
ة الذاتـــــــــــــســـال  يةـــــــــــــــير

 
 

 0656376527 الهاتف
  
 
ون يد اإللكير  الير

rouabhiameriem@gmail.com 
guelma.dz-rouabhiameriem@univ 

 

 ة: ــــالت العلميـــــالمؤه 
 التخصص الكلية الجامعة  الـــمؤهـــل

 شهادة دكتوراه 
ف جدا)  (بتقدير مشر

ي مختار  جامعة باج 
 عنابة الجزائر

كلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية واإلجتماعية

 واالتصالعلوم اإلعالم 

ي الجزائر  عنوان األطروحة: 
 
ة والمتوسطة ف ي المؤسسات الصغير

 
ي والتعلم التنظيمي ف  اإلبداع التكنولوج 

 

 ة: ـــــــــرات العمليــــــــالخب 

 الوظيفة

 
 أستاذ محاض  صنف أ
 عضو هيئة تدريس

 

 المؤسسة
 -الجزائر– قالمة 1945ماي  8جامعة 

 وعلم المكتبات قسم علوم االعالم واالتصال

قاييس الم
 المدرسة

 

 العالقات العامة
ي العالقات العامة

 
 االتجاهات الحديثة ف

    مدخل إىل وسائل اإلعالم واإلتصال
)     مدارس مناهج )منهجية البحث العلمي

 مدخل إىل مجتمع المعلومات
 التدريب عىل إنجاز مذكرة ليسانس أو تقرير تربص

يعات إعالمية  تشر
 اقتصاديات وسائل االعالم

ات   االداريةالخير
  الجزائر -قالمة 1945ماي  8جامعة –قسم علوم االعالم واالتصال  ةرئيس
ي  04منذ 

 إىل غاية يومنا هذا 2021جانف 

ات االدارية  الخير
 نائب رئيس قسم علوم االعالم واالتصال المكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي 

ة لمدة سنتير  –  -خي 
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 الكتب: 

 التفاصيل  النشاط  نوع

 تأليف كتاب

 
اكة المؤسسات الصناعية مع الجمعيات اإليكولوجية لحماية  عنوان الكتاب:  شر
  
، 2016، الطبعة األوىل، عمان األردن، المكتبة الرائد العلمية للنشر المحيط البيئ 

 .642.2.2016ر.إ. 
 

 تأليف كتاب

 
، التنظيم  واإلبداععنوان الكتاب: منظمات التعلم البيئة الحاضنة للتعلم 

 ،  .2016، قسنطينة الجزائرمنشورات دار الفائز للطباعة والنشر
 

 تأليف كتاب
ة    المؤسسات الصغير

 
عنوان الكتاب: االتصال والتجديد التكنولوجر  ف

،والمتوسطة  .2016، قسنطينة الجزائر ، منشورات دار الفائز للطباعة والنشر
 

 تأليف كتاب
  الرسالة اإلشهاريةعنوان الكتاب: االتصال 

 
، منشورات دار اإلقناع  وتطبيقاته ف

 ،  .2016، قسنطينة الجزائرالفائز للطباعة والنشر
 

  :المنشورات والمقاالت العلمية 
 التفاصيل المنشور العلم  

 مقال علم  
 -الهند - 

 
 Technological Innovation and its role in promoting and" عنوان البحث: 

facilitating the process of organizational learning in small and medium 
entreprises " 

ي مجلة 
 
ية ف ي  22مجلة علمية محكمة العدد  Cosmecمنشور باللغة االنجلير 

الجزء الثان 
ي 
 الهند.  2015مارس -عدد جانف 

 

 مقال علم  
 -جامعة العراق-

 
  المؤسسة الجزائرية"عملية التعلم التنظيم   عنوان البحث: 

 
 "وأثرها عىل اإلبداع ف
ي مجلة آداب الكوفة مجلة علمية محكمة العدد 

 
 2015جويلية  23بحث منشور ف

 العراق. 

 مقال علم  
 -جامعة المغرب- 

 
ة والمتوسطة" عنوان البحث:    المؤسسات الصغير

 
 "تكنولوجيا اإلتصال واإلبتكار ف

ي مجلة اإلقتصاد والتسيير مجلة علمية محكمة العدد 
 
 2015يناير  3بحث منشور ف

 المغرب. 
 

 
 

  
 مقال علم  وطئ 

جامعة 
 -األغواط

 
ة " عنوان البحث:    المؤسسات الصغير

 
االتجاهات الحديثة لإلبداع واالبتكار ف

ي مجلة دراسات مجلة علمية محكمة  "والمتوسطة )دراسة ميدانية(
 
بحث منشور ف

ي  2016فيفري  39العدد   .باألغواط الجزائرجامعة عمار ثليج 
 
 
 



  
 مقال علم  وطئ 
 جامعة الشلف

 
  منظمات األعمال: مؤسسة ": البحث عنوان

 
التعلم الوجه الجديد لإلبداع ف

 "محبوبة بعنابة أنموذجا
ي مجلة األكاديمية للدراسات 

 
 2016االجتماعية واإلنسانية، العدد جوان بحث منشور ف

 .الجزائر الشلفجامعة حسيبة بن بوعىلي 

 مقال علم  
 جامعة الجلفة

 
  المؤسسات العائلية"" عنوان البحث: 

 
 نحو تطبيق نظام الحوكمة ف

ي مجلة تراث، العدد 
 
الجلفة جامعة زيان عاشور  2017مارس  25بحث منشور ف

 .الجزائر
 

 مقال علم  
الجزائر جامعة -

3" 

 
  المنظمات" " عنوان البحث: 

 
 إدارة اإلبداع وانعكاسها لتحقيق التعلم ف

ي مجلة المؤسسة، العدد 
 
جامعة ، صادرة عن 2016لسنة  05بحث منشور ف

. 3الجزائر  ، مخي  إدارة التغيير
 

 مقال علم  
 -2جامعة سطيف-

 
  المؤسسة الجزائرية  عنوان البحث: 

 
 )دراسة ميدانية(""متطلبات تطوير اإلبداع ف

ي 
 
المجلد الجزائر،  2سطيف جامعة مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية بحث منشور ف

 .2016، ديسمي  25، العدد 1
 
 

 مقال علم  
 -جامعة عنابة-

 
  المؤسسات الجزائرية" " عنوان البحث: 

 
 تكنولوجيا اإلتصال كمدخل لإلبداع ف

ي مختار  ي العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باج 
 
ي مجلة التواصل ف

 
بحث منشور ف

 .2016سبتمي   47، عدد الجزائر عنابة
 

 جامعة قسنطينة
2 

 
  قطاع عنوان البحث: "

 
ية ف اتيجيات اإلبداع من وجهة نظر إدارة الموارد البشر اسير

ة والمتوسطة )دراسة ميدانية  ("المؤسسات الصغير
ي مجلة دراسات،بحث 

 
، صادرة عن 2015، ديسمي  3، العدد 3المجلد  منشور ف

 .2الجزائرقسنطينة جامعة 
 

 جامعة ميلة

 
  تنمية الثقافة المقاوالتية لدى 

 
عنوان البحث: فعالية الحمالت اإلعالمية ف

 –قالمة  1945ماي  08دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة جامعة -الطالب الجامع  
ي 
 
المركز  ، صادرة عن2، العدد 1مجلة اقتصاد المال واألعمال، المجلد  بحث منشور ف

 .2017 ميلة الجزائرالجامعي عبد الحفيظ بولصواف 
 

 مركز بحث 
 ألمانيا

ة والمتوسطة كأداة لدعم وتأهيل قطاع  عنوان البحث: المؤسسات الصغير
  الجزائر، 

 
ي مجلة الدراسات الخدمات السياحية ف

 
اإلعالمية، العدد بحث منشور ف

 ،  .2019السادس، ألمانيا برلير 
 



مجلة مدارات 
 سياسية 
 الجزائر

  إىل منتج 
  تحويل المرسل من متلقر

 
عنوان البحث: دور صحافة المواطن ف

ي كتاب مؤتمر للمضامير  اإلعالمية، 
 
ي مجلة المدارات السياسية بحث منشور ف

 
، ف

النسانية واالجتماعية والرياضية، تركيا للعلوم ا المؤتمر الدوىلي الخامسجامعة الجزائر، 
 . 2019مارس  25-24-23أنطاليا، 

 
 

  :الملتقيات والفعاليات العلمية  
 
 المشاركة ف

 التفاصيل  النشاط  نوع

ملتقر علم  
 دوىل  

 -األردن–

ة " البحث: عنوان    المؤسسات الصغير
 
ة التنافسية ف   والمير 

االبتكار التسويقر
 ."لتجارب عالميةوالمتوسطة: عرض تحليىل  

المؤتمر العلمي الدوىلي المحكم الموسوم بـ: "منظمات األعمال والفرص والتحديات 
للعلوم المالية واإلدارية أيام  األردن عمانوالتطلعات"جامعة البلقاء التطبيقية كلية 

 .2015أفريل  29—27
 

 
مؤتمر علم  

 دوىل  
 -األردن-

دراسة –الحديثة واإلبداع التكنولوجر  واقع استخدام التقنيات "عنوان البحث: 
 "-ميدانية

ي منظمات األعمال المنعقد 
 
بعمان المؤتمر العلمي الدوىلي حول اإلبداع واإلبتكار ف

 .2016ماي  05-02أيام  األردن

ملتقر علم  
 دوىل  

 -تونس-

ة " عنوان البحث:    المؤسسات الصغير
 
التجديد التكنولوجر  والتعلم التنظيم  ف

  
 
 "الجزائر والمتوسطة ف

ي العلوم اإلجتماعية 
 
المؤتمر العلمي الدوىلي حول: "اإلشكاليات البحثية الراهنة ف

بمدينة  2015سبتمي   7.6.5.4واإلنسانية" الجامعة الصيفية لمركز فاعلون أيام 
 -تونس–صفاقس الحمامات من تنظيم جامعة 

 

ملتقر علم  
 دوىل  

 -تونس-

  " عنوان البحث: 
وتنمية الثقافة الرياضية )دراسة ميدانية حول اإلعالم الرياض 

 "الشباب الجامع  لجامعة عنابة(
ي لعلوم الرياضة من 

الحمامات بمدينة  2016مارس  19إىل  17المؤتمر العلمي الثان 
 .تونس

 

ملتقر علم  
  
 وطئ 

 -الطارف–

  الوسط " عنوان البحث: 
 
  تغطية الجريمة ف

 
التأثير السلئر  لوسائل اإلعالم ف

 "ي الجزائريالحض  
، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، يومي الجزائر الطارفجامعة الشادىلي بير  جديد 

ي المدن الجزائرية 2016مارس  15-16
 
 .مؤتمر حول الجريمة ف

 
 

ملتقر علم  
  
 وطئ 

-  
ر
 -أم البواف

دراسة واقع المرافقة المقاوالتية كحل لمشكلة البطالة لدى " عنوان البحث: 
 "الجزائريالشباب 

ي بن مهيدي    جامعة العرن 
ر
 بعنوان:  2015ديسمي   8-7، يومي الجزائر أم البواف

ي المجتمع الجزائري"
 
 ."قضايا الشباب ف



ملتقر علم  
  
 وطئ 

 -جامعة عنابة–

  السياحة"عنوان البحث: 
 
 "تكنولوجيا االعالم واالتصال وفاعلية االبتكار ف

ي مختار  مؤتمر ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر عنابةجامعة باج 
: واقع وآفاق،   .2016ديسمي   07-06يومي حول االتصال السياجي

 

 دوىل  ملتقر 
جامعة سوق -

 -أهراس

 "وسائل االعالم وتعزيز قيم المواطنة"عنوان البحث: 
يف مساعدية  ، كلية العلوم االجتماعية الجزائر سوق أهراسجامعة محمد الشر

بية والتعليم، واإلنسانية،   .2016أكتوبر  26-25يومي مؤتمر حول قضايا الير
 

 دوىل  
 ملتقر
جامعة -

 -المسيلة

ها عىل الممارسة الرياضية  عنوان البحث: "االتجاهات الحديثة لإلعالم وتأثير
 للطالبات الجامعية" 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  الجزائر المسيلةجامعة محمد بوضياف 
ي فعاليات المؤتمر العلمي الدوىلي السابع حول: "المرأة والرياضة 

 
والرياضية، المشاركة ف

 .2016نوفمي   24-23-22رهانات وتحديات" عقد أيام 
 

 دوىل  
 ملتقر

 -جامعة ميلة-

  تنمية الثقافة المقاوالت"عنوان البحث: 
 
ية لدى فعالية الحمالت اإلعالمية ف

 قالمة" 1945ماي  08الطالب الجامع  "دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة جامعة 
، معهد العلوم االقتصادية الجزائر ميلةالمركز الجامعي عبد الحفيظ بولصواف 

 ، بير  إشكالية البقاء -مؤتمر حول المقاوالتية المستدامةوالتجارية وعلوم التسيير
 .2017أفريل  19-18يومي وحتمية االبتكار 

 

  
 ملتقر وطئ 

جامعة -
 -سكيكدة

  تكريس الحراك السياس  "عنوان البحث: 
 
موقع –الشبكات االجتماعية ودورها ف

 "-التواصل االجتماع  فاسبوك أنموذجا
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، الملتفر   سكيكدة الجزائر 1955أوت  20جامعة 

ي االعالم واالتصال الموسوم بـ: "
 
ي الخامس ف

عات الرقمية والشبكات المجتمالوطن 
ديسمي   06-05" المنظم من طرف قم علوم االعالم واالتصال يومي االجتماعية

2017. 

  
 ملتقر وطئ 

جامعة -
 -سكيكدة

  
 
  ظل اإلعالم عنوان البحث: "قوانير  اإلعالم ف

 
الجزائر والمهنية اإلعالمية ف

"  الرقم 
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، الملتفر   سكيكدة الجزائر 1955أوت  20جامعة 

ي البيئة الرقمية 
 
ي السادس حول اإلعالم واالتصال الموسوم بـ: "حرية التعبير ف

الوطن 
 .2018أفريل  29يوم 

 

  ملتقر 
 وطئ 

 جامعة تبسة-

نت والطفل" البحث: عنوان  ي التبسي  "األنير كلية العلوم ،  تبسة الجزائرجامعة العرن 
ي الرابع لإلعالم واالتصال الموسوم بـ: "مخاطر 

االنسانية واالجتماعية، الملتفر الوطن 
نت عىل الطفل...معطيات الواقع وتطلعات المستقبل"  فيفري  08عقد يوم األنير

2018. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  
 ملتقر وطئ 

 -جامعة قالمة-

  المؤسسات الخاصة 
 
عنوان البحث: "جودة الرعاية الصحية واالتصال ف

  الجزائرية"
، الملتفر   ،الجزائر قالمة 1954ماي  8جامعة  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

ي الجزائر 
 
ي حول التسيير الصجي بعنوان: "الصحة وتحسير  الخدمات الصحية ف

الوطن 
 11-10تمويل المتشفيات نموذجا"، المنعقد يومي بير  إشكاليات التسيير ورهانات ال

 .2018أفريل 

 دوىل  
 ملتقر

 -جامعة قالمة-

  تنمية الثقافة عنوان البحث: "
 
مساهمة التعليم الجامع  والبحث العلم  ف

  "المقاوالتية لدى الطالب الجامع  
الملتفر كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، ،  الجزائرقالمة  1945ماي  8جامعة 

ي االنتظارات والرهانات"، المنعقد  الدوىلي "الجامعة واالنفتاح عىل المحيط الخارج 
 .2018أفريل  30-29يومي 

 

 ندوة علمية 
 -جامعة قالمة-

  العملية التعليمة لدى األستاذ  عنوان البحث: 
 
"توظيف التكنولوجيا الحديثة ف

 "  الجامع 
العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم علوم كلية ،  الجزائرقالمة  1945ماي  8جامعة 

االعالم واالتصال وعلم المكتبات، ندوة علمية تحت عنوان: "علوم االعالم واالتصال 
فيفري  6وعلم المكتبات بير  مقتضيات التدريس والحاجة للتدريب" المنعقدة يوم 

2018. 
 

 يوم دراس  
ماي  8جامعة -

 -قالمة 1954

ي ظل اإلعالم  -
 
ي اليوم الدراسي حول المؤسسات اإلعالمية الجزائرية ف

 
المشاركة ف

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،   ،الجزائر قالمة 1945ماي  8الجديد، جامعة 
 .2017-11-13قسم علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات عقد بتاريــــخ 

 
 

  
 ملتقر وطئ 

 جامعة سكيكدة 

  تحقيق التنمية المعنوان البحث:  -
 
كات ف  ستدامة آليات حوكمة الشر

ي بعنوان: "االتصال وحاكمية المؤسسات" جامعة 
 1955أوت  20مؤتمر وطن 

 .2019أفريل  23-22سكيكدة الجزائر، يومي 

 مؤتمر دوىل  
 تركيا

–عنوان البحث: العولمة الثقافية وأثرها عىل الهوية الثقافية للشباب العرنر   -
 -نموذجا–الجزائري الشباب الجامع  

 ، ى وانعكاساتها عىل الواقع العالمي مؤتمر دوىلي بعنوان التحوالت الجيوسياسية الكي 
كية،   أنطاليا تركيا.  2019مارس  27-26-25جامعة هتيت الير

 مؤتمر دوىل  
 تركيا

  إىل منتج  -
  تحويل المرسل من متلقر

 
عنوان البحث: دور صحافة المواطن ف

 للمضامير  اإلعالمية. 
-23المؤتمر الدوىلي الخامس للعلوم االنسانية واالجتماعية والرياضية، تركيا أنطاليا، 

 .2019مارس  24-25


