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نشاطات ومشاركات علمية:
مشاركة بالملتقى الدولي الجزائري التركي العنف في أوساط الشبابالجزائري والتركي كعضو منظم ومتدخلة بمقال عنون بـ ظاهرة العنف في
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والعولمة اإلعامية  :المهددات وسبل الوقاية  28/27.افريل 2016
مشاركة بيوم دراسي حول االتصال المؤسساتي بمداخلة بعنوان دورالمرافقة في تعزيز االتصال الداخلي  15.افريل 2015
 مشاركة بيوم دراسي بجامعة ميلة بمداخلة موسومة بـ Les :méthodes quantitatives et qualitatives : applications et
 6outils،ديسمبر .2016
 مقال منشور بـعنوان le coaching en entreprise :objectifs et outils d’applicationبمجلة التواصل – جامعة عنابة –ديسمبر 2015

مقال منشور خاص بالمشاركة بالملتقى الدولي الجزائري التركي العنف في أوساط الشبابالجزائري والتركي كعضو منظم ومتدخلة بمقال عنون بـ ظاهرة العنف في أوساط الشباب
وأثرها على النظام العام ،دار وراق للنشر والتوزيع ،األردن .ط1،2017
 مشاركة بملتقى دولي حول الرياضة بتونس ،مداخلة بعنوان la violence dans le :30، ،sport :itinéraire d une sportisation haineuseمارس إلى  2افريل
مشاركة في المؤتمر الدولي األول حول المقاوالتية المستدامة-بين إشكال البقاء وحتميةاالبتكار ،مداخلة بعنوان la perception de l entreprenariat féminin chez :
،les étudiantsيومي  19-18:أفريل  ،معهد العلوم االقتصادية  ،المركز الجامعي عبد
الحفيظ بو الصوف –ميلة-
 مشاركة بالملتقى الوطني الخامس في اإلعالم واالتصال الموسوم بـ :المجتمعاتالرقمية والشبكات االجتماعية،بمداخلة عنوانها :المجتمعات االفتراضية النسوية
:بين الواقع والمأمول،يومي06/05ديسمبر .2017
 مشاركة بالملتقى الوطني الرابع لعلوم اإلعالم واالتصال بمداخلة معنونة بـ:مخاطر االنترنيت على الطفل ..معطيات الواقع وتطلعات المستقبل ،يوم
 2018/02/08جامعة العربي التبسي،تبسة..
 مشاركة بالملتقى الدولي حول :الجامعة واالنفتاح على المحيط الخارجياالنتظارات والرهانات والذي نظم بجامعة قالمة يومي  29و 30أفريل 2018
بمداخلة عنوانها  :مساهمة التعليم الجامعي والبحث العلمي في تنمية الثقافة
المقاوالتية لدى الطالب الجامعي –دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة 08
ماي  1945قالمة.
 مشاركة بالمؤتمر الدولي بعنوان :صناعة السياحة بين متطلبات التنمية وترقيةالمجتمع بمداخلة موسومة بـ :السياحة الوطنية :الواقع والتحديات حالة –
محروسة األسود – سوق أهراس، -أفريل .2018
 مشاركة بالملتقى الوطني الثالث حول :األخبار الملفقة  Fake Ne wsفي البيئةاإلعالمية واالتصالية الجديدة بمداخلة موسومة بـ :صحافة التحري واألخبار
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االجتماعي
التواصل
مواقع
عبر
المفبركة
والنماذج. 2020/03/09،.
مطبوعة بيداغوجية محكمة بعنوان  :المقاربات النظرية لدراسات الجمهور
المواد التي تم تدريسها بالجامعة :
 عاقات عامة . قانون اإلعام . مدخل إلى علوم اإلعام واالتصال . تحليل نقدي لإلنتاج الصحفي . مقياس االتصال بمعهد البيولوجيا . االتصال والمجتمع . تكنولوجيا المعلومات واالتصال . تقنيات االتصال . -مقاربات كمية وكيفية .
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مقاربات نظرية لدراسات الجمهور.
ملتقى المنهجية .
مدخل إلى وسائل اإلعام واالتصال .
أساليب قياس الجمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة .
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