
  معلومات شخصية:

 سعيدة عباساالسم واللقب : 

 :محاضر أ. الدرجة العلمية 

 )التخصص: دعوة وإعالم)علوم إسالمية 

 01الجامعة: باتنة. 

 :البريد االلكتروني saida.abbasse@gmail.com 

  العلمية: الشهادات 
 2003 .شهادة البكالوريا 

 2007 .شهادة الليسانس 

 2010 :1وإعالم، جامعة باتنة شهادة الماجستير فرع دعوة. 

   1شهادة الدكتوراه تخصص دعوة وإعالم، جامعة باتنة 2019آفريل. 

   شهادة التأهيل الجامعي 2021آفريل 

 المسار العملي:
 2010-2013 :1تدريس حصص تطبيقية بجامعة باتنة. 

 2013 جامعة  بقسم اإلعالم واالتصال– أ –أستاذة مساعدة صنف  2017 إلى نهاية
 .جيجل

  العلوم اإلسالمية، جامعة  كلية -أ–أستاذة مساعدة صنف : 2017ابتداء من ديسمبر

 .1باتنة

 1محاضرة ب بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة: 2019ابتداء من نهاية آفريل. 

 1محاضرة أ بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة: 2021ابتداء من نهاية آفريل. 

 المقاييس المدرسة:
  إعداد صحيفة  -واالتصالمدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، مدخل لوسائل اإلعالم– 

اإلعالن في  اإلذاعي، تقنيات التنشيط ،فنيات التحرير الصحفي -سميولوجيا الصورة

سياسات تسويقية، الخدمة المخدرات والمجتمع، دراسات الجمهور، ، الصحافة
، إنتاج ام والجمهور، الحمالت اإلعالميةالعمومية في التلفزيون واإلذاعة، الرأي الع

وتقديم البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، فن الخطابة والحوار، ملتقى المنهجية، إعداد 

 مذكرة، نظريات اإلعالم واالتصال.

 الملتقيات العلمية:
  اليوم الدراسي حول الخطاب اإلشهاري والمجتمع في  المشاركة : 2014ديسمبر

السياق االجتماعي وبناء التمثالت الذهنية في االتصال بعنوان:"، بجامعة جيجل

 "اإلشهاري

  المشاركة في الملتقى الدولي حول العمل التطوعي وظهور أنماط : 2016جويلية

عوامل عزوف الشباب عن  ، شرشال بمداخلة بعنوان:"القيادة لدى الشباب العربي

 "جامعة الحاج لخضر_ باتنة.العمل التطوعي دراسة ميدانية على عينة من طالب 

  المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لرعاية الموهوبين، بالجزائر.: 2017مارس 



  المشاركة في الملتقى الوطني التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية  :2017آفريل

:"آيات البعث وتمثالت األخروي ، بمداخلة بعنوان-1جامعة باتنة –والعلوم اإلنسانية 

 كوني في المعرفة اإلنسانية".وال

 االجتماعية، المشاركة في الملتقى الدولي األول للعلوم اإلنسانية و :2018فيفري

التثاقف عبر مواقع التواصل االجتماعي بين  بمداخلة بعنوان" بجامعة أرجيس، تركيا

  ".تحليليةوصفية رؤية  – االحتواء واالستالب

  الوطني حول راهن جودة األداء التدريسي المشاركة في الملتقى : 2018فيفري
األستاذ الجامعي والتعليم ، بمداخلة بعنوان:"1لألستاذ الجامعي، جامعة باتنة

 اإللكتروني".

 المشاركة في الملتقى الوطني حول اإلعالم والجمهور وقضايا : 2018فيفري
 بعنوان:"المجتمع، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريريج، بمداخلة 

-تمثالت الهوية لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي: الفايسبوك أنموذجا 

  -دراسة ميدانية 

 المشاركة في الملتقى الوطني األول حول واقع السمعي البصري في : 2018مارس

القطاع الخاص للسمعي البصري في  ، بمداخلة بعنوان:"1الجزائر، جامعة باتنة

 "بين القوانين المنظمة والممارسة اإلعالمية الجزائر وحرية اإلعالم

 المشاركة في المؤتمر الدولي األول حول التربية اإلعالمية، جامعة : 2018مارس

في  موضوعات "التربية اإلعالمية" العربي التبسي، تبسة، بمداخلة بعنوان:"

أوالدنا "مقاربة تحليلية على حصة  الفضاء السمعي البصري الجزائري الخاص

 tvبالشروق  "جناحناتحت 

 سوسيولوجيا مواقع التواصل المشاركة في الملتقى الوطني حول  :2018آفريل

 ، بمداخلة بعنوان:"، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريريجاالجتماعي

استخدام مواقع التوصيل االجتماعي في التسويق االجتماعي لألفكار وعالقته 

 بالتغير االجتماعي".

 المؤتمر الدولي حول الصحافة االستقصائية، جامعة المشاركة في  :2018آفريل
أسلوب التحقيق في أخبار الجرائم اإللكترونية  منتوري، قسنطينة، بمداخلة بعنوان:"

 ".وأهميته في مجال التحقيقات الصحفية األمنية

  جامعة وني، المشاركة في الملتقى الوطني حول اإلشهار التلفزي: 2018ديسمبر
الصورة اإلشهارية وعملية التلقي: بين  المسيلة، بمداخلة بعنوان:" -محمد بوضياف

 التسويق الثقافي والقيمي والهدف الترويجي".
  المشاركة في الملتقى الوطني حول الشباب والعنف...في عالم متغير،  :2019أكتوبر

اإلخباري من خالل العنف جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل بمداخلة بعنوان"

  ".دراسة تحليلية على بعض الصور المدرجة في النشرات اإلخبارية صور الحروب
 المشاركة في الملتقى الوطني حول الدعاية الدينية في الممارسة  :2019أكتوبر

، بجامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، بمداخلة -المظاهر واآلثار-اإلعالمية اإلسالمية

الدعاية: قراءة في توظيف الدعاية الدينية االفتراضية؛ الدعاية سلطة  بعنوان:"

 ".الشيعية عبر المواقع االفتراضية أنموذجا



 1المشاركة في الملتقى الوطني حول اإلعالم السياحي، جامعة باتنة  :2019نوفمبر ،

في تنمية الوعي السياحي من خالل  وإسهامهالفيلم الوثائقي بمداخلة بعنوان: 

 لمنتجات الثقافيةالترويج ل
  حول تغير القيم في المجتمع العربي بين المشاركة في الملتقى الدولي  :2019ديسمبر

"مرجعيات العنف بمداخلة بعنوان: بجامعة زيان عاشور، الجلفة التكيف واالنهيار

الرمزي لدى مستخدمي الصفحات االفتراضية من خالل نقاشات الفضاء العام: 

 من مستخدمي الفايسبوك" دراسة ميدانية على عينة
  المشاركة في الملتقى الوطني حول جودة حياة األمهات العازبات،  :2020جانفي

تمثالت المشاهد العربي  جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل بمداخلة بعنوان"

للعالقات غير الشرعية بين الجنسين في المضمون الدرامي األجنبي: دراسة تحليلية 

 .الشمس" لمضمون مسلسل بنات

 تقييم واقع التعليم الرقمي في مؤسسات المشاركة في الملتقى الدولي  :2021أكتوبر

بجامعة محمد الصادق بين يحيى  "-عرض تجارب محلية ودولية-التعليم العالي
كأسلوب من أساليب المرافقة التقييم اإللكتروني  بجيجل، بمداخلة بعنوان:"

 ".في الجامعة بيداغوجيةال
  التعليم العالي عن بعد في الجزائر : المشاركة في الملتقى الوطني "2021ديسمبر

معيقات " بالمركز الجامعي بريكة بمداخلة بعنوان: التحديات والرهانات المستقبلية

 ."دراسة وصفية" تطبيق التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية

  وسائل اإلعالم : تأثير استخدامات المشاركة في الملتقى الدولي :2022جانفي

 بجامعة تامنغست واالتصال الجديدة على قيم الشباب بين فهم التأثير وحقيقة التغيير

مواقع التواصل االجتماعي واإلشاعة: اآلليات والمواجهة في ظل بمداخلة بعنوان 

 قراءة في الواقع أزمة كورونا
  اإلعالم خطاب الكراهية في وسائل المشاركة في الملتقى الوطني  :2022فيفري

:"مظاهر خطاب الكراهية في الصفحات بعنوان بجامعة يحيى فارس المدية بمداخلة

االفتراضية: دراسة تحليلية لعينة من التعليقات على مباراة كرة القدم بين الجزائر 

 "TSbeIN SPORوالمغرب عبر الصفحة الفايسبوكية لقناة 

  اإلعالم الرقمي والديناميكية : المشاركة في الملتقى الوطني: 2022فيفري"

 :"بجامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم بمداخلة بعنوان االجتماعية في الجزائر"

المرأة واليوتيوب: قراءة في واقع تواجد المرأة ومحاولة قولبة دورها، دراسة 

 ".نقدية.

 بجامعة جيجل وباتنة. ليسانس وماسترف على مذكرات تخرج اإلشرا 

 المنشورات العلمية:
 2016 استخدام مواقع للدراسات اإلعالمية بعنوان:" : مقال في مجلة الحكمة

 ".الفيسبوك وانعكاساته على قيم المواطنة

 2017 : البث الفضائي العربي: بعنوان" جيجلالدراسات واألبحاث مقال في مجلة

 واالنعكاسات".قراءة في الواقع 

https://www.facebook.com/beINSPORTS/


 2018  الكشافة اإلسالمية  بعنوان" جيجلالدراسات واألبحاث : مقال في مجلة

 ."-باتنة-دراسة ميدانية على فوج األوراسودورها في تشكيل قيم المواطنة 

 2019 :وسائل اإلعالم  العلوم القانونية واالجتماعية الجلفة بعنوان:" مقال في مجلة

رؤية تحليلية مقارنة بين منظور عزي عبد  السياق الثقافيودورها االستراتيجي في 

 ".وران / أبراهام موليس/ ماكلوهانالرحمان/إدغار م

 2020 :الميديا الجديدة: المفاهيم النظرية والقراءات  مقال في مجلة اإلحياء بعنوان"

 النقدية"

 2022 :الخطاب الدعوي  "بعنوان جيجلالدراسات واألبحاث مجلة  مقال في

 دراسة تحليلية لصفحة "طارق السويدان" .االفتراضي: بين التأصيل والتجديد

  

 : ال توجد.المناصب اإلدارية

 المشاركة في الهيئات العلمية: 

عضو باللجنة العلمية لقسم اإلعالم واالتصال بكلية العلوم اإلنسانية  -

 .2017إلى نهاية  2016واالجتماعية بجامعة محمد الصديق بن يحيى، من 

 عضو في اللجان العلمية للعديد من الملتقيات الوطنية. -

-  


