سيرة ذاتية
معلومات شخصية:
 االسم واللقب :سعيدة عباس
 العنوان :حي اإلخوة لمباركية ،بارك أفوراج ،باتنة.
 البريد االلكترونيsaida.abbasse@gmail.com :
الشهادات العلمية:
 :0202 شهادة الماجستير فرع دعوة وإعالم ،جامعة باتنة1
المسار العملي:
 :0202-0202 تدريس حصص تطبيقية بجامعة باتنة1
 0202 - 0202 أستاذة مساعدة صنف – أ –بقسم اإلعالم واالتصال جامعة جيجل.
 ابتداء من ديسمبر  :0202أستاذة مساعدة صنف –أ -قسم العلوم اإلسالمية ،جامعة
باتنة.1
المقاييس المدرسة:
 مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال ،مدخل لوسائل اإلعالم  -إعداد صحيفة – سميولوجيا
الصورة  -فنيات التحرير الصحفي -تقنيات التنشيط -اإلعالن في الصحافة ،دراسات
الجمهور ،حمالت إعالمية ،المخدرات والمجتمع ،سياسات تسويقية ،الخدمة العمومية
في التلفزيون واإلذاعة ،الرأي العام والجمهور ،الحمالت اإلعالمية ،المخدرات
والمجتمع ،نظريات اإلعالم ،إنتاج وتقديم البرامج اإلذاعية والتلفزيونية ،فن الخطابة
والحوار ،ملتقى المنهجية.
الملتقيات العلمية:
 ديسمبر  :0202المشاركة باليوم الدراسي حول الخطاب اإلشهاري والمجتمع بجامعة
جيجل.
 جويلية  :0206المشاركة في الملتقى الدولي حول العمل التطوعي وظهور أنماط
القيادة لدى الشباب العربي ،شرشال.
 مارس  :0202المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لرعاية الموهوبين ،بالجزائر.
 آفريل  :0202المشاركة في الملتقى الوطني التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية
والعلوم اإلنسانية – جامعة باتنة-1
 فيفري :0202المشاركة في الملتقى الدولي األول للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،
بجامعة أرجيس ،تركيا.
 فيفري  :0202المشاركة في الملتقى الوطني حول راهن جودة األداء التدريسي
لألستاذ الجامعي ،جامعة باتنة.1
 فيفري :0202المشاركة في الملتقى الوطني حول اإلعالم والجمهور وقضايا
المجتمع ،جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي ،برج بوعريريج.
 مارس :0202المشاركة في الملتقى الوطني األول حول واقع السمعي البصري في
الجزائر ،جامعة باتنة.1











مارس :0202المشاركة في المؤتمر الدولي األول حول التربية اإلعالمية ،جامعة
العربي التبسي ،تبسة.
آفريل :0202المشاركة في الملتقى الوطني حول سوسيولوجيا مواقع التواصل
االجتماعي ،جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي ،برج بوعريريج.
آفريل :0202المشاركة في المؤتمر الدولي حول الصحافة االستقصائية ،جامعة
منتوري ،قسنطينة.
ديسمبر  :0202المشاركة في الملتقى الوطني حول اإلشهار التلفزيوني ،جامعة دمحم
بوضياف -المسيلة.
اإلشراف على مذكرات تخرج ليسانس وماستر بجامعة جيجل وباتنة.
المنشورات العلمية:
 : 0206مقال في مجلة الحكمة.
 :2017مقال في مجلة الدراسات واألبحاث جيجل.
 : 0202مقال في مجلة الدراسات واألبحاث جيجل.

