد بشعبة علوم اإلعالم و : أستاذ  8022ماي إلى  – 8020جانفي 

قانون اإلشهار   هانات االتصال، ر ، ملتقى الوكاالت اإلشهارية: )السيميولوجيا، اإلشهار، تصميم اإلشهارقاييس التاليةبالدروس يف امل كلف،  
التسويق واإلشهار،  ،، مدخل لوسائل اإلعالمواالتصالاإلعالم  وأخالقياته، اإلشهار يف السمعي البصري، اإلشهار يف الصحافة، مدخل لعلوم

 .(، اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوين ملتقى املنهجية
 اجلزائر. -بسكرة –:عضو جلنة ضمان جودة التعليم العايل جلامعة حممد خيضر  إلى اليوم 8022أفريل_

بسكرة، مكلف –جبامعة حممد خيضر  -قسم العلوم اإلنسانية–أستاذ حماضر بشعبة علوم اإلعالم و االتصال  إلى اليوم : 8022_ماي
 بالدروس يف املقاييس " نظريات التنظيم ، اإلشهار ، اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوين(.

 
 
 

 األول "  يف امللتقى الوطين في ترتيب أولويات الرأي العام أثناء الحمالت االنتخابية ةدور الصحافة المكتوبة الجزائريمداخلة بعنوان "  -
بسكرة  –، املنظم من طرف قسم العلوم اإلنسانية جبامعة حممد خيضر   8202نوفمرب  82 – 82اجملتمع " املنعقد بتاريخ  وسائل اإلعالم و "

 منشورة يف كتاب امللتقى.
املنظم من   8202نوفمرب  82 – 82" وسائل اإلعالم و اجملتمع " املنعقد بتاريخ  األول يف امللتقى الوطين"عضو منظم مكلف باإلعالم  -

 بسكرة . –طرف قسم العلوم اإلنسانية جبامعة حممد خيضر 
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طنية املنظمة من طرف " يف اجللسات التمهيدية للجلسات الو  التحسيس في مديرية التجارةإستراتيجية لإلعالم و اقتراح مداخلة بعنوان "  -
 .   8200مديرية التجارة ) بسكرة( و اجلهوية ) باتنة( يف أفريل 

" مقدمة لليوم الدراسي " التنمية املستدامة يف اجلزائر " منظم من  التنمية المستدامة في الجزائرالتخطيط اإلعالمي و "  بعنوان مداخلة -
 بسكرة . –طرف قسم العلوم السياسية جبامعة حممد خيضر 

"،  المساءلة المؤجلةو  المكتملة الجريمة  في الجزائر جرائم االحتالل الفرنسيعضو منظم  مكلف باإلعالم "يف امللتقى الوطين األول "  -
 بسكرة . –، املنظم من طرف شعبة التاريخ  بقسم العلوم اإلنسانية جبامعة حممد خيضر   8200نوفمرب  01 – 01 املنعقد بتاريخ 

"  " مقدمة لليوم الدراسي " الطفولة و سوء املعاملةضوابط االستخدامهار التلفزيوني  أشكال اإلساءة و اإلشالطفل و مداخلة بعنوان "  -
 بسكرة . –، املنظم من طرف قسم العلوم االجتماعية جبامعة حممد خيضر  8203أفريل  02املنعقد يف  

ملتقى املغاريب الرتكي الثاين للثقافة لل" مقدمة  عالميةعالمي م  أجل التنمية المستدامة  نماج  محلية و التخطيط اإلمداخلة بعنوان "  -
فيفري  82- 82واالقتصاد منظم من طرف اجلمعية الرتكية املغاربية  " تاسكا" و مركز البحث يف الدراسات االسرتاتيجية برتكيا ، املنعقد يف 

 بتونس . 8202
يف   قامةامل" االتصالنهجية البحث يف علوم اإلعالم و م علمية حولالندوة " مقدمة للبناء أداة البحث في أبحاث األجندةمداخلة بعنوان " -
 بسكرة . –جبامعة حممد خيضر  اإلنسانيةقسم العلوم االتصال بعالم و شعبة علوم اإل ، املنظم من طرف  8202مارس08
 . 8202مارس  08املقامة يوم  "االتصال"منهجية البحث يف علوم اإلعالم و ندوة العلمية حول  يف المشارك كرئيس جلسة -
عضو منظم يف الندوة العلمية حول" البحوث العلمية يف الدراسات اإلعالمية)إشكاالت،إجراءات،مقارابات(، واملنظمة من طرف شعبة علوم  -

 بسكرة.-بقسم العلوم اإلنسانية جبامعة حممد خيضر 02/00/8202اإلعالم واالتصال 
" رأة يف وسائل اإلعالممقدمة للندوة العلمية " العنف ضد امل"العنفرأة في اإلشهار  أشكال التمييز و النمطية للمالصورة مداخلة بعنوان "  -
–االجتماعية جبامعة حممد خيضر بخرب الدراسات النفسية و ، املنظم من طرف فرقة سيكولوجيا االتصال  مب 8201مارس  22يف    قامةامل

 بسكرة .
لدى  االتصاليوم الدراسي مهارات مقدمة لل "المقوماتدراسة في األسباب و   مهارات التفاوض في نجاح القائدر دو مداخلة بعنوان " -

 بسكرة .–االجتماعية جبامعة حممد خيضرخمرب الدراسات النفسية و ، املنظم من طرف  8201مارس  02" املنعقد  يف  القائد اإلداري
ملتقى لل"في القرن التاسع عشر )بسكرة( في كتابة تاريخ المقاومة الشعبية بمنطقة الزيبانالمخطوطات ودورها مداخلة مشرتكة بعنوان " -
قسم العلوم ، املنظم من طرف  8201أفريل  82-02" املنعقد  يف   اإلسالمياث العريب املبخطو  يف اجلزائر ويف العا م العريب و دويل يف الرت ال

 بسكرة .–جبامعة حممد خيضر  اإلنسانية
" املنعقد  يف  اإلسالمياث العريب املبخطو  يف اجلزائر ويف العا م العريب و الرت ول ورشة  يف امللتقى الدويل "مسؤ منظم مكلف باإلعالم و عضو  -
 بسكرة . –جبامعة حممد خيضر  ، املنظم من طرف قسم العلوم اإلنسانية 8201أفريل  02-82
مبجلة علوم  08/8201بتاريخ 80نشر يف العدد رقم "   تجارب وتحدياتالمستدامةقضايا التنمية اإلجاعة المحلية و مقال بعنوان "  -

 بسكرة . -جبامعة حممد خيضر  –واالجتماعيةتصدر عن كلية العلوم اإلنسانية ، دورية دولية علمية حمكمة  اإلنسان واجملتمع
من طرف شعبة علوم اإلعالم واالتصال بقسم العلوم  رئيس جلسة علمية يف يوم دراسي بعنوان" آليات حتليل اخلطاب اإلعالمي" منظم -

 .20/23/8201بسكرة، بتاريخ -اإلنسانية جبامعة حممد خيضر
يف امللتقى الدويل الثاين للتنمية  اإلعالم واالتصال م  أجل التنمية المستدامة "تأسيس المفهوم وتوصيف األدوار"" مداخلة بعنوان  _

من طرف منصة أريد للباحثني  ، املنظم 8202أفريل  82/82إسطنبول تركيا العلمي الدويل الثاين باملنعقد بضمن فعاليات احملفل املستدامة 
 الناطقني باللغة العربية.
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"، يف املؤمتر العلمي الدويل الثاين  الهوية الثقافية في ظل تكنولوجيا االتصال الرقمي الجديد وانحسار ثقافات المجتمعاتمداخلة بعنوان" _
تركيا أيام –أيلول احلكومية ومركز بابري للدراسات واألحباث بأنطاليا  01منظم من طرف جامعة باندرما ( 8ريسوم االجتماعية و الرتبوية )للعل
 .  8202أكتوبر  81-82

واالتصالية يف ظل البيئة الرقمية " يف امللتقى الدويل حول "الظاهرة اإلعالمية الهوية الرقمية :مأزق االستخدام والخصوصية_ مداخلة بعنوان " 
 بسكرة . -، املنظم من طرف قسم العلوم اإلنسانية جبامعة حممد خيضر 8202نوفمرب 02-02يومي 
، املنظم من  8202نوفمرب 02-02يف امللتقى الدويل حول "الظاهرة اإلعالمية واالتصالية يف ظل البيئة الرقمية يومي  رئيس جلسة علمية_ 

 بسكرة . -اإلنسانية جبامعة حممد خيضر طرف قسم العلوم
والفهم  إشكالية اهلوية بني التأويل األيديولوجي " يف امللتقى الوطين حول "رهانات الهوية الوطنية في ظل الميديا الجديدة_ مداخلة بعنوان " 

 . الوادي -محه خلضرجبامعة  االجتماعية، املنظم من طرف قسم العلوم  8202نوفمرب 82-81يومي  العقالين
" بي  خصوصية الرسالة اإلعالمية الساخرة و اإلشباعات المحققة في البيئة اإلعالم الساخر في صحافة الموبايل_ مداخلة بعنوان "

، املنظم من طرف  8202ديسمرب 02-01يف امللتقى الوطين حول"صحافة املوبايل "أدوات بسيطة تدخلك عا م الصحافة" يومي  "الرقمية"
 بسكرة . -جيا االتصال التابعة ملبخرب الدراسات النفسية واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة حممد خيضرفرقة سيكولو 

،  8202ديسمرب 02-01يومي  صحافة الموبايل "أدوات بسيطة تدخلك عالم الصحافة"_ عضو اللجنة العلمية يف امللتقى الوطين حول"
 -خيضر املنظم من طرف فرقة سيكولوجيا االتصال التابعة ملبخرب الدراسات النفسية واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة حممد

 بسكرة .
 
 
 




