
 

  

 المعلومات الشخصية

 مبارك  اللقب :

   ريان : االسم

 بقسنطينة  52/70/1991تاريخ و مكان االزدياد : 

 جزائرية الجنسية:

 الحالة االجتماعية: متزوجة

 -ب– حاضرم الوظيفة الحالية: أستاذ

  ، الجزائرالمدينة الجديدة، قسنطينة،علي منجلي 59رقم الباب  T00مسكن عمارة  097: حي  العنوان 

       35-20-32-66-06الهاتف :

       mebarekrayene@hotmail.com :الشخصي االلكترونيالبريد 

 rayene.mebarek@univ-constantine3.dzالبريد اإللكتروني المهني:  

 المؤهالت العلمية

 6102 /6102 :شعبة عالقات عامة، تخصص إعالم واتصال علوم االعالم واالتصالفي  شهادة دكتوراه ،
 بتقدير مشرف جدا.

 6106 /6102 :التصال، تخصص اتصال وعالقات عامةعلوم االعالم وا في -6-شهادة ماستر. 
 6101 /6100 في العلوم االنسانية واالجتماعية، فرع علوم انسانية، تخصص علوم : شهادة ليسانس

 .االعالم واالتصال: عالقات عامة
 6112 /611202.21بتقدير قريب من الجيد بمعدل  علوم تجريبية شعبة : شهادة بكالوريا. 

 الخبرات المهنية 

 / التدريس:1          

 :المحاضرة 
 صورة المؤسسة واالتصال الشامل -
 الحكم الراشد وأخالقيات المهنة -

 

 :األعمال الموجهة 
 مهارات االتصال في العالقات العامة -
 استراتيجيات االتصال  -
 نظريات التنظيم -
 التخطيط للعالقات العامة -

 السرية الذاتية



 صحافة المؤسسة -
 االتجاهات الحديثة للعالقات العامة -
 تسويق وا عالن -
 االتصال الحجاجي واإلقناعي -
 مدخل للعالقات العامة -
 ثقافة جماهيرية -
 نظريات االتصال -
 تقنيات التحرير اإلداري   -
 وسائل اإلعالم والسلطة  -
 دراسة جمهور  -

 
 /اإلشراف:2

 6102/6161 وعالقات عامةاتصال – 6أفواج ماستر  10أفواج ليسانس و  12: تأطير- 
 6102/6102 اتصال وعالقات عامة– 6أفواج ماستر 10أفواج ليسانس و 12: تأطير- 

 6102/6102 : اتصال وعالقات عامة- 6أفواج ماستير 10و أفواج ليسانس 10تأطير- 

 6102 /6102 أفواج ليسانس تخصص اتصال وعالقات عامة. 12: تأطير 

  6102 /6102أفواج ليسانس تخصص اتصال وعالقات عامة. 2: تأطير 

  6100 /6102 تخصص سمعي بصري(. 16تخصص عالقات عامة و 16أفواج ليسانس )  0: تأطير 

 

 العلمية شاا  والرراااتاأل 

 (6102 :)المهن الجديدة في ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية في ظل  شهادة مشاركة في الملتقى الوطني حول
تجربة جامعة –ر التعليم العالي ي، بمداخلة عنوانها: المرافقة عن بعد كآلية لتطو -واقع وآفاق–نظام ل م د 

 -أنموذجا  2قسنطينة
 (6102 :)بمداخلة  في الوطن العربي: واقع وآفاقالصحافة االستقصائية حول  دوليشهادة مشاركة في الملتقى ال

 .-الفيلم الوثائقي ليال بال نوم أنموذجا-األفالم الوثائقية...صحافة استقصائية من نوع آخر عنوانها:
 (6102 شهادة :)القيم  بمداخلة عنوانها:واقع السمعي البصري في الجزائر  حول وطنيمشاركة في الملتقى ال

 -نموذجاأماشي عادي  vendrediبرنامج  -األخالقية في البرامج الترفيهية الجزائرية



 (6102:)  ممارسة  ، بعنوان:6102 جوان، الجزء األول، 12العدد العالمية تاريخ العلوم مجلة المقال منشور في
دراسة تحليلية للصفحة الرسمية لمؤسسة موبيليس على موقع – العالقات العامة عبر الشبكات االجتماعية

 فيسبوك.
  (6102 :) شهادة مشاركة في الملتقى الدولي حول قضايا التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي–

ين الجامعي ومعوقات التربص الميداني في المؤسسات بمداخلة عنوانها: التكو  -اصالحات محلية وتحديات دولية
 الجزائرية.

  (6102شهادة مشاركة في الملتقى الوطني حول االتصال والتنمية بمداخلة عنوانها: أهمية المخطط ا :) التصالي
 المخطط االتصالي التوعوي نموذجا. -في دعم البرامج التنموية

  (6102شهادة مشاركة في الملتقى الوطني :)  التحديات الراهنة والمستقبلية -ئرالصحافة الورقية في الجزاحول- 
 .تحديات الصحافة الورقية في عصر الشبكات االجتماعية :بمداخلة عنوانها

  (6102 :)السياحة في الجزائر بين متطلبات الواقع والتسيير العقالنيحول في المؤتمر الدولي  شهادة مشاركة 
 .-قسنطينة -ميدانية لعينة من الوكاالت السياحية بوالية دراسة  -عنوانها: الترويج السياحي في الجزائربمداخلة 

 (6102) :االتصال اإلقليمي والتنمية المستدامة" بمداخلة عنوانها: حول في الملتقى الوطني  شهادة مشاركة
 ."اإلعالم التنموي ومكافحة الفساد في المجتمع"

 (6102 مقال :) بعنوان: العالقات 6102، المجلد ب، ديسمبر 02منشور في مجلة العلوم االنسانية العدد ،
 العامة والتحول نحو الممارسة اإللكترونية.

 (6102)بمداخلة عنوانها: دور  االتصال الحدثي والتظاهرات الثقافيةحول  في الملتقى الوطني : شهادة مشاركة
 .الجزائر العالقات العامة في ترويج السياحة في

 (6102شهادة مشاركة في اليوم الدراسي :)  مجتمع المعلومات بموضوع عنوانه: "متطلبات التحول نحو حول
 .اقتصاد المعرفة"

 (6100):  بموضوع عنوانه:  مجتمع المعلومات والشبكات االجتماعيةحول  اليوم الدراسيشهادة مشاركة في
 ."التسويق اإللكتروني"

 (6100 شهادة مشاركة :)اإلعالمية  الدراسات في ظيفهاتو  كيفيةو  النظرية المداخلحول  في اليوم الدراسي 
 .بموضوع عنوانه: "المدخل النسقي"

 (6100شهادة مشاركة في اليوم الدراسي :)  الدراسات السابقة وكيفية توظيفها في رسالة دكتوراه الطور الثالثحول 
 .اإللكتروني في مجال العالقات العامة" لإلعالمبموضوع عنوانه: "استخدام المؤسسات الجزائرية 

 (6100شهادة مشاركة في اليوم الدراسي :)  نترنت في استخدام األ" بموضوع عنوانه: اإلعالم المتخصصحول
 ."العالقات العامة

 



 المهارات الشخصية 

  :متمكنة من تقنيات اإلعالم اآللي (Word, Excel, Power point) 
    :جدا  جيداللغة العربية 
       اللغة الفرنسية: مستوى علمي 
   اللغة االنجليزية: حسن 
  .السمات الشخصية: المرونة، الصبر، روح العمل الجماعي، المسؤولية، اإلبداع 


