
الشفرةالمؤلفالعنوان
أثر التكنولوجیا في إنتاج المعلومة في مضمون الصحافة المكتوبة الجزائریة : الشروق 

D/645شرقي فاطنةالیومي والمجاھد نموذجا : دراسة تحلیلیة مقارنة
البعد اإلستراتیجي للقنوات األجنبیة الناطقة باللغة العربیة : دراسة وصفیة تحلیلیة لمضمون 

D/615وھیبة، حمودينشرة أخبار قناة بي بي سي عربیة
الممارسة المھنیة وإشكالیة العقوبات المطبقة على الصحفیین : دراسة وصفیة تحلیلیة 1982 -

D/641عبد الرحمان، صالحي 2012

القیم البیئیة في الكتاب المدرسي الجزائري وإدراك التلمیذ لھا : دراسة تحلیلیة واستطالعیة 
D/637شفیعة، شبینلعینة من الكتب المدرسیة وتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي

شبكات التواصل اإلجتماعي - الفایسبوك - وعالقتھا بعدم تفعیل القیم اإلجتماعیة : دراسة 
D/643خیرة، لكحلمیدانیة تحلیلیة على عینة من طلبة الدكتوراه في جامعة الجزائر 2 و 3 - 2016 - 2017

D/639حكیم، قطافيإدارة حرب المعلومات دراسة لحرب لبنان 2006 عبر النات : دراسة وصفیة تحلیلیة
القیم البیئیة في الكتاب المدرسي الجزائري وإدراك التلمیذ لھا : دراسة تحلیلیة وإستطالعیة 

لعینة من الكتب المدرسیة وتالمیذ السنة الخامسة إبتدائي بالجزائر العاصمة خالل سنة 
D/637شبي، شفیعة2016/2017

االتصال المؤسساتي و الخدمة العمومیة في اإلدارة المحلیة الجزائریة : دراسة حالة - والیة 
كمال فاروبلدیة برج بوعریج

D/635-
636

بناء الحقائق االجتماعیة لدى مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعیة : دراسة وصفیة تحلیلیة 
حمیدة نواصریةعلى عینة من مراھقات مدینة برج بوعریریج

D/333-
334

الدكتوراه أطروحات

القیادة االداریة و سیرورة االتصال التنظیمي في المؤسسة الصناعیة الجزائریة : دراسة حالة 
نسیمة حدونيشركة االسمنت للمتیجة بمفتاح (البلیدة) خالل الفترة الممتدة من 2014الى 2017

D/631-
632

االعالم البیئي التلفزیوني و نشر الثقافة البیئیة : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من برنامجي - 
بیناتنا - بالتلفزیون الجزائر و - GReen Mag - بالشروق تیفي TV - سبتمبر 2016 - جوان 

كریم دواجي2017
D/623-
624

D629-630نجاة بن صالحجمھور الدراما التركیة المدبلجة في الجزائر : دراسة في االستخدامات و االشباعات
614أودیة ناصراالستراتیجیة االتصالیة االنتخابیة لالحزاب السیاسیة الجزائریة

دور االنترنت في اخراج المعارضة العربیة من طابعھا االفتراضي الى الواقع : - دراسة 
فریدة دھاركیفیة استعمال الشباب العربي المواقع االجتماعیة في تنظیم المظاھرات -

D/627/62
8

األنواع الصحفیة في الصحافة اإللكترونیة : دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف اإللكترونیة 
العربیة دیسمبر 2015 ماي 2016 : رأي الیوم اإللكترونیة، إیالف، كل شيء عن الجزائر، 

D/671فلة، مكیريالھدھد
التشریعات االعالمیة للصحافة االلكترونیة في الجزائر : دراسة وصفیة تحلیلیة للمواثیق و 

امال میرادالنصوص القانونیة المنظمة للصحافة االلكترونیة
D/619-
620

مصطفى كساسادارة اعمال مؤسسة عمومیة للتلفزیون الجزائري : دراسة حالة التلفزیون الجزائري
D/621 -
622

صورة الطفل في السینما الجزائریة : دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة الفالم اطفال نوفمبر ، 
نسیمة عثمانياالجنحة المنكسرة و اطفال الریح

D/617-
618

اإلتصال اإلستراتیجي ودوره في اتخاذ القرار خالل األزمات في المؤسسة االقتصادیة 
D/670إیمان، عباديالجزائریة : الشكرة الجزائریة للكھرباء والغاز سونلغاز نموذجا دراسة وصفیة تحلیلیة

تحدید اإلحتیاجات اإلتصالیة للفالح ودورھا في تفعیل استراتیجیة اتصال المعھد الوطني 
D/669حمامة، علیلیشلإلرشاد الفالحي من سنة 2009 إلى 2014 : دراسة وصفیة تحلیلیة

الیقظة االستراتیجیة و ترشید عملیة القرار بالمؤسسة االقتصادیة الجزائریة . : دراسة وصفیة 
خولة شاديلمؤسسة -نفطال-

D/611-
612

D/667كریمة، بوعشوردور األستاذ الوصي في التعلیم والتكوین البعدي المفتوح



D/ 659لیلى، معلومأولویات الصحافة الجزائریة في تناولھا لظاھرة الفساد اإلقتصادي بسوناطراك

أثر اإلتصال السیاسي اإلستعراضي من خالل البرامج التلفزیونیة الساخرة على الوعي 
D/665أمال، عامرالسیاسي لدى الشباب : دراسة تحلیلیة لبرنامج جرنان القوسطو

الخدمة العمومیة في التلفزیون الجزائري وإشكالیة اإلستقاللیة تجاه متغیري السیاسة 
D/663حنان، جبارواإلقتصاد : دراسة تحلیلیة میدانیة

البناء اإلجتماعي لعالقة المرأة بالرجل في الدراما التلفزیونیة : مقاربة تحلیلیة نقدیة "مسلسل 
D/661إیمان، بن نعجةالخاوة 2017 " نموذجا

التحریر اإللكتروني وتصفح مضامین المواقع اإللكترونیة المتصلة بالتلفزیونات : دراسة 
ھجیرة، قویدريتحلیلیة لموقعي فرانس 24 والشروق نیوز

D/603-
604

دور االتصال التفاعلي عبر الشبكات االجتماعیة في اقناع الشباب بالمشاركة في النشاط 
احمد امین فوارالسیاسي : دراسة مسحیة على اتجاھات عینة من اساتذة االعالم و االتصال و العلوم السیاسیة

D/655-
656

المشكالت االجتماعیة في الصحافة المكتوبة الجزائریة الخاصة : دراسة تحلیلیة مقارنة 
LIBERTE ، ELWATANE، صلیحة بوشیبانللشروق ، النھار

D/657-
658

اإلعالم الدعوي اإلسالمي عبر الفضائیات العربیة وإشكالیة صناعة وتوجیھ الرأي العام : 
دراسة وصفیة تحلیلیة ومیدانیة لعینة من البرامج الدعویة وتأثیرھا في توجیھ الرأي العام 

لدى النخبة في الجزائر : برنامج الشریعة والحیاة لقناة الجزیرة الفضائیة أنموذجا 
D/653عبد الرزاق، بوترعة2011/2012

نعیم، بلعموريالمحددات الثقافیة للتعبیر العلني عن الرأي : إختبار ثقافي لنظریة لولب الصمت
D/575-
576

رمزیة المنظور القیمي الثقافي في اإلشھار اإللكتروني الجزائري : دراسة تحلیلیة 
زیاد، إسماعیلسیمیولوجیة لمتعاملي الھاتف النقال

D/579-
580

-D/577مقاربة نقدیة لإلستخدام اإلجتماعي لتكنولوجیا اإلعالم واإلتصال في المنطقة العربیة : التمثل  مقاربة نقدیة لإلستخدام اإلجتماعي لتكنولوجیا اإلعالم واإلتصال في المنطقة العربیة : التمثل 
سالف، بوصبعوالتملك والخطب المرفقة (الجزائر نموذجا)

D/577-
578

أثر شبكات التواصل اإلجتماعي على تشكیل الفضاء العمومي في الجزائر : دراسة تحلیلیة 
بن بوزیان، عبد الرحیملعینة من منشورات صفحات الفیسبوك الجزائریة من فیفري إلى دیسمبر 2016

D/583-
584

اتصال األزمات ودوره في إدارة وتسییر المؤسسات اإلعالمیة العربیة : دراسة وسفیة 
شھرزاد، لمجدتحلیلیة مقارنة لقناتي " الجزیرة " و " العربیة "

D/585-
586

وسائط اإلعالم الجدید ودورھا في تشكیل الوعي السیاسي لدى المجتمع المدني الجزائري : 
المیة، صابردراسة استطالعیة

D/589-
590

واقع البرامج الثقافیة في الفضائیات العربیة : دراسة وصفیة من منظور عینة من الفاعلین 
السعدیة، قرشالثقافیین في العالم العربي

D/605-
606

أطروحات الدكتوراه في اإلعالم واإلتصال في الجامعات الجزائریة والفرنسیة : دراسة 
عائشة، كعباشتحلیلیة مقارنة 2000 - 2010

D/607-
608

الصحافة الجزائریة ونشر الوعي البیئي لدى الشباب الجامعي : دراسة مسحیة على عینة من 
نور الدین، دحمارالطلبة بجامعة محمد البشیر اإلبراھیمي برج بوعریریج

D/587-
588

بناء المسلسالت التلفزیونیة الجزائریة للواقع اإلجتماعي : دراسة تحلیلیة لعینة من المسلسالت 
فاطمة الزھراء، عماريالتلفزیونیة الجزائریة خالل الفترة الممتدة من 205 إلى 2014

D/573-
574

الموضوعیة في المعالجة الصحفیة للثورات العربیة في الصحافة العربیة المكتوبة : دراسة 
D/651أسماء قرشوشتحلیلیة مقارنة الجزائر، مصر، تونس أنموذجا

األخالقیات المھنیة في وسائط اإلعالم الجدیدة : دراسة وصفیة میدانیة تحلیلیة على عینة من 
D/649رضوان، جديالصحف اإللكترونیة والقائمین باإلتصال في الجزائر

اإلتصال وإدارة الجودة الشاملة للبیئة في المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة : دراسة مقارنة 
D/647شریفة، جوديلمؤسستي نفطال وصیدال من خالل مواصفات اإلیزو

وسائل اإلعالم ودورھا في ترقیة اللغة العربیة : دراسة وصفیة تحلیلیة عینة من متلقي 
طباش، فارسمضامین وسائل اإلعالم العربیة

D/591-
592



Le service public de la télévision : Approches théoriques et systèmes 
médiatiques : Etude comparative Entreprise publique de télévision 
(EPTV) France Télévisions (FRTV) Britich Broadcasting corporation 
(BBC) Public Service Broadcasting (PSB) ,

Nor El Houda Bouzegaou بوزقاو، 
نور الھدى

D/595-
596

دور اإلعالم المحلي في تكوین الوعي بالتنمیة المستدامة : دراسة میدانیة لعینة من مستمعي 
لحمر، نبیلإذاعة بسكرة

D/593-
594

إتصال القابلیة في الحقل السیاسي : دراسة وصفیة على عینة من الباحثین في حقلي علوم 
مختار فرزولياإلعالم واإلتصال والعلوم السیاسیة

D/597-
598

الخطاب اإلشھاري التلفزیوني جمالیات التلقي وفنومنولوجیا التأویل : دراسة سیمیائیة 
زروطة، نصیرةإستطالعیة

D/599-
600

البیئة ومشكالتھا في اإلعالم العلمي المتخصص : دراسة وصفیة تحلیلیة في مجلة البیئة 
عمارة، عبد الحلیموالتنمیة اللبنانیة في الفترة الممتدة ما بین 2009/2012

D/601-
602

550زینب بوشالغمالتفاعل اإلجتماعي في الجماعات اإلفتراضیة : دور الحضور اإلجتماعي

إستخدام الملتیمیدیا في العملیة التعلیمیة في الجزائر : دراسة مسحیة لعینة من األساتذة 
جمال، جنانالمشاركین في الدورة التكوینیة بمعھد تكوین وتأھیل المعلمین ببن عكنون (2008-2007)

D/581-
582

الصحافة وتكنولوجیا اإلتصال : دراسة تحلیلیة للصحف اإللكترونیة العربیة : "الجزیرة نت، 
الشاطري، أدیب أحمدالخبر. كوم، 26 سبتمبر . نت، إیالف. كوم، والتغییر. كوم" أنموذجا

D/547-
548

الثقافة التنظیمیة وأداء القائم باإلتصال في المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة : دراسة مقارنة 
لمؤسسة المرافق العامة والبناءات الحدیدیة سیدي موسى الجزائر في الفترة الممتدة من شھر 

نسیمة أمیرة، موسىفیفري إلى ماي 2016
D/544-
545

D/516فتیحة بوغازيصحافة المواطن و الرأي العام : دراسة من منظور دوامة الصمت
D/542-

فطیمة، لحیانيصورة الذات واآلخر في الفضائیات األجنبیة الموجھة بالعربیة : دراسة تحلیلیة
D/542-
543

التناول اإلعالمي للتحوالت السیاسیة في الیمن من خالل الفضائیات اإلخباریة الناطقة 
األسد، األسد صالحبالعربیة لعام 2011 : دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة " قناتي الجزیرة والعربیة أنموذجا "

D/540-
541

الصناعة الثقافیة في ظل الثورة الرقمیة : رھانات صناعة المحتویات الثقافیة في السینما 
سعدون، نسریناألمریكیة : دراسة تحلیلیة للصورة التولیفیة الرقمیة الموظفة في افالم الخیال العلمي

D/538-
539

حق الوصول إلى مصادر المعلومات في التشریع اإلعالمي . : دراسة مسحیة على عینة من 
بلقاسم عثمانالصحفیین الجزائریین .

D/ 534-
535

التسویق السیاسي عبر االنترنت : دراسة وصفیة تحلیلیة لمواقع االحزاب السیاسیة الجزائریة 
مصطفى كشایري( 2016 - 2017)

D/537 
D/536

اللغة البصریة في الفن التشكیلي اإلسالمي : دراسة تحلیلیة سیمیائیة لنماذج من فنون 
إیمان، عفانالزخرفة والتصویر اإلسالمیة

D/532-
533

أثر الصورة الصحفیة في تشكیل الوعي البیئي في المجتمع الجزائري : دراسة استطالعیة 
بكیر قشارعلى عینة من جمھور الصحافة المكتوبة بمدینة الجزائر

D/530 
/531

D/528سمیرة، بلغیثیةجمھور الدراما التلفزیونیة التركیة المدبلجة للعربیة

تأثیر الدراما التلفزیونیة على قیم الشباب الجزائري (الدراما التركیة نموذجا) : دراسة مسحیة 
سھام، ممولجمھور الطلبة الجامعیین بمناطق الجزائر العاصمة والبلیدة والمدیة

D/526-
527

تحلیل سیرورات اإلتصال الشخصي في إطار نظریة Eric Berne : حالة الصحفیین 
رحماني، مریمورؤساء التحریر بالمؤسسات اإلعالمیة الجزائریة

D/524-
525

La communication de crise et la presse écrite en algerie durant la 
décennie noire : Approche sémio-contextuelle des évènements de 
bentalha de1997 àtravers les quotidiens nationaux el moudjahid et el 
watanمناد بوشفرة سلیمةD/184

D/407ھارون منصرصورة المسلم في الصحافة الغربیة
D/12زینب بعلوجصورة المراة من خالل األغاني العربیة المصورة



األحداث التي شھدتھا المنطقة العربیة من خالل خطاب الصحافة الجزائریة : دراسة وصفیة 
تحلیلیة لعینة من الیومیات ( الخبر، الشروق، الوطن ولیبرتي) من 18 دیسمبر 2010 إلى 

زینب، بن عودة18 دیسمبر 2011

D/522 
t.1t.2 
D/523 

االتصال المؤسساتي و إدارة السمعة و إشكالیة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : 
محمد أمین عبادنةدراسة حالة الجزائر

D/ 518-
519

الصحافة واألزمات تعامل الصحافة الجزائریة المكتوبة مع األزمات األمنیة أزمتا تقنتورین 
تقیة فرحيو غردایا نموذجا : دراسة تحلیلیة مقارنة للصحف الیومیة

D/520-
521

517فتیحة غازيصحافة المواطن و الرأي العام : دراسة من منظور دوامة الصمت
العصبیة اإلفتراضیة في شبكات التواصل اإلجتماعي : دراسة اثنوغرافیة نقدیة على عینة من 

بصافة، أمینةمستخدمي الفیسبوك
D/ 514-
515

البناء اإلجتماعي لإلستخدامات : دراسة إثنوغرافیة لتمثل عینة من مستخدمي موقع 
مھدي سامیةFacebook في الجزائر

D/512-
513

اإلتصال وتنمیة الموارد البشریة في ظل إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة اإلقتصادیة 
ھابة، طارقالجزائریة : دراسة حالة مؤسسة الورود للروائح والعطور بالوادي

D. 510-
511

مخطط االتصال و نظام إدارة الجودة في المؤسات الجزائریة الخاصة : دراسة حالة لمؤسسة 
D/500/1بشبیش عبد المؤمن" أمنھید "

النظام القانوني لإلعالم في الجزائر : دراسة تحلیلیة مقارنة في قوانین اإلعالم 82-01 و 90-
كمال بطاش07 و 05-12

D/508-
509

Dic. 17دیاب، مفتاح محمدمعجم مصطلحات إدارة المعلومات وإدارة المعرفة

Dic. 18حداد، أ. و.قاموس مصطلحات المعلوماتیة : فرنسي - عربي مع مختصرات فرنسیة ومسرد عربي
Dic. 16بوطالب، عبد الھاديمعجم تصحیح لغة اإلعالم : عربي - عربي

- D/506أثر استخدام وسائط االتصال الجدیدة على المشاھدة التلفزیونیة - الیوتیوب و الفایسبوك  أثر استخدام وسائط االتصال الجدیدة على المشاھدة التلفزیونیة - الیوتیوب و الفایسبوك 
سعاد بومدیننموذجین - : دراسة مسحیة على عینة من األسر بمدینة البلیدة

D/506 -
D/507

Dic. 07عودي، أحمدالقاموس الحدیث في المترادفات واألضداد : إنكلیزي عربي
Dic. 19الدایة، محمد رضوانالمفید معجم إعالمي بالغي مصطلحي

الفرائد الدریة للطالب : عربي - إنجلیزي : تزینھ إثنان وثالثون لوحة ملونة وسبعمائة 
Dic. 15دار المشرقصورة سوداء

Dic. 20قندیلجي، عامر إبراھیمالمعجم الموسوعي : لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت واألنترنت

تاثیر العوامل االجتماعیة و المھنیة على الممارسة المھنیة للصحافیین في االذاعة الجزائریة : 
حكیم حمزاويدراسة سوسیومھنیة على صحفیي القنوات االولى و الثانیة و الثالثة و الدولیة و " رادیو نات"

D/504-
D/505

Dic. 11فادي، فرحاتالقاموس األساسي : قاموس عام غني، شامل وعملي : إنكلیزي - إنكلیزي - عربي
وسائط اإلتصال الجدیدة وعولمة الثقافة المحلیة : دراسة إثنوغرافیة على عینة من الشباب 

مریم، دھانالجزائریین المستخدمین لموقع الفایسبوك
D/502-
503

Dic. 04قاموس الروس المحیط : فرنسي - عربي

Le Petit larousse illustré : 90000 Articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 
160 planches chronologie universelleDic.21

تمثالت األنا و اآلخر في الفضاء العمومي االفتراضي . : دراسة مسحیة على عینة من 
كریمة بوفالقةمنتدیات الجلفة -ماي / نوفمبر 2015

D/498-
499

Dic/10نور الدین، عصاممعجم نور الدین الوسیط : عربي - عربي
Dic/14عودي أحمدالقاموس الحدیث للمتعلمین : إنكلیزي - إنكلیزي - عربي

Le petit larousse illustré : 90000 Articles, 5000 illustrations, 355 cartes, 
160 planches, chronologie universelleGirac-Marinier, CarineDic/09

T.3جرانت، باري كیثموسوعة السینما : شیرمر الجزء الثالث
T.2جرانت، بارؤ كیثموسوعة السینما : شیرمر الجزء الثاني
1جرانت، باري كیثموسوعة السینما : شیرمر الجزء األول



عالقة السلطة بالرأي العام من خالل نشرة األخبار الرئیسیة في التلفزیون الجزائري : تناول 
حواص فاطمةأزمة غردایة 2013-2015على ضوء نظریة لولب الصمت .

D/488-
489

الیقظة البیئیة و إستراتیجیة و اإلتصال العمومي في الجزائر : دراسة حالة مدیریة التوعیة 
التربیة و الشراكة ألجل حمایة البیئة بوزارة الموارد والبئة في الفترة الممتدة من 2014إلى 

سلیمة قاصدي2017
D/492-
493

مسعودة طلحةدور اإلذاعة المحلیة في ترتیب أولویات المواطن نحو قضایا التنمیة المستدامة
D/494-
495

497محمد، لعالمةالصحفیون في اإلذاعات المحلیة الجزائریة : دراسة سوسیو مھنیة
Dictionnaire HachetteLabro, CecileDic/13

Dic/12المنجد العربي - الفرنسي الفرنسي - العربي للطالب
Dic/08أبو جوده، صالحمنجد الطالب

Dic/05جبور، جان ماجدالمنجد الفرنسي - العربي الكبیر
Dic/01المنجد في اللغة

Dic/03مصطفى، إبراھیمالمعجم الوسیط : الجزء األول من أول الھمزة إلى آخر الضاد

Oxford UniversityDic/02قاموس اكسفورد الحدیث : لدارسي اللغة اإلنكلیزیة : انكلیزي - انكلیزي - عربي
Souheil, IdrissDic/06المنھل : قاموس فرنسي عربي

المعالجة الصحفیة للتعدیل الدستوري الجزائري عام 2008من خالل الجریدتین الوطنیتین 
ملیكة جوزيالخبر و الشرق الیومي

D/428-
429

قیاس الجمھور و دوره في توجیھ استراتیجیات االتصال المؤسساتي في الجزائر : بحث 
جازیة بن رابحآلیات االستھداف االشھاري التلفزیوني خالل السداسي األول من 2017

D/490-
491

الخطاب اإلسالمي عبر الفضائیات العربیة ودوره في تدعیم البنیة القیمیة اإلسالمیة : دراسة 
حسینة، قانةوصفیة تحلیلیة لخطاب البرامج الدینیة عبر الفضائیات العربیة الجامعة

D/486-
487

دور االعالم في توجیھ الحدث السیاسي : دراسة تحلیلیة النتفاضة الشعوب العربیة من خالل 
عبد الرحمان، بابا واعمرقناة الجزیرة

D/484-
D/485

اإلتصال و تشكیل الوعي البیئي عبر شبكات التواصل اإلجتماعي : دراسة میدانیة لعینة من 
یامین بودھانمستخدمي موقع الفایسبوك في الجزائر

D/482-
483

استخدامات تكنولوجیا المعلومات و االتصال في وكاالت األنباء وكالة األنباء الجزائریة -
دلفة شاكردراسة حالة 2016-1961

D/482-
483

الفضاء السیمیائي ومسألة تعددیة المعاني في الطقوس الشعبیة األمازیغیة الجزائریة : دراسة 
وردیة راشديسیمیولوجیة أنتروبولوجیة لعینة من الطقوس في منطقتي القبائل والصحراء

D/442-
443

الصور الكاریكاتوریة السیاسة في الصحافة الجزائریة خالل التشریعات 10 ماي 2012 : 
تحلیل سیمیولوجي لعینة من صور الیومیات الصادرة بالعربیة (الشروق-الخبر ) و الفرنسیة 

سیدعلي جنانالوطن و لیبرتي
D/448-
449

دور الكفاءات اإلداریة في تسییر المؤسسة السمعیة البصریة العمومیة في الجزائر : دراسة 
سومیة لعجوزيوصفیة لعینة من مدراء التلفزیون الجزائري

D/462-
463

البیئة اإلعالمیة و أثرھا على األداء المھني لدى الصحفیین الجزائریین : دراسة میدانیة عل 
D/474سھیلة دھمانيعینة من الصحفیین في قطاع الصحافة

االغتراب الثقافي عبر الشبكات االجتماعیة لدى الشباب الجامعي الجزائري : دراسة في 
سوھیلة فلة بوعزةاستخدامات الفایسبوك لدى طلبة جامعة الجزائر3

D/472-
473

اتصال المعتقدات في الجزائر مكانة ودور الخرافات في التصال االجتماعي : دراسة 
حسین توميسیمیولوجیة لمنطقة القبائل

D/468-
469

دور وسائط االتصال الجدیدة في التغییر السیاسي في الدول العربیة : دراسة وصفیة تحلیلیة 
التجاھات عینة من الطلبة الجامعیین الجزائریین حول دور مواقع الشبكات االجتماعیة في 

أحمد شریف بسامعملیة التغییر
D/466-
467

مواقع شبكات التواصل اإلجتماعي و القیم : العالقة بین الواقعي و اإلفتراضي : دراسة 
D/383ھالة دغماناستطالعیة على عینة من الطلبة الجزائریین المستخدمین لموقع الفیسبوك

العالقات اإلجتماعیة اإلفتراضیة لمستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي في الجزائر : 
D/376نور الھدى عبادةالفایسبوك نموذجا



األبعاد اإلجتماعیة للرسالة اإلعالمیة في الصحافة المكتوبة الجزائریة (الخبر -الوطن- الماء- 
HORISONSنسیمة مقبلD/352

D/51خلیفة بوراسإشكالیة حریة اإلعالم في العالقات الدولیة

النمذجة االتصالیة في مجال التنشیط التلفزیوني من خالل البرمجة اللغویة العصبیة : دراسة 
بوزید رمليتجریبیة على عینة من منشطي المؤسسة العمومیة للتلفزیون و قناة الشروق TV الجزائریتین

D/391-
392

حق الحصول على المعلومات في التشریعات اإلعالمیة الجزائریة ) : دراسة مسحیة تحلیلیة 
قرموش فاطمة الزھراءلدساتیر و قوانین اإلعالم (2012-1962

D/389-
390

اإلذاعة المحلیة و الھویة الثقافیة لدى الشباب الجزائري في ظل العولمة , دراسة في 
محلب حفیظةاإلستخدامات و اإلشباعات على عینة من المستخدمین إلذاعة تیبازة المحلیة

D/387-
388

D/381بوطبة كریمةاإلتصال المؤسساتي بین حق العامل في اإلعالم و سیاسة المؤسسة
386نسرین داودياتصال مؤسساتي

ھالة دغمانمواقع شبكات التواصل اإلجتماعي و القیم العالقة بین الواقعي و اإلفتراضي
D/383-
384

المعالجة اإلعالمیة للقضایا اإلقتصادیة في الصحافة اإلقتصادیة الجزائریة دراسة تحلیلیة 
كھینة بركونمقارنة للیومیات

D/378-
379-380

عالقة التصورات اإلجتماعیة باستخدامات المرأة لألنترنت : دراسة استكشافیة وصفیة لعینة 
سارة بوعیفيمن المراھقات بوالیة سوق أھراس

D/374-
375

عقود العمل لمدة غیر محددة في المؤسسات الموضوعیة تحت وصایة وزارة اإلتصال 
نسیم بوقطایةالجزائریة دراسة وصفیة

D/346-
347

345فطیمة بوھانيالقائم باإلتصال و دوره في صناعة القرار قبل حدوث األزمات في الجزائر

-D/342إسھامات تكنولوجیا اإلتصال في نقل و تطویر المعارف في الجزائر : دراسة في 
343فیروز قاسحياإلستخدامات و اإلشباعات لعینة من األساتذة الجامعیین خالل2016-2015

341لویزة عبادمضمون اإلعالم األمني في التلفزیون
الحمالت اإلنتخابیة و تاثیرھا على سلوك الناخبین الجزائریین "الحملة اإلنتخابیة لتشریعیات 

إیدیر معیاش10 ماي2012
D/338-
339

معالجة الرسائل اإلعالمیة و مستویات اإلقناع .طلبة جامعة الجزائر3 نموذجا : دراسة 
الزھرة بریكتحلیلیة للرسائل اإلعالمیة الخاصة بالمخدرات

D/336-
337

335قاسیمي أمالالخطاب الكاریكاتیري السیاسي في الصحافة المكتوبة

رمزیة القیم في الخطاب اإلشھاري التلفزیوني : دراسة تحلیلیة سیمیولوجییة لإلشھار الموجھ 
أقراد حسینةلألطفال عبر قناتي MBC3 وسبایس تون 2015-2014

D/332-
333

سوسیو مھنیة القائم باإلتصال في اإلذاعات الموضوعاتیة الوطنیة : دراسة میدانیة بإذاعتي 
یعقوب بن الصغیرالقران الكریم و الثقافیة 2015-2012

D/330-
331

329محمد أمین لعلیجيدوافع استخدامات میزات فایسبوك و عالقتھا بتراكم
325حجام الجمعيالثقفون األكادیمیون و الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر

323عیاد حنانإستخدام األسرة الریفیة للتلفزیون الرقمي و ألیات اإلشباعات المحققة
المعالجة اإلعالمیة لقضایا المجتمع المحلي. دراسة تحلیلیة مقارنة لعینة من النشرات في 

فاطمة الزھراء قیطةإذاعتي البلیدة و الوادي
D/372-
373

ثقافة المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة من خالل اإلتصال الداخلي دراسة إستطالعیة لواقع 
فضیلة سبعثقافة مؤسسة سونطراك

D/370-
371

األداء اإلعالمي في الجزائر بین الحریة و المسؤولیة في ظل التحوالت السیاسیة و 
الغقتصادیة من1990-2015 الصحافة الخاصة دراسة وصفیة تحلیلیة ألطر النظریة و 

جمیلة قادمالتطبیقیة ألداء اإلعالمي
D/368-
369

إستراتیجیة إدارة أمن المعلومات : مقاربة نظمیة مع استشراف تطبیقات المعیار الدولي 
مالك محمدنموذجا

D/312-
313

أثر السیاسة اإلخباریة على أداء المؤسسة الصحفیة : دراسة وصفیة تحلیلیة إلقتصادیات 
بن مھدي مرزوقاإلعالم المكتوب في الجزائر

D/362-
363

367خبیزي سامیةالتغییر التنظیمي و فعالیة اإلتصال في المؤسسة

نسمة مقبلاألبعاد اإلجتماعیة للرسالة االعالمیة في الصحافة المكتوبة الجزائریة الخبر الوطن المساء
D/352-
353



365خالص دحماناإلتصال الشخصي و التعایش اإلجتماعي في المجتمع

استخدام الوسائل التكنولوجیا الحدیثة في التعلیم العالي - دراسة مسحیة لعینة من اساتذة و 
ظریفة, بورواینطلبة معاھد و كلیات العلوم االنسانیة و االجتماعیة بجامعة الجزائر (2) و (3)

D/358-
359

اإلعالم الجدید -NEW MEDIA . والھویة الثقافیة : مقاربة نقدیة إلستخدام مموقع الفایسبوك 
سھیلة زوار(الشباب الجامعي ) نموذجا

D/356-
357

اإلرھاب في رسوم الكاركتیر الغربیة من خالل الصحافة : دراسة في المبنى والمعنى : 
جلول، خالفتفجیرات مدرید ولندن نموذجا

D/354-
355

إستخدامات ألعاب الفیدیو العنیفة و عالقتھا بالسلوك العدواني لدى عینة من المراھقین 
مراد قاصدالجزائریین

D/326-
327

إستخدام المراھقین لشبكة الفیسبوك وعالقتھ بتعلقھم األبوي : تفحص عالقات االنسجام و 
بوزیر، عبد اللطیفالصراع : دراسة میدانیة على عینة من المراھقین المتمدرسین بالجزائر العاصمة

D/348-
349

351إسماعیل بن دبیلياإلمان على استخدام االنترنت و عالقة باإلكتئاب و العزلة اإلجتماعیة
321نوریة بوقزولةالبرمجة التلفزیونیة الواقع و األفاق و المفارقات

التلفزیون و اتجاھات الشباب الجزائري نحو الموضة (دراسة مسحیة لعینة من شباب 
عزوز سعیدةالجزائر العاصمة

D/318-
319

317بوسجرة لیلیامستخدمو المواقع اإللكترونیة للصحف و توجھات المعلنین في الجزائر

أثر شبكات التواصل اإلجتماعي على تشكل الھویة اإلفتراضیة(دراسة میدانیة لتمثالت عینة 
تومي فضیلةمن المستخدمین الجزائریین لموقع FECEBOOK خالل الفترة2015-2014

D/314-
315

صناعة صورة الرئیس األمریكي بین التسویق السیاسي و التناول اإلعالمي و التجسید الفني 
مراد بوشحیط(دراسة تحلیلیة 2015-2008)

D/310-
311
D/308-

309طارق طرادتأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي" الفایس بوك" في التواصل السیاسي للشباب الجزائري
307نجیب بخوشألیات التلقي اإلعالمي لدى جمھور وسائل اإلعالم

الثقافة السیاسیة في الصحف الیومیة و انعكاستھا على عملیة التنمیة السیاسیة في الجزائر . 
دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة لعینة من صحیفتي الخبر و الشعب فب الفترة الممتدة 

حیاة قزادريمن2009-1989
D/304-
305

أثر التفاعل اإلقتراضي على مستخدمي فایسبوك في تسسسر الفضاءالعمومي دراسة مسحیة 
صافیة قاسیميعلى عینة من طلبة المجتمعات اإلفتراضیات الطالبیة

D/302-
303

جمھور الصحافة الیومیة في ظل التحوالت التكنولوجیة الجدیدة -دراسة مسحیة لعینة من 
سالم كھینةقراء الصحف الیومیة الورقیة و اإللكترونیة وفق مدخل اإلستخدامات و اشباع الرغبات

D/300-
301

دور تكنولوجیا المعلومات في تطویر حركة التنمیة في قطاع التعلیم العالي بالجزائر دراسة 
سجیة جمعيمیدانیة علىعینة من األساتذة الجامعیین

D/298-
299

بنیة خطاب الصورة االشھاریة في التلفزیون الجزائري مقاربة تحلیلیة سیمیولوجیة لعینة من 
شاوش, جمال شعبانالرسائل االشھاریة -2012-2010.

D/296-
297

دور االعالم الرسمي االردني في تشكیل الوعي السیاسي لدى طلبة الجامعة االردنیة وكالة 
محمد كامل, القرعاناالنباء و التلفزیون االردني نموذجا -2014-2013 .

D/294-
295

اإلتصال التنظیمي و أبعاد التغییر في المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الجزائریة دراسة حال 
شریط حوریةشركة األكیاس

D/292-
293

مصداقیة الصحافة اإللكترونیة لدى الطلبة الجزائریین : دراسة میدانیة و تحلیلیة على عینة 
كیحول طالبمن وسائل اإلعالم العربیة و الجزائریة و الطلبة الجامعیین الجزائریین

D/286-
287

جمھور تلفزیون الواقع في الجزائر ألحان و شباب نموذجا دراسة تحلیلیة في استخدامات و 
ناجیة مزیان أمحسنإشباعات الجمھور العاصمي

D/290-
291

9الرسوم الكاریكاتوریة و المتلقي الجزائري كیفیة القراءة و آلیات التأویل
التمثالت الثقافیة في الومضات االشھاریة بالتلفزیون الجزائري.دراسة تحلیلیة سیمیائیة و 

أحمد, بوخاريمیدانیة.
D/284-
285

االعالم المحلي و دوره في تنمیة التوعیة البیئیة في الجزائر .اذاعة سطیف نموذجا(2013-
فایزة, سبتي2014)

D/282-
283



الرسالة االشھاریة في التلفزیون الجزائري .دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لبنیة و داللة الفالم 
اسمھان, مریبعياالشھاریة -جانفي-دیسمبر2012

D/280-
281

تأثیر الخطاب المسجدي على منظومة القیم لدى الطلبة الجامعیین .دراسة وصفیة تحلیلیة و 
نصر الدین, بویحيمیدانیة بجامعة البلیدة 2

D/278-
279

قضایا االعاقة في الصحافة األردنیة الیومیة (دراسة تحلیلیة لمضمون صحیفتي الرأي و الغد 
خالد محمود عبد المجید, ھیالت(01/01/2014) (31/12/2014)

D/276-
277

الخطاب االشھاري التلفزیوني و الثقافة االستھالكیة .دراسة میدانیة لعینة من أطفال الجزائر 
فطومة, بن مكيالعاصمة 2015

D/274-
275

صورة المرأة الجزائریة المثقفة في البرامج التلفزیونیة .دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لعینة من 
نسیمة, لونیسدالاما المسلسالت التلفزیونیة الجزائریة

D/272-
273

السیاسة االعالمیة الجزائریة في مرحلة التعددیة السیاسیة و االعالمیة.دراسة وصفیة-1989-
حكیمة, جاب هللا2014

D/270-
271

ثقافة االشھار االلكتروني و اشكالیات التلقي في المجتمع الجزائري .دراسة تحلیلیة 
عبد النور, بوصابةاستطالعیة لعینة من الجمھور المتلقي في والیات الوسط الشرق و الغرب الجزائري

D/ 268-
269

صورة الوالیات المتحدة األمریكیة في الصحافة الجزائریة .دراسة تحلیلیة مقارنة لصحف 
"الشعب"،المجاھد"، "الوطن" و" الخبر " من 11 سبتمبر2001 الى سقوط بغداد في 09 

نصیرة, صبیاتأفریل 2003

D266T.1-
2 
D267T.1-2

كریمة, بناناالتصال المالي في الجزائر نموذج قطاع البنوك الجزائري.دراسة وصفیة تحلیلیة.
D/264-
265

مستویات تلقي النص التلفزیوني عند المتلقي الجزائري-فیلم " خارجون عن القانون "نموذجا-
حنان, شعباندراسة میدانیةز

D/262-
263

عادات مشاھدة البرامج التلفزیونیة لدى الطفل الجزائري.دراسة مسحیة لعینة أطفال (من 5 
رشیدة, بشبیشالى 14 سنة )

D/260-
261

السیاسة األمنیة األمریكیة من خالل الفیلم الروائي.دراسة سیمیولوجیة لعینة من األفالم 
صباح, ساكراألمریكیة من فترة الحرب العالمیة الثانیة الى ما بعد أحداث سبتمبر 2001

D/258-
259

البرمجة في التلفزیون الجزائري.دراسة كیفیة للمبرمج من منظور حارس البوابة 
اسمھان, بن لعالمفیفري2014-جانفي 2015 .

D/256-
257

الترفیھ في التلفزیون و عالقتھ بالقیم االجتماعیة .دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من مشاھدي 
نصیرة, سحنونالبرامج الترفیھیة في التلفزیون الجزائري جانفي-دیسمبر 2010

D/254-
255

القیم االجتماعیة و الثقافیة في ظل تكنولوجیا االتصال الحدیثة : االستخدامات و التأثیرات 
فاطمة الزھراء, ینون.دراسة وصفیة تحلیلیة

D/252-
253

251رشید, فریحالتأثیرات المالیة لالشھار على المؤسسات االعالمیة في الجزائر.

الثقافة في زمن العولمة بین التنوع و النمدجة .اشكالیات : الصراع،التبادل و الدفاع في ظل 
عبد الرحمان, كعواشتطور تكنولوجیا المعلومات و االتصال.دراسة نظریة تحلیلیة

D/248-
249

استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في الوسط األسري.دراسة میدانیة في االستخدام و 
كریمة, شعبانانعكاساتھ على التفاعل األسري

D/246-
247

دور وسائل االعالم العمومیة في خدمة قضایا الشباب .دراسة استطالعیة لعینة من شباب 
نادیة, بن ورقلةوالیة الجلفة.

D/244-
245

داللة الخطاب النسوي في السینما الروائیة العربیة.دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لستة افالم 
نسویة : "الباحثات عن الحریة"(مصر،2005)،"سكر بنات"(لبنان،2007)،"وجدة"(المملكة 

العربیة السعودیة،2012)،"حریر 
عواطف, زرارياحمر"(تونس،2002)،"ماروك"(المغرب،2004)،"بركات!"(الجزائر،2006)

D/242-
243

اشكالیة العنف اللفظي بین المواطن و االدارة الجزائریة.دراسة نظریة استطالعیة لعینة من 
دلیلة, فرشانمواطني بلدیة باب الوادي،القبة،بن عكنون 2014-2012

D/238-
239

أخبار المؤسسة العسكریة الجزائریة في وسائل االعالم الوطنیة.دراسة مسحیة مع حاالت و 
عبد المالك, تكركارتتطبیقات في التغطیة االعالمیة 2006/2014

D/236-
237

نماط تلقي جمھور مستمعي اإلذاعة المحلیة لبرامج الھویة الثقافیة -دراسة إثنوغرافیة لعینة 
لیلیا شاويمن االسر الجزائریةجانفي2010- جانفي2015

D/232-
233



الشبكات االجتماعیة على األنترنیت .دراسة مسحیة لمستخدمي الفایس بوك من طلبة جامعات 
صونیة, عبدیشالجزائر العاصمة(1،2،3) 2013/2014 .

D/234-
235

231محمد, ھدیرصناعة الخبر في المیدیا االمریكیة.دراسة حالة قناة فاكس نیوز
الطفل و االشھار في التلفزة الجزائریة .دراسة تحلیلیة لعینة من الرسائل االشھاریة جانفي-

دلیلة, شریفيدیسمبر2010
D/228-
229

االنواع الصحفیة االخباریة في جریدة لوموند LE MONDE الفرنسیة (01 جوان - 30 
فاطمة الزھراء, مشتةنوفمبر 2008)

D/226-
227

225كریمة, بوحجةحمایة البیانات الطبیة الخاصة في العصر الرقمي

لعالوي, خالدعالقة الذكاء االنفعالي بالكفاءة االتصالیة لدى االطارات المسیرة -حالة مجمع سونلغاز
D/222-
223

نورة, بوزیدبرامج االطفال التلفزیونیة و التنشئة االجتماعیة و الثقافیة للطفل دراسة في التاثیر
D/220-
221

قناة الجزیرة الفضائیة و القضایا المركزیة لالمة العربیة (العراق و لبنان نموذجا) دراسة 
زھرة, بلعلیاوصفیة تحلیلیة لحلقات من برنامج ( بال حدود) من 2003 الى 2006

D/218-
219

استخدامات األنترنت و تأثیرتھا السمیولوجیة على الشباب الجزائري ،الظاھرة الدینیة 
بن عجایمیة, بوعبد هللااللكترونیة نموذجا

D/216-
217

استراتیجیة االذاعة المحلیة في تلبیة االحتیاجات االعالمیة للمرأة الریفیة الجزائریة .دراسة 
اسعیداني, سالميتحلیلیة للبرامج االذاعیة الموجھة للمراة الریفیة باذاعة الحضنة لسنة 2011

D/214-
215

213طیب أحمد محمدالھاتف النقال في الجزائر بین التطور و التحدیات : دراسة وصفیة تحلیلیة

براھیمي, یوسفالمكتبة االفتراضیة و الباحثون الجزائریون.دراسة حالة-جامعة الجزائر (2009-2000)
D/210-
211

واقع استخدام اللغة العربیة على شبكة األنترنیت .دراسة میدانیة على عینة من أساتذة و طلبة 
بوزیفي, وھیبةجامعة الجزائر 3

D/208-
209 209بوزیفي, وھیبةجامعة الجزائر 3

دور األسرة و المدرسة في تربیة الطفل على التعامل مع التلفزیون.دراسة مسحیة تحلیلیة 
حمیدة, راضیةلعینة من أولیاء التالمیذ و المعلمین بمنطقة البلیدة

D/206-
207

أثر شبكات التواصل االجتماعي على تطویر حریة التعبیر عن الرأي في الجزائر .دراسة 
طالة, المیةمسحیة في ضوء مدخل االتصال السیاسي

D/204-
205

دور اإلتصال لدى الجماعات المحلیة في إدارة أزمة منطقة القبائل 2001 و الكارثة الطبیعیة 
D/203جمال, تزكریت2005 بوالیة البویرة دراسة وصفیة تحلیلیة

الصراع السیاسي في الجزائر من خالل الصحافة الفرنسیة دراسة مقارنة بین یومیتي 
D/202سمیرة, بلعربيلوفیغارو LEFIGAROو لیبراسیون LIBRATION من13 جانفي الى15 أفریل 1999

بناء األخبار في الفضائیات اإلخباریة العربیة : درسة مقارنة في تریتیب األولویات بین قناتي 
ضیف, لیندةالجزیرة و العربیة أكتوبر2009 سبتمبر2010

D/200-
201

اإلعالم السیاسي و المثقف العضوي في الجزائر (مقاربة سوسیو إعالمیة في دینامیكیة وضع 
سي موسى, عبد هللاألجندة

D/198-
199

تأثیر تكنولوجیا االتصال على النشر االلكتروني للصحف الیومیة الجزائریة المكتوبة -دراسة 
سیفون, بایةتحلیلیة میدانیة-

D/196-
197

األسالیب االقناعیة و القیم في اشھار التلفزیون الجزائري.تحلیل مضمون لعینة من 
رجم, جناتاالشھارات التي تبثھا التلفزة الجزائریة .دراسة میدانیة لعینة من الجمھور لمدینة سطیف.

D/194-
195

استخدامات االنترنت في الصحافة الجزائریة : دراسة مسحیة على عینة من الصحفیین 
بن صغیر, زكریاالجزائریین

D/192-
193

التمثالت االجتماعیة للطلبة الجامعیین و السلوكات االتصالیة -دراسة میدانیة لتمثالت الفضاء 
فریدة عكروتالجامعي وسلوكات االتصال الیومي للطلبة -

D/190-
191

إستخدام االنترنت في البحث العلمي الجامعي : دراسة میدانیة ألساتذة جامعة الجزائر3 خالل 
فریدة, بن عمروشالفترة الزمنیة الممتدة بین2015-2014

D/188-
189

حوار الحضارات و صراعھا في الصحافة العربیة و الغربیة : دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة 
بھناس, سعید عادللمجلة المستقبل العربي و جریدة لوموند دیبلوماتیك

D/186-
187



"La communication de crise et la presse écrite en Algérie durant la 
"décennie noire : Approche sémio-contextuelle "des évènements de 
Bentalha de 1997" à travers les quotidiens nationaux : El Moudjahid et 
El WatanSALIMA, MENAD BOUCHEFRA

D/184-
185

دور الفضائیات العربیة اإلخباریة في تنمیة الوعي السیاسي لدى الطلبة و االساتذة الجامعیین 
لمطاعي, فیروزالجزائریین-فضائیة الجزیرة اإلخباریة نموذجا

D/174-
175

183حملیل رشیداستراتیجیة االتصال لدى حزب التجمع الوطني الدیموقراطي-دراسة حالة
األداء االعالمي للصحفیین الجزائریین في ظل استخدام تكنولوجیا المعلومات و 

حیمران أحسناالتصال.دراسة مسحیة لعینة من الصحفیین.
D/180-
181

استخدام الطفل لشبكة األنترنیت و أثره على العملیة التربویة لألسرة الجزائریة.دراسة 
ایكوفان شفیقوصفیة تحلیلیة على عینة من تالمیذ الطور المتوسط بالعاصمة 2013-2012

D/170-
171

الخطاب اإلسالمي السیاسي ...وأثره في نظریة نشوة الجماعة الفكریة : نموذج الخطاب 
D/30-31محمد طوالبیةالقطبي و الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ

92Rتیطاوني الحاجالعولمة االعالمیة و دورھا في تجسید معالم المجتمع الدولي الجدید
اآلثار اإلجتماعیة و الثقافیة للعولمة اإلعالمیة على جمھور الفضائیات األجنبیة : الشباب 

رحیمة عیسانيالجامعي بالجزائر نموذجا
D/52-
D/52R

اقتصاد قطاع مؤسسات الصحافة المكتوبة انعكاسھ على حریة االعالم : مقارنة تحلیلیة في 
بلقاسمي, رابحاقتصادیات االعالم

D/178-
179

177بكار, بنت طاعة هللادور العالقات العامة لمجلس األمة في إدارة صورتھ الذھنیة
الصورة التلفزیونیة و إنعكاساتھا الثقافیة على المشاھد الجزائري : دراسة على عینة من 

زھیر بوسیالةالجزائر العاصمة
D/172-
173

D/03سعید إسماعیلشروط القائم باإلتصال عند المسیحیین و المسلمین
محددات إستخدام تكنولوجیا المعلومات و اإلتصاالت في مجال اإلتصال التنظیمي - حالة 

فندوشي ربیعةفرع المضادات الحیویة { صیدال }بالمدیة-
D/142-
143

محمد الفاتح حمدياإلعالن في القنوات الفضائیة العربیة و إنعكاساتھ على قیم الشباب الجزائري
D/168-
169

نور الدین ھادفأثر استخدام مصادر المعلومات االلكترونیة في تكریس القیم اإلخباریة عند الصحفیین
D/164-
165

D/166بوعمرة إلھامالمعالجة االعالمیة لألزمة المالیة العالمیة من خالل الصحافة الجزائریة المكتوبة

بعزیز ابراھیممشاركة الجمھور - األفراد - في إنتاج محتوى وسائل االعالم وظھور صحافة المواطن
D/138-
139

L'Algérie à travers la presse française et l'algérienne de gauche de 
1945 à 1955Zoubir chaouche ramdaneD/01

أشكال الكتابة و اإلنتاج التلفزیوني من الفكرة إلى الشاشة : دراسة وصفیة تحلیلیة ألشكال 
عبد القادر قطشةالبرامج التلفزیونیة نموذج التلفزیون الجزائري

D/162-
163

161كموش مرادالصورة الذھنیة لرجل األمن لدى الشباب الجزائري

دحدوح منیةتأثیر االشھار التلفزیوني على سلوك المستھلك الجزائري : دراسة میدانیة لشباب مدینة عنابة
D/158-
159

الطاھر بصیصأثر الكتاب اإلعالمیون الجزائریون من خالل صحیفتي الشروق و الوطن في النخب السیاسیة
D/156-
157

155بن طبة محمد البشیرإتجاھات الصحافة الفرنسیة نحو االسالم والمسلمین
أثر إستخدام التسویق عبر األنترنت على المؤسسات دراسة میدانیة لفنادق الجزائر العاصمة : 

حمدي وردةالفترة ما بین ماي 2012 و أفریل 2013
D/151-
152

D/71-72قالتي عبد الكریمدور الصحافة المستقلة في ترسیخ مفھوم الحكم الراشد في الجزائر : دراسة وصفیة تحلیلیة

D/79-80خیلیة وریدةالوضعیة االمنیة في الجزائر من خالل الصحافة في الفترة ما بین 2000-1992
القیم الخبریة في الصحافة الجزائریة الخاصة : دراسة میدانیة لصحیفتي الخبر و الشروق 

D/85-86عكاك فوزیةالیومي جانفي - دیسمبر 2007



إستعمال تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال في التعلیم المفتوح عن بعد حالة جامعة التكوین 
D/87-88العاقل سھامالمتواصل الجزائریة ألستاذة التعلیم المتوسط خالل الفترة : 2010-2005

زغالمي العیددور الصورة التلفزیونیة في تشكیل المخیلة الذھنیة للفرد الجزائري إتجاه الوجوه السیاسیة
D/107-
108

اإلتصال الجماھیري و النخبة في الجزائر : دراسة في بناء اإلتجاھات نحو القدرة على 
فرحي فیصلالتغییر السیاسي "اإلقتدار السیاسي" على عینة من األساتذة الجامعیین

D/112-
113

عزوز ھندالصحافة الجزائریة و تنمیة الوعي الدیني لدى القراء : دراسة تحلیلیة میدانیة
D/116-
117

البعد التربوي و التعلیمي في برامج اإلذاعة الموجھة للطفل : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من 
عامر دلیلةبرامج األطفال في اإلذاعة الجزائریة ( من سبتمبر 2009 إلى جوان 2010)

D/124-
125

اإلنفتاح التلفزیوني في بلدان المغرب العربي،الجزائر -المغرب-تونس نموذجـــا- دراسة 
زرفاوي ثریاوصفیـة مقارنة لتوجـھات صحفـیي التلفزیون العمومي و الخاص

D/126/12
7

الحریة و القیم األخالقیة في اإلعالم الفضائي الدیني اإلسالمي : دراسة آلیات إنتاج البرامج 
بن دریس أحمدفي القنوات الفضائیة الدینیة اإلسالمیة

D/130-
131

صورة المرأة العربیة في اإلعالم العربي وتجسیدھا في الصحافة النسویة : مجاتي دزیریات 
بوش ریموزھرة الخلیج

D/136-
137

ممارسة التضلیل اإلعالمي في معالجة الخبر األمني في الصحف الوطنیة الجزائریة : دراسة 
لصوان كافیةتحلیلیة مقارنة لجرائد الخبر و المجاھد {1996-1990}

D/140-
141

العالقات الجزائریة-الفرنسیة في الصحف الیومیة الجزائریة والفرنسیة : دراسة تحلیلیة 
حموش عبد الرزاقمقارنة لیومیات

D/146-
147

D/153بعلي محمداإلتصال األسري و متغیرات المجتمع المعلوماتي D/153بعلي محمداإلتصال األسري و متغیرات المجتمع المعلوماتي

المعالجة اإلعالمیة لألزمة المالیة العالمیة من خالل الصحافة الجزائریة المكتوبة : دراسة 
EL Watan،بوعمرة إلھامتحلیلیة لعینة من الصحف الیومیة الشعب، المساء ،الشروق الیومي

D/148-
149-150

عبد الوھاب بوخنوفةالمدرسة،التلمیذ و المعلم و تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصال : التمثل و اإلستخدامات
D/19-
19/1

االتصال الداخلي و دوره في تحسین إنتاجیة الموارد البشریة : دراسة وصفیة بالمؤسسة 
(ENIEM) بووزة بایةالوطنیة للصناعات الكھرومنزلیة

D/144-
145

135براردي نعیمةاإلتصال بین الشرطة و المواطن ودوره في مكافحة الجریمة في الجزائر
مفھوم العولمة و إدراكھ في خطب الرئیس الجزائري بوتفلیقة 1999-2007دراسة سیاسیة 

شلوش نورة (محمودي)إتصالیة : دراسة سیاسیة إتصالیة
D/60-
61/1

نبیح أمینةاتجاھات مستخدمي االتصال الرقمي : دراسة میدانیة لمستخدمي facbook في الجزائر
D/132-
133

قضایا البیئة و التنمیة المستدامة في الصحافة الجزائریة : دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة بین 
سالمن رضوانیومیتي الخبر و الوطن في الفترة ما بین 2008-2007

D/128-
129

سمیر لعرجدور التلفزیون في تشكیل القیم الجمالیة لدى الشباب الجامعي الجزائري : دراسة میدانیة
D/15-
D/15/2

Relations internationales et communication : les enjeux de la 
communication dans le bassin méditéranéenBenzaoui AbdesslamD/17/18

الشباب و االنترنت : دراسة میدانیة تحلیلیة الستخدامات الشباب الجزائري لألنترنت من 
منظور نظریة االستخدامات و االشباعات خالل الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غایة 

ھارون ملیكةماي 2012
D/118-
119

استخدام البرلمانیین الجزائریین لتكنولوجیا المعلومات و االتصال في صنع قراراتھم 
السیاسیة و تحقیق الحكم الراشد : دراسة میدانیة لعینة من أعضاء العھدة التشریعیة السادسة ( 

قواسم بن عیسى2007-2012 )
D/110-
111

الفضائیات اإلخباریة العربیة و الجمھور الجزائري : دراسة في ترتیب األولویات "الجزیرة 
بوسنان رقیةوالعربیة" أنموذجا سنة 2011

D/122-
123

الممارسة االعالمیة للصحفیین الجزائریین في ظل األزمة 1990-2012 : دراسة مسحیة 
شبري محمدللمتابعات القضائیة

D/120-
121

115بن عمرة نصیرةاإلتصال و تسیر األزمات : مقاربة نسقیة



تسییر المعلومات في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة : دراسة میدانیة وفق 
D/109الحاج سالم عطیةنموذج وظائف و أبعاد الذكاء اإلقتصادي

المعالجة االعالمیة لظاھرة االرھاب من خالل البرامج الحواریة في الفضائیات االخباریة 
العربیة المتخصصة : دراسة تحلیلیة مقارنة بین قناة "الجزیرة" القطریة و قناة ا"لعربیة" 

تامي نصیرةالسعودیة
D/105-
106

D/102بن زروق جمالاإلتصال التنظیمي ومسار التغیر داخل الجزائر (2006-1985 )
البرمجة التلفزیونیة و تحدیات التكنولوجیات الحدیثة : دراسة وصفیة تحلیلیة للبرمجة 

واكد نعیمةبالتلفزیون الجزائري
D/100-
101

D/99عراب عبد الغنياإلشھار في زمن العولمة تحلیل محتوى األفالم اإلشھاریة
أسس و قواعد إستراتیجیة االتصال االجتماعي العمومي من خالل الحدیث النبوي الصحیح : 

قراءة في النصوص ألسالیب ممارسة االتصال العمومي بالمفھوم العلمي الحدیث - صحیح 
D/97-98عمیرات أمالالبخاري نموذجا -

D/95-96عبد الحمید، ساحلالفكر االصالحي لعمر بن قدور الجزائري : دراسة تحلیلیة لمقاالتھ الصحفیة 1927-1906
D/93-94معتوق فتحیةاألبعاد الفكریة و االختالالت االتصالیة

إدارة المؤسسة اإلعالمیة العمومیة في الجزائر بین التوجھ االستراتیجي و الخدمة العمومیة : 
دراسة وصفیة تحلیلیة آلراء عینة من إطارات المؤسسة العمومیة للتلفزة الجزائریة سنة 

D/89-90شداد عبد الرحمان2010
البناء اإلعالمي للمشاكل العمومیة في الجزائر من أجل مقاربة بنائیة وسوسیو خطابیة : 

D/83-84مراح عیسىدراسة مشكل صحي
المنظومة اإلعالمیة و عالقتھا بالقیم : دراdة میدانیة على عینة من الجامعیین و اإلعالمیین 

بلقاسم برواناdجزائریین 2003-98
D/10-
10/1-10/2

دور اإلعالم في التوعیة و الوقایة من حوادث المرور في الجزائر : مقارنd بین المناطق 
D/81-82بن عباس فتیحةالریفیة و االمناطق الحضریة (دراسة وصفیة استطالعیة) D/81-82بن عباس فتیحةالریفیة و االمناطق الحضریة (دراسة وصفیة استطالعیة)

D/77-78عواج سامیةصورة المرأة في اإلشھار التلفزیوني في الوطن العربي "دراسة تحلیلیة مقارنة"
D/75-76بن جاوحدو راضیةسریة المعلومات بین الحق في اإلعالم و السر المھني

D/73-74غمشي بن عمرسیمیولوجیا اإلتصال في الخطاب الدیني : قصص األنبیاء في القرآن الكریم- نموذجا-
دور اإلذاعات الیمنیة المحلیة في ترسیخ مفھوم الوحدة الوطنیة : دراسة مسحیة و تحلیلیة 

D/69-70صالح محمد حمیدعلى قادة الرأي العام الیمني 2009-2007
الجمھور الجزائري و القنوات الفضائیة الفرنسیة : االستقبال و المشاھدة و دورھما في تحقیق 

D/45-46عمر بوسعدةاإلشباعات

Littérature orale et imagdnaire pdradigmes de récits hiladiensKh.Khelladi
D/67-
67/1

Le Français dans la réalité algérienneDalila MorslyD/66
Le Pouvoir et la presse en Algérie : "Doctrine" de l'information et 
ideologie politiqueBrahimi BrahimD/68
Le Role de la télévision dans le processus du changement social des 
femmes paysannes dans les villages agricoles de la révolution agraire 
en Algériehamitouche abidi MounaD/02

D/62-63یامین بودھاناآلثار النفسیة اإلتصالیة لتعرض الشباب الجزائري لمضامین شبكة اإلنترنت

خزیم سالم علي الخزامالخطاب اإلعالمي الملكي األردني تجاه قضیتي فلسطین و العراق 2007-1999
D/59-
59/2

D/57-58ملیكة عطويالحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة اإلنترنت : دراسة وصفیة تحلیلیة
La Montée de l"islamisme à travers la presse périodique française de 
1978 à 1992Ahmed AdimiD/56

D/55صفوان عیصام حسینىالصحافة المكتوبة و ظاھرة العنف في الجزائر خالل سنة 1999- دراسة وصفیة تحلیلیة

D/54السعید بومعیزةأثر وسائل اإلعالم على القّیم و السلوكیات لدى الشباب- دراسة إستطالعیة بمنطقة البلیدة



اإلعالم الفلسطیني و األداء المھني لإلعالمیین الفلسطنیین في إنتفاضة األقصى- دراسة 
D/53أمین منصور وافيمیدانیة لمراسلي اإلذاعة و التلفزیون في قطاع غزة

اإلتصال الشخصي و دوره في العمل السیاسي : دراسة میدانیة حول إستفتاء میثاق السلم و 
جمال العیفةالمصالحة الوطنیة بالجزائر 29 سبتمبر 2005

D/21-
D/21/2

سیرورة المنظومة اإلتصالیة و الفضاء العمومي : دراسة مقاربتیة آللیات التشكل في 
D/49فلة بن غربیةالمجتمعین الغربي و العربي اإلسالمي

D/42عبد العالي رزاقياألنواع الصحفیة و تطبیقاتھا في الصحافة الجزائریة
مفھوم الدیمقراطیة في الصحافة اللیبیة : صحیفة الجھاد والفجر الجدید نموذجا من سنة 

خلیفة عمر الحامدي1973-1977
D/39-40-
41

D/37-38أحمد فالقالطفل الجزائري وألعاب الفیدیو : دراسة في القیم والتأثیرات
اإلنقرائیة اإلعالمیة للجرائد الیومیة الجزائریة : دراسة تحلیلیة أسلوبیة لألخبار الداخلیة 

D/34سعیدات الحاج عیسىخالل الفترة : سبتمبر 2006- سبتمبر 2007
اإلعالم التربوي في الجزائر : دراسة في دور اإلعالم و وسائلھ في التربیة و ترقیة األداء 

D/32-33بوكریسة عائشةالتربوي المركز الوطني للوثائق التربویة نمودجا
المسرح الموجھ للطفل الجزائري من منظور نظریة التلقي : دراسة تحلیلیة مسحیة لعینة 

العروض المسرحیة بقاعة الموقار - الجزائر العاصمة- و تلقي األطفال لھا ( نوفمبر 2007- 
D/29كریم بلقاسيجانفي 2008)

عالقة اإلدمان على المشاھدة التلفزیونیة ببناء األفراد للحقائق اإلجتماعیة : إختبار فرضیة 
D/27/28عزیز لعبانالتثقیف على عینة من الجامعیین و الثانویین بالجزائر العاصمة

D/25/26نبیلة بوخبزةتطبیقات تقنیات اإلتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزة : دراسة نظریة
الدور اإلجتماعي المعاصر للتلفزیون الجزائري 1995-2005 : دراسة میدانیة لعینة من 

D/24عاشوري عبد الرزاقالمشاھدین
المنطلقات النظریة و المنھجیة لدراسة التلقي : دراسة نقدیة تحلیلیة ألبحاث الجمھور في المنطلقات النظریة و المنھجیة لدراسة التلقي : دراسة نقدیة تحلیلیة ألبحاث الجمھور في 

D/20علي قسایسیةالجزائر 2006-1995
برامج األطفال في التلفزیون الجزائري : نموذج الرسوم المتحركة من 1999الى 2001 - 

D/14زعموم مھديدراسة وصفیة میدانیة-
اإلتصال الداخلي في اإلدارة العمومیة الجزائریة وفق المنظور الدرامي : إدارة الجمارك و 

D/13مراد كربوشوزارة الشؤون الخارجیة نموذجا
D/12ھادي فلیح حسنالصحافة العراقیة في ظل الحصار اإلقتصادي : دراسة تحلیلیة مقارنة

نظریة -دراسة نقدیة على ضوء الحقائق اإلجتماعیة و الثقافیة و اإلعالمیة في المجتمع 
D/11یوسف تمارالجزائري

D/09شطاح محمدالنشرة اإلخباریة المقدمة في التلفزیون الجزائري : دراسة تحلیلیة میدانیة

D/08تواتي نور الدینالمكتوب المطبوع في الجزائر بین 1962-2000 : دراسة حالة الكتب و الدوریات الصحفیة
D/06/07محمود إبراقنعالقة السیمیولوجیا بالظاھرة اإلتصالیة : دراسة حالة لسیمیولوجیا السینما

الخطاب األیدیولوجي عبر الصحافة الجزائریة الصادرة باللغة العربیة من سنة 1988-1962 
D/05أحمد حمدي: دراسة تحلیلیة في المقال اإلفتتاحي

D/04الرفوع عاطفحدیث السالم و محددات الصراع العربي -اإلسرائیلي : الصحافة نموذجا


