
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 أميرة علوي  

 سنة  32 

نهج بوثليجة العابد شركة ذات  

  أسهم الهناء 

 
 

 

 
 
  
 

 :شهادة دكتوراه،تخصص .    

استراتيجيات االتصال والتجديد، جامعة 

 –عنابة –باجي مختار 
 شهادة ماستر:

جامعة باجي مخنار, عنابة, تخصص  - 

 2011دفعة  اتصال سياحي
 شهادة ليسانس :

      ميدان علوم  جامعة باجي مختار ، عنابة،   

و  اإلعالمو اجتماعية, شعبة علوم  إنسانية

اتصال في تخصص االتصال, 

 .2009دفعة  أكاديمي،النوع ،التنظيمات
 

 شهادة مراسل صحفي:

مدرسة المراسل الصحفي, عنابة، تعلم     

لثانية الدفعة ا صحفية،تقنيات الكتابة ال

 (.12عشر)

 شهادة فرنسية

باجي مختار, المركز المكثف جامعة    

للغات، عنابة،مستوى ثاني في اللغة 

 .2007/2008السنة الدراسية  الفرنسية،

 شهادة انجليزية:

 أولىدورة  ، الجزائر،ترانسفست للغات   

 2011سنة  في اللغة االنجليزية،
 لي: آلا معا( في اإل2) شهادتين

مستوى أول  بتقدير  - عنابة–دار الشباب  (1)

 جيد .

  .مستوى ثالث -عنابة –مدرسة اآلفاق  (2)
مستوى أول من الموقع العالمي  شهادة إيطالية

:www.bussu.com  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ذاتيةالرة ـــسيال

 

 المؤهات العلمية 

 
 المهارات :المهارات :

 
 التحكم بدرجة كبيرة في :اإلعام اآللي

 
(Word, Excel, Power Point) 

  Access)وبدرجة اقل في )

  Internetإضافة إلى التمكن الجيد من 
 اللغات :

  جيدمستوى  العربية :

 مستوى متوسطالفرنسية :

 مستوى متوسطاالنجليزية :

  مستوى ضعيفااليطالية : 

 مهارات أخرى :
 جهود .بالمشاركة على المزيد من الإجادة تحفيز مجموعات العمل  -
 ة أعلى رخصة سياق متحصلة -

 نشاطات ومشاركات علمية:
  

-  
 
 

 

 

 
 

 
  التربصات :التربصات :

 
  أشهر 3مدة  -عنابة –جريدة آخر ساعة 

 الخبرة

تدريس بجامعة محمد الشريف مساعدية  سنوات 5

 سوق اهراس .

سنتين مكلفة بالشؤون الداخلية لشركة ذات األسهم  

  -سوق أهراس  –الهناء 

 

 

العنف في أوساط الشباب الجزائري التركي  بالملتقى الدوليمشاركة -

ظاهرة العنف في كعضو منظم ومتدخلة بمقال عنون بـ  الجزائري والتركي

 2015ماي 17/18/19. أوساط الشباب وأثرها على النظام العام 

حول قضايا التربية والتعليم بمداخلة بعنوان :  الدوليبالمؤتمر مشاركة -

 2016أكتوبر  25/26. وسائل اإلعام وتعزيز قيم المواطنة

السابع حول المرأة والرياضة رهانات   بالمؤتمر العلمي الدوليمشاركة  -

االتجاهات الحديثة لإلعام وتأثيرها على وتحديات بمداخلة تحت عنوان :

 2016نوفمبر  24-23-22ايام :. لبات الجامعياتممارسة الرياضة للطا

بمداخلة تحت عنوان : السياحي  لاالتصامشاركة في الملتقى الوطني حول  -

 2017ربمسيد06/07.الجزائر  واقع السياحة االلكترونية في

مشاركة بالملتقى الوطني حول مسألة الهوية الثقافية في المجتمع الجزائري  -

الهوية الثقافية الجزائرية  بـ : مداخلة موسومةالواقع والتحديات ب بين

 2016افريل  27/28.والعولمة اإلعامية : المهددات وسبل الوقاية 

دور بمداخلة بعنوان  مشاركة بيوم دراسي حول االتصال المؤسساتي-

 2015افريل  15.داخلي عزيز االتصال الالمرافقة في ت

 Lesوسومة بـ : مشاركة بيوم دراسي بجامعة ميلة بمداخلة م -
méthodes quantitatives et qualitatives : applications et 

،outils6  2016ديسمبر. 

 le coaching en entreprise :objectifs et عنوان ـب مقال منشور -
outils d’application   2015ديسمبر –عنابة جامعة  –بمجلة التواصل 

 
 
 
 



  

الجزائري التركي العنف في أوساط الشباب  بالملتقى الدوليمشاركة مقال منشور خاص بال-

ظاهرة العنف في أوساط الشباب الجزائري والتركي كعضو منظم ومتدخلة بمقال عنون بـ 

 1،2017دار وراق للنشر والتوزيع، األردن. طام العام ،وأثرها على النظ

 la violence dans leمشاركة بملتقى دولي حول الرياضة بتونس ،مداخلة بعنوان : -
sport :itinéraire d une sportisation haineuse، ،30 افريل 2مارس إلى  

إشكال البقاء وحتمية  بين -مشاركة في المؤتمر الدولي األول حول المقاوالتية المستدامة-

 la perception de l entreprenariat féminin chezاالبتكار ،مداخلة بعنوان :
les étudiants : أفريل ، معهد العلوم االقتصادية ، المركز الجامعي عبد  19-18،يومي

   -ميلة–الحفيظ بو الصوف 

ـ: المجتمعات ـ: المجتمعات مشاركة بالملتقى الوطني الخامس في اإلعالم واالتصال الموسوم بمشاركة بالملتقى الوطني الخامس في اإلعالم واالتصال الموسوم ب  --

المجتمعات االفتراضية النسوية المجتمعات االفتراضية النسوية الرقمية والشبكات االجتماعية،بمداخلة عنوانها: الرقمية والشبكات االجتماعية،بمداخلة عنوانها: 

  . . 20172017ديسمبر ديسمبر 0606//0505،يومي،يومي:بين الواقع والمأمول:بين الواقع والمأمول

مشاركة بالملتقى الوطني الرابع لعلوم اإلعالم واالتصال بمداخلة معنونة بـ: مشاركة بالملتقى الوطني الرابع لعلوم اإلعالم واالتصال بمداخلة معنونة بـ:   --

ستقبل ،يوم ستقبل ،يوم ..معطيات الواقع وتطلعات الم..معطيات الواقع وتطلعات الم  مخاطر االنترنيت على الطفلمخاطر االنترنيت على الطفل

  جامعة العربي التبسي،تبسة..جامعة العربي التبسي،تبسة..20182018//0202//0808

مشاركة بالملتقى الدولي حول :الجامعة واالنفتاح على المحيط الخارجي مشاركة بالملتقى الدولي حول :الجامعة واالنفتاح على المحيط الخارجي   --

  20182018أفريل أفريل   3030وو  2929االنتظارات والرهانات والذي نظم بجامعة قالمة يومي االنتظارات والرهانات والذي نظم بجامعة قالمة يومي 

مساهمة التعليم الجامعي والبحث العلمي في تنمية الثقافة مساهمة التعليم الجامعي والبحث العلمي في تنمية الثقافة بمداخلة عنوانها : بمداخلة عنوانها : 

  0808دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة ––اوالتية لدى الطالب الجامعي اوالتية لدى الطالب الجامعي المقالمق

  قالمة.قالمة.  19451945ماي ماي 

مشاركة بالمؤتمر الدولي بعنوان :صناعة السياحة بين متطلبات التنمية وترقية مشاركة بالمؤتمر الدولي بعنوان :صناعة السياحة بين متطلبات التنمية وترقية   --

  ––السياحة الوطنية :الواقع والتحديات حالة السياحة الوطنية :الواقع والتحديات حالة المجتمع بمداخلة موسومة بـ: المجتمع بمداخلة موسومة بـ: 

  ..20182018ل ل ،أفري،أفري  --سوق أهراسسوق أهراس  ––محروسة األسود محروسة األسود 

في البيئة في البيئة   FFaakkee  NNeewwssمشاركة بالملتقى الوطني الثالث حول :األخبار الملفقة مشاركة بالملتقى الوطني الثالث حول :األخبار الملفقة   --

صحافة التحري واألخبار صحافة التحري واألخبار اإلعالمية واالتصالية الجديدة بمداخلة موسومة بـ: اإلعالمية واالتصالية الجديدة بمداخلة موسومة بـ: 

المفبركة عبر مواقع التواصل االجتماعي :األهمية،اآلليات المفبركة عبر مواقع التواصل االجتماعي :األهمية،اآلليات 

  ..20202020//0303//0909.،.،والنماذجوالنماذج

  المقاربات النظرية لدراسات الجمهور المقاربات النظرية لدراسات الجمهور   مطبوعة بيداغوجية محكمة بعنوان :مطبوعة بيداغوجية محكمة بعنوان :  
  المواد التي تم تدريسها بالجامعة : المواد التي تم تدريسها بالجامعة : 

  عاقات عامة .عاقات عامة .  --
  قانون اإلعام .قانون اإلعام .  --
  مدخل إلى علوم اإلعام واالتصال .مدخل إلى علوم اإلعام واالتصال .  --
  تحليل نقدي لإلنتاج الصحفي .تحليل نقدي لإلنتاج الصحفي .  --
  مقياس االتصال بمعهد البيولوجيا .مقياس االتصال بمعهد البيولوجيا .  --
  االتصال والمجتمع .االتصال والمجتمع .  --
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال .تكنولوجيا المعلومات واالتصال .  --
  صال .صال .تقنيات االتتقنيات االت  --
  مقاربات كمية وكيفية .مقاربات كمية وكيفية .  --



  مقاربات نظرية لدراسات الجمهور.مقاربات نظرية لدراسات الجمهور.  --

  ..ملتقى المنهجية ملتقى المنهجية   --
  مدخل إلى وسائل اإلعام واالتصال .مدخل إلى وسائل اإلعام واالتصال .  --
  أساليب قياس الجمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة .أساليب قياس الجمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة .  --
  استراتيجيات االتصال استراتيجيات االتصال   --

  
  لاتصال :لاتصال :

  05421785450542178545/ /             06990119990699011999رقم الهاتف :          رقم الهاتف :          

  ي :ي :البريد االلكترونالبريد االلكترون

 dr.amira1@yahoo.com 
 بسوق أهراس  11/09/1988تاريخ المياد: 

 
 

mailto:dr.amira1@yahoo.com

