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 رسالة األستاذة المهنية :
 

ذ أ رشف الرساالت وأ كرثها نبال من التعلمي رساةل...  مام الغزااي قال ا  ن أ رشف همنز   " اال  ا 

 ". وأ فضل صناع  يس تطيع اال نسان أ ن يتخذها حرف  هل يه التعلمي

خواننزا عزا الز ا   جناح املنظوم  البيداغوجي  ورفع مس توى طالبنا أ والدان وأ خواتنا وا  ففي سبيل ا 

الوطين البد أ ن تتوافق طموحنا املهني  وغايتنا يف البحث العلمي مع مزا نبزبو ا حت يقيقز  يف جزوذ  

Informations personnelles  

 البيانات الشخصية 

Nom et prénom  ةنهلحفيظي  Hafidi Nahla 

Date de naissance 40-40-6891 1986-03-04 بسكرة Biskra 

Profession  إعالم واتصال  "أمساعدة " أستاذة Maitre assistante « A »  

communication et information 

Adresse privé 61شقة  40مسكن عمارة  618 حي 

 العالية بسكرة
Cité 169 logt bloc 05 App 17 

El-Alia Biskra 

Adresse professionnelle   الجزائر -جامعة محمد خيضر بسكرة 
 -41444ق.ر بسكرة  600صندوق بريد 

Université Mohamed Khider 

Biskra 

BP 145 RP Biskra 07000 

nationalité جزائرية Algérienne 

N° mobile  1079107960 

Email  nahlahafidhi@yahoo.fr 

Situation social  عازبة Célibataire 

Carte nationale N° 872744 

Passeport N ° 156794561 
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سهيل س بل التواصزل الطالب اجلامعي اجلاائري، وذكل ابلتعلمي الرفيع وجودة املعلومات وحداثهتا وت 

بني ال س تاذ والطالب يف حدود ما يرفع مزن مسز توى الطالزب ال يدوزي والعلمزي ويف رتزل احز ام 

 أ خالقيات همن  التعلمي.

 فالتعلمي العاي قبل أ ن يكون تلقني هو تدريب و تطوير كفاءات علمي .

 

 

 الخبرة المهنية
Expérience Professionnelle  

  اإلداريةالخبرة 
 م.8102ابتداءا من سبتمبر   -قسم العلوم اإلنسانية -مسؤول تخصص االتصال والعالقات العامة -
 م6662-6660بخلية االتصال بمقر والية بسكرة  أشهر 60خبرة مهنية لمدة  -

 الخبرة التعليمية 
 :اآلتيةسنوات بجامعة محمد خيضر بسكرة استخالف للمقاييس  60التدريس لمدة 

 تقنيات القراءة والكتابة - 6662-6662
 منهجية البحث االجتماعي -           

 تكنولوجيا االتصال الحديثة - 6662-6606
 العالقات العامة في المؤسسة -           

 المؤهالت العلمية
Qualifications scientifiques  

 م6662 إنسانيةبكالوريا :آداب و علوم 

 م6662ليسانس: اتصال و عالقات عامة جامعة محمد خيضر بسكرة 

 6606و تكنولوجيات االتصال الحديثة جامعة الحاج لخضر باتنة  اإلعالمماجستير 

 جامعة الحاج لخضر باتنة   -تسجيل السنة الثالثة  –دكتوراه علوم في علوم اإلعالم واالتصال 



 سميولوجيا عامة - 6606-6600
 تقنيات القراءة والكتابة -   
 العالقات العامة في المؤسسة -    
 العالقات العامة في المؤسسة - 6600-6606
 علم النفس االجتماعي  - 6606-6602

 مساعد صنف "ب" المقاييس التالية: أستاذالتدريس برتبة  م8102ماي غاية  إلى 8102من نوفمبر 
 

 ( + أعمال موجهة العالقات العامة ) محاضرة أجهزة  إدارة 
  ( أعمالالكتابة للعالقات العامة ) موجهة + محاضرة 
 ) اقتصاديات مؤسسات العالقات العامة ) محاضرة 
  + موجهة ( أعمالالتسويق )محاضرة 
  ( أعمالسميولوجيا عامة ) موجهة 
  + موجهة ( أعمالتكنولوجيا االتصال و المعلومات ) محاضرة 
 موجهة ( أعمالروتوكول والمراسيم ) محاضرة + الب 
  موجهة ( أعمالواالتصال )  اإلعالممدخل لعلوم 
 موجهة ( أعمال) محاضرة +  اإلعالميةالمؤسسات  إدارة 
  (+ أعمال موجهة ) محاضرة منهجية تحليل الخطاب 
 ) التنظيم في العالقات العامة ) محاضرة + أعمال موجهة 
 عامة ) محاضرة + أعمال موجهة (التخطيط في العالقات ال 
 ) البالغة واالتصال ) محاضرة 
 ) التسويق واإلشهار  ) أعمال موجهة 
 ) مهارات االتصال في العالقات العامة ) محاضرة + أعمال موجهة 
 ) العالقات العامة ) محاضرة 
 ) فنيات التحرير في الصحافة االلكترونية ) أعمال موجهة 

 مساعد صنف "أ":التدريس برتبة أستاذ 
 الثقافة االتصالية في المؤسسة ) محاضرة + أعمال موجهة( -
عداد برامج العالقات العامة ) محاضرة+ أعمال موجهة ( -  إنتاج وا 
 صورة المؤسسة واالتصال الشامل ) محاضرة ( -

  6600-6602ماستر اتصال وعالقات عامة  أولىمسؤول فريق التكوين سنة 



 6600-6600ثالثة سمعي بصري  سنة التكوين فريق مسؤول 
  6602-6600مسؤول فريق التكوين سنة ثانية ماستر اتصال و عالقات عامة 
  6602-6602مسؤول فريق التكوين سنة ثانية ماستر اتصال وعالقات عامة 
  عضو في مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية 
 :سيكولوجية االتصال في الوسط الجزائري عضو بفرقة 
 حث التكوين عضو بفريق بPRFU لمشروع : اإلعالم الجديد وتشكيل الصورة الذهنية في المؤسسات الجزائرية 

                   les Travaux Effectuées المنجزة  األعمال
 الدولية:الملتقيات العلمية 

 
" المؤتمر العلمي الدولي الرابع االتصال الرقمي في  العربيادوار و تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي في تفعيل الحراك السياسي في دول العالم "

 أكتوبر 82-82 األردن–اربد AUSACEألساتذة االتصال  األمريكيةو بالتعاون مع  الجمعية العربية جامعة اليرموك  اإلعالمزمن المكاشفة كلية 
 م.8102

الملتقى الدولي السادس حول "  نموذجا" 8112الحملة االمريكية  –االنتخابية " استخدامات و تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي في الحمالت 
  م.8108ديسمبر  01-10جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر شبكات التواصل االجتماعي والتغيير االجتماعي" 

 
 صفحات من عينة على تحليلية دراسة –العربي  العالم في السياسية الذهنية الصورة تشكيل في الجديداإلعالم  وسائل وتأثيرات " استخدامات

 " االتجاهات AUSACE االتصال ألساتذةاألمريكية  العربية للجمعية 66الـ  السنوي الدولي " المؤتمر –وتونس بمصر الرأي للقادة الفايسبوك
 حضور (.اركة بمداخلة مرسلة دون ال. ) المشم8102أكتوبر  82-82جامعة قطر وآفاقه"اإلعالم  في العالمية

 81-00 واإلسالميالملتقى الدولي حول التراث العربي المخطوط في الجزائر وفي العالم العربي  " اإلسالمياالتصالية للمخطوط العربي  األبعاد" 
 -الجزائر  -م جامعة محمد خيضر بسكرة 8102افريل 
 ومعرض " تاسكا " الدولي ملتقى -والبيئية االجتماعية المسؤولية ظل في المستدامة التنمية برامج تدعيم في االجتماعي التواصل شبكات تأثيرات

 .8102ديسمبر  82إلى  81مدينة أنطاليا / تركيا من تحت عنوان " الشراكة والتنمية " 
 جربة تونس 8102مارس  -أكاديمية قادة المستقبل الدولية  – مهارات االتصال وبناء الشخصية القيادية في وسائل اإلعالم

دراسة ميدانية على عينة من الشباب  -استخدامات صحافة الموبايل في تشكيل الوعي السياسي والتنشئة االجتماعية لدى الشباب العربي
 )مشاركة ببحث دون حضور(. . الجامعة األمريكية مصر 8102أكتوبر  -الجزائر -الجامعي في 

 41-41، الظاهرة اإلعالمية واالتصالية في ظل البيئة الرقمية الدولي: المؤتمر، البيئة الرقمية العالقات العامة االلكترونية وإدارة سمعة المؤسسة في ظل

 جامعة محمد خيضر بسكرة. 8142نوفمبر 

 الدراسية: األيامالملتقيات العلمية الوطنية و 
و تحديات العصر "  األسرةو  اإلعالملإلعالم واالتصال " وسائل  األول" الملتقى الوطني  الجزائرية األسرة" انعكاسات التعدي االلكتروني على 

 م.8102ماي  12-12جامعة تبسة 
 اليوم الدراسي حول " ثقافة المطالعة" المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية محمد عصامي بسكرة " دور المكتبات العمومية في تنمية ثقافة المطالعة"

 م.8102 أكتوبر 82 يوم: 



اليوم الدراسي المنظم من  شبكات التواصل االجتماعي ) التأثيرات االجتماعية والثقافية للشبكة االجتماعية الفايسبوك على الشباب العربي (عولمة 
ب الجزائري النفسية و االجتماعية للعولمة الثقافية عند الشباب الجزائري "  حول العولمة الثقافية وبناء الهوية لدى الشبا اآلثارطرف فرقة بحث  " 

 م.8102فيفري  02يوم: 
صحافة الموبايل  الملتقــــــى الوطني :، اإلعالم الساخر في صحافة الموبايل بين خصوصية الرسالة اإلعالمية  واالشباعات المحققة في البيئة الرقمية -

Mobile Journalisme ،02/02  بسكرة.م، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة 8102ديسمبر 

 ة جامعة محمد خيضر بسكرة يوم:واالجتماعي اإلنسانيةواالتصال كلية العلوم  اإلعالمالندوة العلمية حول منهجية علوم  " تحليل المحتوى االلكتروني"
 م.8102مارس  08

اليوم الدراسي المنظم من طرف فرقة بحث سيكولوجية  " -دراسة ميدانية - األسرية" تأثيرات استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات 
افريل  82بسكرة  خيضر محمد جامعة واالجتماعيةاإلنسانية  العلوم كلية –مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية  –االتصال في الوسط الجزائري 

 م.8102
وم الدراسي المنظم من طرف قسم العلوم االجتماعية  حول " الصراع الي في معالجة الصراع التنظيمي " اإلداري" دور مهارات االتصال لدى القائد 

 م.8102ديسمبر  18بسكرة يوم:   خيضر محمد التنظيمي في المؤسسة الجزائرية " جامعة
المنظم من طرف  ، مقارباتإجراءات، إشكاالت اإلعالميةالندوة العلمية حول البحوث العلمية في الدراسات  " تحليل محتوى المواقع االلكتروني  "

 م.8102نوفمبر  02بسكرة يوم:  خيضر محمد واالتصال جامعة اإلعالمشعبة علوم 
مارس " الخاص باإلدارة والجماعات المحلية لوالية بسكرة  اإلدارييومين دراسيين حول "رسكلة الطاقم  االتصال و مهارات التعامل الرسمي " أهمية" 

 بمعهد حساني بوناب بسكرة. 8102
يوم دراسي تحسيسي منظم من طرف  " اإلعالميالعالج  وأساليبوالتأثيرات  األشكالو ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري رؤية في  اإلعالم" 

 بسكرة. بوناب حساني بمعهد م8102نوفمبر  88المجتمع المدني الجزائري لوالية بسكرة بعنوان " ظاهرة العنف " يوم:  أكاديمية
" المنظمة من طرف مخبر  اإلعالمالندوة العلمية حول " المرأة والعنف في وسائل  عبر شبكات التواصل االجتماعي" األنوثة" مفهوم العنف و 

  م.8102مارس  12بسكرة يوم :  خيضر محمد الدراسات النفسية واالجتماعية جامعة
" المنظم من طرف مخبر الدراسات  اإلدارياالتصال لدى القائد  يوم دراسي حول " مهارات " اإلداري" استخدام تكنولوجيا االتصال لدى القائد 

 م.8102مارس  01بسكرة  خيضر محمد النفسية واالجتماعية جامعة
Les différences méthodologiques entre l'analyse du contenu et de l'analyse du discours  محاضرة تكوينية بكلية

 م.8102فيفري  80العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة بسكرة  
 منهجية منظمة من طرف شعبة علوم اإلعالم واالتصال جامعة بسكرة ندوة – رؤية تطبيقية -آليات تصميم استمارة تحليل الخطاب اإلعالمي 

 8102مارس   10يوم:
يوم:             جامعة بسكرة -القطب الجامعي شتمة– صحافة الموبايلالمشاركة في تقديم محاضرة تكوينية لطلبة علوم اإلعالم واالتصال حول 

 8102ديسمبر 08
  8102فريل ا 82يوم:  جامعة بسكرةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  –بروتوكول واتيكيت التعامل الرسمي " ندوة تدريبية تكوينية 

 م8102/8102-8102/8102عضو لجنة تحكيم في مسابقة رؤية للفيلم القصير في طبعتيه األولى والثانية 
والتلفزيون  اإلذاعةو استرجاع السيادة على  أكتوبر 66الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للصحافة  إحياءعضو في اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي : 

 م.8102 أكتوبر 82بسكرة  يوم:  خيضر محمد جامعة أكتوبر



 جامعة اإلنسانية العلوم قسم طرف من " المنظم  اإلنسانيةالعلوم  في ميداني تربص تقريرإعداد  الدراسي:" كيفية لليوم التنظيمية اللجنة في عضو
 م.8102مارس  00يوم بسكرة خيضر محمد

تقرير تربص ميداني في تخصص علم المكتبات والمعلومات " المنظم من طرف قسم العلوم  إعدادعضو في اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي:" كيفية 
 م.8102جانفي  82بسكرة يوم  خيضر محمد جامعة  اإلنسانية

 -بسكرة  خيضر محمد جامعة واإلسالمي العربي العالم وفي الجزائر في المخطوط العربي التراث حول الدولي الملتقى اإلعالميةعضو في اللجنة 
 م8102افريل  81-00-الجزائر 

امعي شتمة عضو في اللجنة اإلعالمية الملتقى الوطني حول الكرونوبيولوجية واألمراض السيكوسوماتية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية القطب الج
 م8102نوفمبر  88-80 جامعة بسكرة: –

 02-00للملتقي الدولي الثاني حول " جرائم االحتالل الفرنسي في الجزائر بين الجريمة المكتملة و المسألة المؤجلة "  اإلعالميةعضو في اللجنة 
 بسكرة. خيضر محمد م جامعة6600نوفمبر 

المكتبة الرئيسية للمطالعة م ب6602 أكتوبر 62المشاركة في فعالية المسابقة العلمية ما بين المتوسطات كعضو في لجنة التحكيم للغة الفرنسية يوم 
 العمومية محمد عصامي بسكرة.

 -الجزائر  –الزيبان الجهوية بسكرة  إذاعةم 6662جوان " الحد من ظاهرة العنف في المالعب " حول: إذاعيةتقديم مداخلة 
 –بسكرة  الجهوية الزيبانإذاعة م 6606ديسمبر  " دور شبكات التواصل االجتماعي في المجال السياسي االنتخابي "حول  إذاعيةتقديم مداخلة 

 -الجزائر 
 -الجزائر  –بسكرة  الجهوية الزيبانإذاعة م 6602مارس  المحلية في التنمية المستدامة " اإلذاعة" دور حول  إذاعيةتقديم مداخلة 

" البروتوكول و اتيكيت واالجتماعية حول :  اإلنسانيةلكلية العلوم  اإلعالميالمنظم من طرف النادي  األولىتقديم محاضرات في الدورة التدريبية 
 بسكرة. خيضر محمد . جامعةم8102ماي  82-82-82 أيام" المناسبات الرسمية

 12-افريل  82في الدورة التكوينية لفائدة األساتذة المساعدين صنف 'ب' " تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدريس" المشاركة في تنشيط ورشة
 م بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،القطب الجامعي شتمة،جامعة محمد خيضر بسكرة.8102أكتوبر 

الدورة التكوينية لفائدة األساتذة المساعدين صنف 'ب' كلية اآلداب واللغات جامعة  تقنيات اإلعالم واالتصال في التدريس تقديم ورشة تكوينية حول
 م8102افريل  81يومبسكرة: 

 .م8102افريل بسكرة،   -دورة تكوينية حول التسويق بمركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –آليات التسويق  تقديم محاضرة حول
ة جامع -القطب الجامعي شتمةالبروتوكول واإلتيكيت في التعامل الرسمي المشاركة بتنشيط الندوة التكوينية لطلبة علوم اإلعالم واالتصال  حول 

 .م8102افريل  82يوم بسكرة. 
 10م، ملحق رقم: 8102، تاريخ الصدور -نحو رؤية جديدة –المساهمة في إنتاج كتاب جماعي بعنوان:  وظائف العالقات العامة 

 

 

 

 

 

 



 :تخصص اتصال وعالقات عامة  عليها اإلشرافالتي تم لطور الماستر مذكرات التخرج 

 م8102/8102السنة الجامعية 
 دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي شبكة الفايسبوك. –التواصل االجتماعي والجريمة االلكترونية  شبكات -0

 م8102/8102السنة الجامعية 
دراسة ميدانية على عينة من األسر في دائرة  –تأثير اإلشهار التلفزيوني على القيم االستهالكية عند األسر الريفية  -6

 بسكرة –أوالد جالل 
دراسة وصفية لعينة على من  –ار التلفزيوني في زيادة المبيعات بمؤسسة كوكاكوال للمشروبات الغازية دور اإلشه -2

 بسكرة.–مستهلكين مشروبات كوكاكوال 
 -دراسة حالة مطاحن الرياض سطيف فرع تقرت -تأثير سلوك المستهلك على السياسة الترويجية للمؤسسة -2
 دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز بسكرة. –في تحقيق الرضا الوظيفي  مهارات الحديث لدى القائد اإلداري ودورها -0

 م8102/8102السنة الجامعية 
دراسة مسحية على عينة من  -العاملين أداءفي تحسين  اإلدارياالتصال االقناعي لدى القائد  إستراتيجيةدور  -0

 -عمال المؤسسة االستشفائية المختصة في طب العيون لوالية بسكرة
دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي صفحة  –تأثير التسويق االلكتروني على الثقافة االستهالكية الشرائية  -2

 -i love Biskra shopالفايسبوك 
 –دراسة حالة مقر دائرة بسكرة  – األزمات إدارةدور العالقات العامة في  -2
دراسة مسحية على عينة من مستخدمي شبكة  –التوعية ضد الجريمة االلكترونية عبر شبكات التواصل االجتماعي  -2

 الفايسبوك من طلبة شعبة علوم اإلعالم واالتصال جامعة بسكرة
دراسة مسحية على عينة من مستخدمي الموقع االلكتروني واد  –تأثير اإلعالن االلكتروني على سلوك المستهلك - 06

 -كنيس في مدينة بسكرة 
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دراسة حالة المديرية العملية  –المزيج الترويجي في بناء الصورة الذهنية للمديرية العملية التصاالت الجزائر دور  – 00
  .-التصاالت الجزائر فرع بسكرة

  -دراسة حالة مجمع عموري بسكرة -االتصال داخل المؤسسة أنماطدور العالقات الوظيفية في تحديد  – 06
دراسة وصفية تحليلية لبعض  –الخطاب السياسي في بناء الشخصية القيادية دور مهارات االتصال الموظفة في  – 02

 م.6662-.0222خطابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقية 
دراسة  -السياسية حول شخصية  الرئيس األمريكي "دونالد ترامب"  دور شبكة الفيسبوك في بناء الصورة الذهنية - 02

وك "  من طلبة قسم األعالم واالتصال بجامعة محمد خيضر مسحية على عينة من مستخدمي شبكة " الفيسب
 .-القطب الجامعي شتمة  –بسكرة 



دراسة ميدانية على عينة من طلبة شعبة علوم اإلعالم  تأثير الفيسبوك على الهوية الثقافية للشباب الجزائري - 00
 .-القطب الجامعي شتمة  –جامعة بسكرة - واالتصال
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 -دراسة مسحية على صحفيي قناة دزاير توب االلكترونية –وظيفة القائم باالتصال في البيئة اإلعالمية الجديدة  -00
دراسة مسحية على عينة من قراء صحيفة الشروق  –عالقة المضامين الساخرة بمقرؤية الصحافة المكتوبة بالجزائر  -02

  -اليومي بشعبة علوم اإلعالم واالتصال بجامعة بسكرة
 –معاكس دراسة مسحية لعينة من متابعي برنامج االتجاه ال –تأثيرات العنف اللفظي في البرامج الحوارية السياسية  -02
دراسة مسحية على عينة من متتبعي  –دور اإلعالن االلكتروني في الترويج لسمعة مؤسسة اتصاالت الجزائر  -02

 -صفحة اتصاالت الجزائر على شبكة الفايسبوك
دراسة مسحية على عينة من طلبة اولى  -oppoدور شبكة الفايسبوك في بناء الصورة الذهنية للعالمة التجارية  -66

 -على شبكة الفايسبوكoppoاتصال وعالقات عامة  من متتبعي صفحة مؤسسة  ماستر
دراسة مسحية على عينة من طلبة سنة ثانية ماستر اتصال  –مصداقية اإلعالن االلكتروني في عرض المنتجات  -60

  -وعالقات عامة المتصفحين لإلعالن االلكتروني لشركة كوندور
 الفضاء االلكتروني على اتجاهات الشباب الجزائري .تأثيرات اإلعالم الساخر في  -66

 

 :تخصص اتصال وعالقات عامة  ت مناقشتها التي تملطور الماستر مذكرات التخرج 
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 العالقة بين ترتيب أولويات القائم باالتصال في البرامج اإلذاعية الموجهة للمرأة وترتيب أولويات المستمعات. -0
 تأثير اإلعالن التلفزيوني على سلوك الطفل الجزائري. -6
 محددات إثارة االنتباه في الفتات المحالت التجارية. -2
 مقومات تحفيز سلوك المستهلك في الملصقات اإلعالنية. -2
 الهوية الثقافية العربية في الملصق التجاري األجنبي. -0
 دور اإلذاعات المحلية في التوعية الصحية للمرأة. -1

 م8102/8102لجامعية السنة ا
 دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحسين األداء المهني لدى العاملين في المؤسسات العمومية. -2
 دور العالمة التجارية في التأثير على اتخاذ قرار الشراء. -2
 تشكيل الصورة الذهنية لمؤسسة اوريدو. إعادةدور الرسالة االشهارية في  -2

 وعالقتها باالتصال داخل المنظمة. اإلنسانيالعوامل المؤثرة على السلوك  -06
 ال البصري في مجال السمعي البصري. ) تخصص إذاعة وتلفزيون (االتص -00



 . ) تخصص إذاعة وتلفزيون (ريبورتاج مصور حول التكوين المهني في والية الوادي " واقع وأفاق " -06
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 .عبر االنترنت في تكوين الصورة الذهنية اإلعالندور  -02
 عالقة استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة بالفجوة المعرفية. -02
 تأثير شريط األخبار التلفزيوني على المتلقي. -00
 مهارات الحديث في الخطاب السياسي. -00
 اإلذاعة المحلية بين الخدمة العمومية ومتطلبات الجمهور. -02
 االجتماعي على البعد القيمي لالتصال االسري.تأثير شبكات التواصل  -02
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 .أنموذج اآلنيةالدراما التركية  –دور المتلقي التركي في بناء الرسالة االتصالية للدراما عبر االنترنت  -02
دراسة ميدانية لفريق شباب بلوزداد  -لالعبين األداءدور مهارات االتصال لدى المدرب في تحقيق فعالية  -66

 الجزائر.
دراسة تحليلية سميولوجية على عينة من اإلعالنات  - األساليب البالغية في اإلعالن اإللكتروني -60

 -اإللكترونية الثابتة على صفحة الفيسبوك لمؤسسة أوريدو
  -لة جمعية عشاق النبات أنموذجادراسة حا –االتصال البيئي في جمعيات حماية البيئة في مدينة بسكرة  -66
دراسة مسحية على جمهور –دور االتصال الخارجي في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور  -62

  -المؤسسة االستشفائية عاشور زيان بأوالد جالل
 -استخدام جمهور طلبة اإلعالم واالتصال للصحافة االلكترونية وتأثير ذلك على مستقبل الصحافة الورقية -62

 -دراسة مسحية على عينة من طلبة اإلعالم واالتصال بجامعة محمد خيضر بسكرة
دراسة مسحية على  -استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في قطاع التعليم العالي ) العملية التدريسية ( -60

 -عينة من أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة بسكرة
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 م6602دور شبكة الفايسبوك في تفعيل الحمالت االنتخابية البلدية  -60
 األساليب الجمالية للصورة الكاريكاتيرية في الصحافة الجزائرية -62
 محفزات إثارة االنتباه في العالمة التجارية. -62
 تأثير رسائل األحزاب السياسية عبر الفايسبوك على السلوك االنتخابي للشباب الجامعي. -62
 .-الفايسبوك انموذجا –استخدام اللغة العربية كأداة اتصالية في شبكات التواصل االجتماعي  -26
دراسة مسحية على عينة من النساء الماكثات بالبيت  –تأثير الدراما التركية على سلوك المرأة الجزائرية  -20

 بمدينة بسكرة.
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 .وتلفزيون إذاعةلطور الماستر  تخصص اتصال وعالقات عامة +  تقارير التربصمناقشة  -
 اتصال وعالقات عامة.على مذكرات ليسانس في تخصص  اإلشراف -

 

  Compétences linguistiques et informatiquesالمهارات اللغوية والمعلوماتية
 اللغة العربية، االنجليزية، الفرنسية إتقان
 اآلليالتعامل مع الحاسب  إتقان
 Word- PowerPoint- Excel- Publisherالتعامل مع برمجيات معالجة النصوص  إتقان

  Canva- Corel- Photoshopبرمجيات معالجة وعرض النصوص اللغوية والمرئية : بعض التعامل مع 
 

  Centre d’intérêts et  activitésاالهتمامات واالنشطة المفضلة
 .االلكترونية و شبكات التواصل االجتماعيتصفح و دراسة المواقع 

 .تكنولوجيات االتصال الحديثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




