
العنوان المؤلف الشفرة
الصحافة االلكترونیة و أثرھا االقتصادي على الصحافة المكتوبة في الجزائر : 

"ELWATAN" دراسة حالة لجریدتي"الخبر" و بوسجرة لیلیا MAS/03-04
عوامل عزوف مؤسسة التلفزیون الجزائري عن تبني مواقع التواصل االجتماعي 

في استراتیجیتھا االتصالیة : دراسة وصفیة علیلیش حمامة MAS/13-14
االتصال التسویقي المتكامل في مؤسسة االتصاالت : دراسة حالة مؤسسة 

اتصاالت الجزائر یوسفات الطاھر MAS/15-16
الوظیفة االتصالیة لألنترنت في المؤسسة : دراسة حالة مدیریة توزیع الكھرباء و 

الغاز الغرب ( والیة معسكر 2012م ) دریر جمال MAS/19-20
االتصال الداخلي و نظام الحوافز في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة : دراسة 

میدانیة في مجمع الورود بوالیة الوادي ھابة طارق MAS/21-22
إستخدام القنوات التلفزیونیة اإلخباریة لتفاعلیة شبكات التواصل اإلجتماعي : حالة 

" الفیس بوك" دراسة مسحیة لعینة من صفحات " الفیس بوك" لقناتي "بي بي سي 
و فرانس 24" خالل عام 2012

فاطمة الزھراء، 
عماري MAS/23-24

رفع حالة الطوارئ من منظور الصحافة المكتوبة الجزائریة : دراسة تحلیلیة 
مقارنة لعینة من الصحف العمومیة، الخاصة و الحزبیة- الشعب، الخبر و صوت 

األحرار- خالل الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 30 أفریل 2011 كھینة بركون MAS/25-26
مكانة االتصال الرسمي و غیر الرسمي في المؤسسة العمومیة الجزائریة : دراسة 

مسحیة لمستشفى الزھراوي بالمسیلة مفتاح سلوى MAS/27-28
االتصال و األھداف االستراتیجیة للمؤسسة : دراسة في دیوان مؤسسات الشباب و 

ملحقاتھ بتیسمسیلت خبیزي سامیة MAS/29-30
االستراتیجیة االتصالیة لوكاالت بنك الفالحة و التنمیة الریفیة بعین الدفلى : دراسة 

وصفیة تحلیلیة عجال آسیة MAS/31-32
اتجاھات الشباب الجزائري نحو مشاھدة المسلسالت التركیة المدبلجة في 

الفضائیات العربیة : دراسة میدانیة لعینة من طلبة بعض جامعات العاصمة كینان أحالم MAS/35-36
عالقة االتصال الطبي باألداء العالجي : دراسة حالة المؤسسة االستشفائیة 

 PIERRE ET المتخصصة في مكافحة أمراض السرطان بیار و ماري كوري بوصمید محمد MAS/37-38
الصحافة الجزائریة المكتوبة و تفاعلھا مع المدونات االخباریة : دراسة وصفیة 

للقائمین باالتصال عابر عبد القادر MAS/39-40
الصحافة الحزبیة المكتوبة في الجزائر : دراسة وصفیة تحلیلیة لواقع الصحافة 

الحزبیة المكتوبة في الجزائر 2012 بن علي سماش MAS/41-42
الصورة الذھنیة للمؤسسة : دراسة استطالعیة حول عوامل بناء صورة مؤسسة 

نجمة لدى الجمھور بالجزائر 2012-2011
مناصریة ھشام عبد 

الرؤوف MAS/43-44
األنواع الصحفیة في صحافة البرایل العربیة : مجلة الفجر السعودیة نموذجا جدید عابد MAS/45-46
الشباب الجامعي الجزائري و المواقع االجتماعیة في االنترنت - الفیس بوك 

نموذجا : دراسة وصفیة تحلیلیة في الدوافع و االشباعات بھاء حیاة MAS/47-48
العالقات العامة في المؤسسة الخدماتیة : دراسة حالة مدیریة المصالح الفالحیة  زاوي جمال MAS/49-50

فتح قطاع السمعي البصري للخواص في الجزائر تغییر أم تنمیط سعدي نسیم MAS/51-52
دور الیقظة في تنمیة المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة  داودي نسرین MAS/53-54

واقع االدارة االلكترونیة في المؤسسات الجزائریة : وزارة التعلیم العالي و البحث 
العلمي - دراسة حالة - جرودي شھیرة MAS/55-56

نظم المعلومات و عملیة صنع القرار : دراسة استطالعیة لمؤسسة سوناطراك سیفي نسرین MAS/57-58
جمھور قناة الجزیرة الریاضیة االخباریة : دراسة میدانیة في االستخدامات و 

االشباعات لدى الشباب بالجزائر العاصمة بن الصغیر یعقوب MAS/59-60

مذكرات الماستر



دور االتصال في إدارة المشاریع : دراسة حالة مشروع 100 محل في كل بلدیة 
بالدائرة االداریة لحسین داي محي الدین سامیة MAS/33-34

صورة المرأة في االعالن الجزائري : دراسة تحلیلیة سیمویولوجیة لمجموعة من 
االعالنات التلفزیونیة و الصحفیة فرحي تقیة MAS/61-62

تأثیر شبكة االنترنت في تقدیم المعرفة العلمیة لدى أساتذة علوم االعالم و االتصال 
: دراسة استطالعیة زعاتري سھام MAS/63-64

التنظیم االداري و المالي في المؤسسة الصحفیة الجزائریة : دراسة حالة جریدة 
الشروق الیومي میساوي حمیدة MAS/67-68

جمھور الحصص الریاضیة على التلفزیون الجزائري حصة دوري المحترفین 
نموذجا : دراسة مسحیة إستطالعیة لعینة من طلبة االعالم نظام (ل م د) حداد الھاشمي MAS/69-70

مقروئیة الصحافة االلكترونیة في الجزائر : دراسة مسحیة لعینة من طلبة جامعة 
الجزائر3 (قسم علوم االعالم و االتصال) من فیفري 2012 الى ماي 2012 لطرم فاطمة الزھراء MAS/71-72

نظم المعلومات و دورھا في إدارة المشاریع و متابعتھا -دراسة حالة مؤسسة 
AMENHY أمنھید ھاجر حمیود MAS/73-74

إستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة و اإللكترونیة في البحوث العلمیة : دراسة 
مسحیة لعینة من الطلبة جامعة الجزائر-3- بوصیدة خدیجة MAS/75-76

إستراتیجیة االتصال بالمؤسسة االقتصادیة الجزائریة : دراسة حالة مؤسسة أطلس 
بوتلینج كوربورسیون مسعي فوزي MAS/89-90

االتصال السیاحي في ظل تدھور الوضع األمني منطقة جانت 2011/2012  الحسني محمد MAS/87-88
الجریدة الداخلیة للمؤسسة في نظر القراء : دراسة مسحیة لعینة من قراء مجلة  بودراف سامیة MAS/83-84
التغطیة االعالمیة لمشاورات االصالح السیاسي في الجزائر : دراسة وصفیة 

تحلیلیة لجریدة الشروق الیومي من 21 ماي إلى 23 جوان 2011 عاشور الوناس MAS/81-82
اھتمامات الجمھور الجزائري المتفاعل مع برنامج "مفاتیح" في قناة القرآن الكریم 

: دراسة مسحیة استطالعیة خربوش عبد القادر MAS/79-80
مصادر تكوین الرأي العام الطالبي تجاه الحراك العربي ضد أنظمتھ الحاكمة : 

دراسة وصفیة تحلیلیة لطلبة علوم اإلعالم و اإلتصال رجاح جعفر MAS/91-92
اإلذاعات المحلیة و المرأة الماكثة في البیت : دراسة في اإلستخدامات و 

اإلشباعات للحصص المباشرة-إذاعة تیبازة نموذجا- جانفي- مارس 2012 حفیظة محلب MAS/93-94
الدراما التركیة المدبلجة و آثارھا على سلوكیات المرأة الجزائریة : دراسة مسحیة 

على عینة من نساء مدینة المسیلة نجاة بن صالح MAS/95-96
اإلتصال الداخلي في المؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل 

الكھربائیة في والیة بسكرة شارف حنان MAS/97-98
االتصال السیاحي و دوره في تنمیة السیاحة بالجزائر : دراسة حالة مدیریة 

السیاحة لوالیة المسیلة حمادي زكیة MAS/99-100
اآلثار السوسیوثقافیة لألنترنت على الجمھور : دراسة وصفیة تحلیلیة على عینة 

من شباب وھران (جوان 2011 - جویلیة 2012 ) بصافة أمینة MAS/101-102
الصورة السیمیولوجیة الداللیة للمجاھد في السینما الجزائریة : دراسة تحلیلیة 

سیمیولوجیة لفیلم "معركة الجزائر" نموذجا ناصري مسعودة آمال MAS/103-104
أثر اإلتصال على الشفافیة اإلداریة : دراسة حالة الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و 

تطویره (عدل) الجزائر العاصمة سنة 2012-2011 أوتیس نور الدین MAS/105-106
إقبال الشباب على قراءة الصحف الیومیة الوطنیة : دراسة مسحیة لعینة من 

جمھور جریدة الشروق الیومي بوخنة شفیقة MAS/135-136
اإلتصال الداخلي في المؤسسات اإلداریة الجزائریة : دراسة حالة مصلحة تسییر 

نفقات المستخدمین لمدیریة التربیة لغرب الجزائر 2012-2011 بلیاسین مراد MAS/143-144
المعاییر و األسس الخاصة بمواضیع و ضیوف البرامج السیاسي في دائرة الضوء 

: دراسة مسحیة لعینة من مواضیع البرنامج مارس - جوان 2012 زروق عدالن MAS/145-146
وسائل التواصل االجتماعي و إستراتیجیة االتصال التسویقي لدى مؤسسات 

االتصاالت بالجزائر : دراسة حالة مؤسسة جازي نوفمبر 2011 - أوت 2012 عثمان آمال MAS/147-148



مواقع شبكات التواصل االجتماعي و الطلبة الجامعیون : دراسة في االستخدامات 
و االشباعات لعینة من طلبة جامعة الجزائر 3 زوار سھیلة MAS/149-150

الخدمة العمومیة في التلفزیون الجزائري : دراسة تحلیلیة لعینة من النشرات  قدوار خدیجة MAS/151-152
المقروئیة لدى الطالب الجزائري بین الصحافة االلكترونیة و الصحافة الورقیة : 

دراسة وصفیة مقارنة لعینة من الطلبة الجزائریین - قسم علوم االعالم و االتصال -
بن عیسى منال فرع أل أم دي نموذجا MAS/153-154

استخدام التكنولوجیا الحدیثة في نقل األخبار حدادي لیلة MAS/155-156
االشھار التلفزیوني و العناصر الثقافیة للمجتمع الجزائري : دراسة استطالعیة 

لعینة طلبة جامعة الجزائر3 سواك سمیة MAS/157-158
تكنولوجیا االتصال الحدیثة و دورھا في تطویر الصورة التلفزیونیة : دراسة 

وصفیة تحلیلیة لعینة من التقنیین و الصحفیین في التلفزیون الجزائري - األرضیة  بوناب نادیة MAS/159-160
مصادر األخبار الدولیة في الصحافة الجزائریة المستقلة : دراسة مسحیة لعینة من 

الجرائد الیومیة محصول الیاس MAS/161-162
تفاعلیة جمھور الطلبة في التلفزیون الجزائري : دراسة وصفیة تحلیلیة لبرنامج 

جیل شباب بالقناة الجزائریة الثالثة قادم سعید MAS/163-164
اإلشھار التجاري لمؤسسة جازي و اختیارات المشتركین : دراسة مسحیة لعینة 

من شباب الجزائر العاصمة لعماري أسماء MAS/166-165
دور نظم المعلومات في تنفیذ إستراتیجیة المؤسسة : دراسة استطالعیة لمؤسسة 

وكالة األنباء الجزائریة من جانفي 2012 إلى جوان 2012 حبوشي ملیكة MAS/167-168
موقع التواصل االجتماعي facebook دراسة وصفیة تحلیلیة في عادات و أنماط 

و إشباعات االستخدام لعینة من طلبة قسم علو م االعالم و االتصال بجامعة المسیلة مھدي سامیة MAS/169-170
دور الصحافة الریاضیة في التوعیة و التنشئة االجتماعیة لدي الشباب الجزائري تبر قاسمي MAS/171-172

إستخدام الشباب الجزائري لالنترنت و اإلشباعات المحققة من ذلك دراسة میدانیة 
األسبوع الثاني من مارس 2012

ضیف هللا الحاج 
توفیق MAS/141-142

مصداقیة الصحیفة اإللكترونیة الجزائریة لدى جمھور الطلبة الجامعیین : دراسة 
مسحیة تحلیلیة آلراء عینة من طلبةقسم علوم اإلعالم و اإلتصال بكلیة العلوم 

السیاسیة و اإلعالم من جانفي إلى جوان 2012 بلعصام فتیحة MAS/139-140
اإلتصال و عالقتھ بكفاءة المؤسسة اإلقتصادیة : دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت 

للمتیجة -والیة البلیدة- محمدي أمیرة MAS/137-138
اإلعالم و المشكالت البیئیة : دراسة إستطالعیة لعینة من المنخرطین في مجال  بوراوي آمال MAS/133-134

نمط القیادة و اإلتصال و إنعكاستھما على كفاءة العاملین : دراسة وصفیة تحلیلیة 
بوزارة الشباب و الریاضة حدوني نسیمة MAS/131-132

اإلشكالیة اإلتصالیة بین اإلدارة المحلیة و المواطن : دراسة وصفیة تحلیلیة ببلدیة 
بولوغین بن زیري -الجزائر العاصمة- بوعلي سھام MAS/129-130

تناول الصحافة الجزائریة لظاھرتي الرشوة و البیروقراطیة : دراسة حالة -جریدة 
الشروق الیومي- معلوم لیلى MAS/127-128

العالقات العامة و بناء الصورة الذھنیة للمؤسسة : دراسة مسحیة لعینة من 
جمھور مؤسسة "جازي" مسكري مریم MAS/125-126

المعالجة اإلخباریة في قناة الجزیرة الفضائیة ألحداث سوریا : دراسة تحلیلیة 
لنشرات حصاد الیوم (من مارس 2011 إلى مارس 2012) بن نعجة إیمان MAS/123-124

دور اإلتصال التسویقي في الترویج لخدمات المؤسسة البنكیة : دراسة حالة البنك 
الوطني الجزائري "وكالة عنابة" عبادنة محمد أمین MAS/121-122

العالقات العامة في المؤسسات اإلقتصادیة - دراسة میدانیة بالمؤسسة اإلنتاجیة 
عمر بن عمر -قالمة- بوخرشوفة اسعید MAS/119-120

عالقة إستخدامات مواقع شبكات التواصل اإلجتماعیة (الفایسبوك) بتراكم رأس 
المال اإلجتماعي لدى الطلبة الجامعیین -دراسة في اإلستخدامات- لعلیجي محمد أمین MAS/117-118

عالقة ممارسة الشباب الجامعي للدردشة اإللكترونیة بتفاعلھم األسري -دراسة 
وصفیة تحلیلیة على عینة من طلبة جامعة الجزائر 3- بوزیر عبد اللطیف MAS/115-116



دینامیكیة تبني التكنولوجیات المنزلیة و إدماجھا في الوسط األسري -االنترنت 
المنزلیة نوذجا- دراسة لعینة من األسر بالجزائر العاصمة بن دبیلي إسماعیل MAS/113-114

اإلتصال السیاسي : اآللیات و التحدیات في وزارة الثقافة للجمھوریة العربیة 
الصحراویة الدیمقراطیة - دراسة حالة- بوغنامة لیلى MAS/111-112

التلفزیون الجزائري و بناء الحقیقة حول النزاعات اإلجتماعیة : دراسة تحلیلیة 
للنشرات اإلخباریة -الثامنة- زورداني راضیة MAS/109-110

أثر إستخدام تكنولوجیا المعلومات على المؤسسات الصحفیة : دراسة حالة مؤسسة  سماش محمد MAS/107-108
المعالجة اإلعالمیة لنشاطات األحزاب السیاسیة في الجزائر من خالل التلفزیون 

الجزائري : دراسة وصفیة تحلیلیة للنشرة الرئیسیة من 01 جانفي إلى 31 مارس  حواص فاطمة MAS/85-86
أنماط المشاھدة التلفزیونیة لدى المجتمع المیزابي : دراسة إثنوغرافیة على عینة 

من أسر مدینة غردایة في الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2012 دھان مریم MAS/77-78
فعالیة نظام المعلومات في تبادل المعلومات في المؤسسة الجزائریة العلواني إلھام MAS/173-174

واقع استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المؤسسة الجزائریة بن أعراب آمال MAS/175-176
إسھام الرسومات الكاریكاتوریة في نقل واقع الحمالت االنتخابیة للعاشر من ماي  مسلوب میمونة MAS/177-178

استراتیجیة بناء و تأمین نظام المعلومات في المؤسسات الحكومیة بشبیش عبد المؤمن MAS/179-180
المعالجة اإلعالمیة لمقتل العقید اللیبي معمر القذافي : دراسة مسحیة تحلیلیة من 

خالل التلفزیون الجزائري و قناتي العربیة و المنار حنان، جبار MAS/181-182
أجندة البرامج الریاضیة في التلفزیون الجزائري : دراسة تحلیلیة لحصة الجولة 

الریاضیة
لعروسي قرین عبد 

الرحمان MAS/183-184
دور االتصال االجتماعي في توعیة الشباب بأھمیة التكوین المھني : دراسة 

استطالعیة لعینة من الشباب المتربص بمركز التكوین بني مسوس شھر أفریل إلى  لمھشھش فوزیة MAS/185-186
شبكات التواصل االجتماعي و تداول المعلومات الریاضیة فایسبوك أنموذجا رازم ریمة 189

مصداقیة الصحافة الخاصة في الجزائر : دراسة إستطالعیة لعینة من طلبة علوم 
اإلعالم و اإلتصال فیفري 2011 أوت 2012 عریش محمد أمین MAS/190-191

استعماالت تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال و المدرسة الجزائریة : دراسة وصفیة 
مقارنة لعینة من تالمیذ متوسطات الجزائر العاصمة - جانفي / جوان 2012 حنفي جویدة MAS/192-193

دور المفاوضة الجماعیة في فك النزاعات العمالیة : دراسة حالة وزارة الصحة في 
الفترة الممتدة من 2011-2010 منال بن مالك MAS/194-195

إستخدامات تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة في تعلیم ذوي اإلحتیاجات الخاصة : 
دراسة حالة مدرسة صغار الصم بالرویبة یمینة حماني MAS/196-197

مصداقیة األخبار في الشبكات االجتماعیة : دراسة استطالعیة في منطقة الجزائر  غزال أمال MAS/65-66
المعالجة االعالمیة لالنتخابات التشریعیة في الصحافة الجزائریة من خالل 

صحیفتي الخبر و الشعب : دراسة وصفیة تحلیلیة في الفترة الممتدة من 16 أفریل 
2012 إلى 06 ماي 2012

أشرف سامي 
محروس MAS/198-199

دور اإلتصال الجمعیاتي اإلذاعي في الحفاظ على الھویة الثقافیة الجزائریة : دراسة 
إستطالعیة لعینة من الطلبة الجامعیین بجامعة أدرار عبد الحمید قسطني MAS/200-201

اإلشھار اإلذاعي و سلوك المستھلك : دراسة میدانیة على عینة من جمھور إذاعة 
الجزائر من إلیزي -التاسیلي- عبد الرحمان أقي MAS/202-203

دور اإلتصال في تطویر الخدمة الصحیة في المؤسسة اإلستشفائیة الجزائریة : 
دراسة إستطالعیة المركز اإلستثفائي الجامعي مصطفى باشا نموذجا وھیبة عیشاوي MAS/204-205

تحریر األخبار في اإلذاعة المحلیة بالمدیة (الجزائر) : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة 
من النشرات اإلخباریة حنان بونوة MAS/206-207

واقع استراتیجیة االتصال في المؤسسة الجزائریة : دراسة مقارنة بین صیدال فرع 
المضادات الحیویة و المدیریة العامة للضرائب لسنة 2013-2012 جودي شریفة MAS/208-209

واقع االتصال االداري و دوره في تحسین أداء الموظفین في المؤسسة : دراسة 
حالة وزارة الصحة و السكان و اصالح المستشفیات شرمالي سامیة MAS/210-211

القیادة التشاركیة و دورھا في تفعیل عملیة اتخاذ القرار في المؤسسات التربویة : 
دراسة استطالعیة لعینة من األساتذة و االداریین والیة سعیدة انموذجا سلیماني لیلى MAS/212-213



ترتیب األولویات االخباریة في إذاعة أدرار المحلیة : دراسة وصفیة تحلیلیة 
للنشرات المحلیة من 02 فیفري إلى 30 أفریل 2013 عثماني أسماء MAS/214-215

مساھمة الموقع االلكتروني في االتصال البرلماني : دراسة حالة مجلس األمة  كحالوي منى MAS/218-219
دور التكنولوجیات الحدیثة في االستراتیجیة االتصالیة بالمؤسسة الجزائریة : 

دراسة حالة وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف بركات ایمان MAS/220-221
دور البرامج الثقافیة في إذاعة المدیة المحلیة في نشر الثقافة المحلیة : تحلیل 

مضمون برنامج "الموزون المخزون" حمدیني فوزیة MAS/222-223
المجتمعات االفتراضیة و المراھقون (الفایسبوك نموذجا) : دراسة وصفیة في 

االستخدامات و االشباعات على عینة من المراھقین في والیة المدیة بومدین سعاد MAS/224-225
أنواع كتابات الرأي في الصحافة المكتوبة : دراسة تحلیلیة لصحیفة الشروق 

الیومي من 19 دیسمبر 2012 إلى 30 مارس 2013 حرب مالي میكیري فلة MAS/226-227
أثر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة على العالقات االجتماعیة لدى الطلبة : 

دراسة وصفیة تحلیلیة على عینة من طلبة جامعة الجزائر 03 صیدون عبد الرحمان MAS/228-229
اإلتصال التربوي و دوره في التحصیل الدراسي لتالمیذ التعلیم المتوسط موھوبي فاطمة MAS/230-231

دور المعلومات في عملیة صنع القرارات بالمؤسسة خولة شادي MAS/232-233
أزمة مالي في الصحافة الوطنیة المكتوبة بشیر صفحة MAS/234-235

اإلستراتیجیة اإلتصالیة للمؤسسة الخدماتیة دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمین 
و إعادة التأمین قدور حكیمة MAS/236-237

األسباب النفسیة و الغجتماعیة المساھمة في إحتكار المعلومة داخل المؤسسة : 
دراسة إستطالعیة لمؤسسة موبیلیس إیمان عزي MAS/240-241

أثر مشاھدة الرسوم المتحركة بقناة "سبیس تون" على قیم الطفل الجزائري : 
دراسة وصفیة على ضوء نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم رزیقة حیزیر MAS/242-243

إستراتیجیة اإلتصال في المؤسسة الخدماتیة الجزائریة : حالة مؤسسة إنجاز و 
صیانة اإلنارة العمومیة سلیمة قاصدي MAS/244-245

جمھور الطلبة الجزائریین و اإلنترنت : دراسة وصفیة في إطار نظریة 
اإلستخدامات و اإلشباعات ملیكة سعید MAS/246-247

جمھور قراء الصحف النسائیة في الجزائر : دراسة وصفیة لعینة من النساء 
الجزائریات خالل فترة من 25 ماي غلى 10 جوان سنة 2013 ماحي ھني أنیسة MAS/248-249

االتصال في المؤسسة المالیة الجزائریة : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة  سمیة خدیجة بن  MAS/250-251
أسالیب تصمیم االعالن التجاري في الصحافة الیومیة الخاصة : دراسة حالة 

لجریدة الخبر الیومي تیمزیت وسیلة MAS/252-253
دور القائم باالتصال في المؤسسة الخدماتیة الجزائریة : دراسة حالة مؤسسة 

اتصاالت الجزائر زیدي زھرة الدنیا MAS/254-255
عالقة أنماط القیادة بالكفاءة االتصالیة : حالة صحفي القناة االذاعیة األولى حیلي سارة MAS/256-257

دور االتصال الداخلي في تحقیق الرضا الوظیفي لدى العامل : دراسة میدانیة 
بمؤسسة اتصاالت الجزائر - المدیة - سلوم أمینة MAS/258-259

دور االتصال الداخلیال في تنمیة الموارد البشریة : دراسة میدانیة بمؤسسة 
اتصاالت الجزائر بوالیة المدیة لعجالي بلقاسم MAS/260-261

االتصال التجاري و االستراتیجیة التسویقیة : دراسة حالة المؤسسة االقتصادیة 
الجزائریة الخاصة "حمود بوعالم" مقدود كنزة MAS/266-267

وسائل االتصال االداریة و نمطیة األداء الوظیفي مؤسسة المیاه و التطھیر (سیال) 
بالجزائر : دراسة حالة 2013-2012 عیاش بسمة MAS/268-269

استخدامات تكنولوجیات االتصال الحدیثة و العالقات العامة داخل المؤسسة 
الجزائریة : مؤسسة األرصاد الجویة بالجزائر العاصمة أنموذجا - دراسة حالة -  برانسي منال MAS/270-271

المذیع و تفاعل الجمھور الجزائري المستمع مع القناة اإلذاعیة األولى دراسة 
وصفیة تحلیلیة لعینة من مستمعي البرنامج التفاعلي '' خطوط مفتوحة" تفاحي حلیمة MAS/272-273

تأثیر القنوات التلفزیونیة العربیة المتخصصة في برامج األطفال على ثقافة الطفل 
الجزائري دراسة استطالعیة في نظریة الغرس الثقافي لعینة من األطفال بمدینة  منال رداوي MAS/274-275



اإلتصال الداخلي في اإلدارة العامة دراسة حالة " دیوان الوالي" لوالیة برج  فار كمال MAS/276-277
الصحافة اإللكترونیة و تأثیرھا على سلوك القراءة لدى الطالب الجزائري دراسة 

مسحیة تحلیلیة لعینة من طلبة علوم اإلعالم و اإلتصال زھیة موجاري MAS/278-279
محددات اإلنتماء للجماعات اإلفتراضیة [ حالة الفایسبوك] - إختبار امبریقي في 

-Lin[2008 ] إطار تناول ھبة الرحمان لبید MAS/280-281
عالقة سمتي العاصبیة و اإلنفتاح على الخبرة بإستخدام الفایسبوك : محاولة تحلیل 

في إطار نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة رزیقة بن عبد المؤمن MAS/282-283
الثورة التحریریة في السینما الجزائریة : دراسة توثیقة لألفالم السینمائیة الجزائریة 

1957-2012 مراد وزناجي MAS/284-285
أنماط افشاء الذات في التفاعالت االجتماعیة عبر الفایسبوك بوشالغم زینب MAS/286-287

توظیف تقنیات االتصال في الخطاب الدیني التلفزیوني لقناة القرآن الكریم : دراسة 
استطالعیة ألراء طلبة اإلعالم و الشریعة حول حصة"ھال سألوا" كحلوش نسیمة MAS/288-289

مساھمة اإلشھار في میزانیة التلفزیون العمومي : حالة التلفزیون الجزائري ھادي مریم MAS/290-291
قانون اإلعالم 2012 : دراسة مسحیة التجاھات الصحفیین بالجزائر العاصمة ترخوش آمنة MAS/292-293

ترتیب أولویات األخبار في إذاعة أم البواقي المحلیة : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة 
من النشرات اإلخباریة من جانفي 2012 إلى دیسمبر 2012 رحماني مریم MAS/294-295

المعالجة اإلعالمیة ألزمة مالي في قناة فرانس 24 بالعربیة : دراسة تحلیلیة 
لبرنامج "باریس مباشر" من 17 جانفي 2012 إلى 30 مارس 2013 أمینة حاجي MAS/296-267

الوضعیة اإلجتماعیة و المھنیة للمراسل الصحفي في الجزائر : دراسة وصفیة 
لعینة من مراسلي الصحافة المكتوبة من 10 مارس -30 ماي 2013 صالحي دلیلة MAS/298-299

صورة مترشحي األحزاب السیاسیة لإلنتخابات المحلیة 29 نوفمبر 2012 في 
الصحافة المكتوبة الجزائریة : دراسة وصفیة مقارنة لجریدتي "الشعب" و 

"الخبر" من 3 إلى 28 نوفمبر 2012 بلحوسین نصیرة MAS/300-301
الثقافة السیاسیة في برامج إذاعة تمنراست : دراسة تحلیلیة لحصة "أكالین" بالدي زنقیلة مدیحة MAS/302-303

التغطیة اإلعالمیة لإلعتداء اإلرھابي بتقنتورین من خالل التلفزیون الجزائري : 
دراسة تحلیلیة لعینة من النشرات اإلخباریة - الثامنة - من 16 إلى 21 جانفي  سارة ذھبي MAS/306-307

اإلعالم العسكري في الجزائر : دراسة وصفیة تحلیلیة لحصة جیشنا رازم سعاد MAS/304-305
تأثیر اإلعالن اإللكتروني على مستخدمي شبكة اإلنترنت : دراسة مسحیة لعینة من 

طلبة اإلعالم و اإلتصال فوزیة مشبیش MAS/308-309
استخدامات األنواع الصحفیة اإلخباریة في الصحافة المكتوبة الجزائریة : دراسة 

وصفیة تحلیلیة لجریدة الخبر الیومي نموذجا میراد أمال MAS/310-311
الطریق إلى النجومیة عبر البرامج الدینیة التلفزیونیة : دراسة جمھور منطقة 

العاصمة لحصة"انصحوني" بقناة النھار الجزائریة تورسال صبرینة MAS/312-313
صورة الطفل في اإلعالنات الصحفیة من خالل مجلة الشروق العربي "دراسة 
تحلیلیة سیمیولوجیة إلعالنات من إعداد مجلة الشروق العربي المختارة ما بین 

جویلیة 2011 و فیفري 2013" زرارة رؤوف MAS/318-319
أولویات البرامج اإلجتماعیة على الفضائیات العربیة دراسة تحلیلیة لبرنامج 

"خطوة" على أبوظبي األولى لموسم 2012 سامیة بن علجیة MAS/316-317
سمات اإلخراج الصحفي للصحفتین األولى و األخیرة من الصحف الریاضیة " 

دراسة تحلیلیة مقارنة لعینة من جریدتي" الھدف" الجزائریة و "لیكیب" نفیسة میزاب MAS/320-321
دور صحافة األطفال في تنمیة الھویة الثقافیة للطفل العربي دراسة وصفیة تحلیلیة 

لعینة من مجلة ماجد من شھر فیفري 2012 إلى غایة شھر مارس 2013د العطرة خلیلي MAS/322-323
التغطیة الصحفیة لآلفات اإلجتماعیة بوالیة تبسة "دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من 

جریدة الشروق الیومي من 01 جانفي إلى غایة 31 مارس 2013" عسال زینب MAS/324-325
جمھور اإلعالن من خالل الصحافة المكتوبة الجزائریة " دراسة إستطالعیة لعینة 

من جمھور جریدة الشروق الیومي لسنة 2013" نجوى حیمر MAS/326-327
استخدامات األسر لالنترنت : دراسة استطالعیة على عینة من األسر في الجزائر  فاطمة الزھراء سالم MAS/328-329



القیم اإلخباریة في الصحافة الریاضیة الجزائریة : دراسة تحلیلیة لمضمون عینة 
من أعداد جریدة الھداف الریاضة جانفي - دیسمبر 2012 عبد الوھاب بوبقرة MAS/330-331

مكانة الشباب الجزائري في الصحافة المكتوبة : دراسة تحلیلیة مقارنة لعینة من 
جریدتي الخبر و الشعب من 01 جانفي 2013 إلى 31 مارس 2013 محمد أمین بن عیسى MAS/332-333

ترتیب أولویات األخبار في النشرة الرئیسیة بالتلفزیون الجزائري لسنة 2013 : 
دراسة تحلیلیة لعینة من النشرات اإلخباریة سارة قشقاش MAS/334-335

واقع اإلستراتیجیة اإلتصالیة داخل المؤسسة : دراسة حالة ریمة مخلوفي MAS/336-337
اإلعالم الثقافي المكتوب و تنمیة فكر القارئ الجزائري : دراسة مسحیة لعینة من 

قراء جریدة الشروق الیومي فاطمة الزھراء بنینال MAS/338-339
توجھات الصحافة الجزائریة نحو الحرب في مالي جریدتي الشعب و الخبر 

نموذجا : دراسة وصفیة تحلیلیة. وسیلة جنان MAS/340-341
إقبال طلبة اإلعالم و اإلتصال على قراءة الصحف الریاضیة الیومیة جریدة الخبر 

الریاضي نموذجا : دراسة مسحیة في اإلستخدام و اإلشباع أكلي أمقران MAS/342-343
البرمجة في القناة الفضائیة الجزائریة الثالثة : دراسة وصفیة تحلیلیة لشبكة برامج 

القناة لموسم 2011 - 2012 سبیلي كریمة MAS/344-345
البرامج التفاعلیة في القناة الثانیة لالذاعة الجزائریة : دراسة لجمھور حصة "ثیرزا 

أثادرثیو" مكراب جمیلة MAS/346-347
إعداد النشرات اإلخباریة التلفزیونیة : دراسة حالة النشرة الرئیسیة في التلفزیون  مشیرة بوقرة MAS/348-349

مقروئیة الصحف المتخصصة لدى الطالب الجامعي الجزائري : دراسة في 
اإلشباعات و الرغبات لعینة من طلبة قسم علوم اإلعالم و اإلتصال لطفي ریان MAS/350-351

دور اإلتصال في تفعیل األداء الوظیفي بالمركز الوطني للدراسات و البحث في 
الحركة الوطنیة و الثورة 1 نوفمبر 1954 فریدة مفتوح MAS/352-353

دور تقنیة األنترنت في تطویر أداء المؤسسات الجزائریة - دراسة إستطالعیة 
لعیتة من موظفي المدیریة العملیاتیة إلتصاالت الجزائر غرب-. مریــم موســوني mas 354/355

البرامـــج الثقافیـة في القناة اإلذاعیة الثانیة الناطقــة باألمازغیة -تحلیل مضمون 
برنامج "ثیرا" (الكتابة). لینــدة بوعلـي MAS/358-359

الخصائص التیبوغرافیة للصحف اإللكترونیة،دراسـة وصفیة مقارنة لعینة 
لجریدتي (الوطن اإللكترونیة،الشروق أونالین) نایلـة باشـا MAS/356-357

إقبال الشباب على قراءة الصحفات الثقافیة في الصحافة الوطنیة : دراسة مسحیة 
لعینة من الشباب قراء جریدة الشروق الیومي الجزائریة نصیرة قدید MAS/360-361

مقروئیة الصحیفة الورقیة لدى األستاذ الجامعي في ظل تطور النشر اإللكتروني : 
دراسة مسحیة تحلیلیة لعینة من أساتذة جامعة الجزائر 3 سارة براھیتي MAS/362-363

قدرة القنوات الجزائریة الخاصة على تلبیة حاجیات الجمھور من المعلومات : 
دراسة إستطالعیة على عینة من األكادمیین و المھنیین الجزائریین صغیر عبد الحق MAS/366-367

دور صفحة الجزیرة في تشكیل أجندة إھتمام المعلقین على شبكة التواصل 
اإلجتماعي : دراسة إستكشافیة للتعالیق المدرجة على موقع "الفایس بوك" لقناة  مریـم عبد الكبیر MAS/368-369

العالقات العامة الداخلیة و الصورة الذھنیة : دراسة في المؤسسة الوطنیة 
للمنظفات و مواد الصیانة بالبویرة أمینة ھاجر شالبي MAS/370-371

إستخدامات شبكة اإلنترنت و إنعكاساتھا على القیم اإلجتماعیة عثماني یوسف MAS/364-365
دور العالقات العامة في تحسین صورة المؤسسة الجبائیة : دراسة استطالعیة 

لمؤسسة الضرائب - بئر خادم أنموذجا- محمد رامي MAS/372-373
اإلتصال و التحفیز المعنوي : دراسة میدانیة في مركز التكوین المھني و التمھین 

"سعید الھادي" بمفتاح -البلیدة مریم جبار MAS/374-375
واقع إستخدام اإلتصال اإللكتروني في المؤسسة الجزائریة : دراسة میدانیة لوزارة  حسیبة بلحاج MAS/378-379

جمھور المواقع االخباریة الجزائریة : دراسة وفق مقاربة االستخدامات و 
االشباعات لعینة من الشباب مستخدمي المواقع االخباریة الجزائریة عجرید حكیمة MAS/386-387

الصورة السمعیة لإلشھار اإلذاعي دراسة سیمیولوجیة لعینة من الومضات  قرفي إبتسام MAS/238-239



دور العالقات العامة في تحقیق أھداف المؤسسة : دراسة حالة دیوان مؤسسات 
الشباب و الریاضة ( والیة المدیة 2012م ) مصطفى رفیق MAS/17-18

دور اإلخراج الصحفي في الرفع من مقروئیة الصحف المكتوبة : دراسة مسحیة 
تحلیلیة لعینة من قراء جریدتي "الخبر" و "الشروق الیومي" الجزائریتین من طلبة 

جامعة الجزائر 3 العمري آسیة MAS/394-395
البرامج الثقافیة في اإلذاعة المحلیة : نموذج إذاعة تیزي وزو المحلیة دراسة  حمام علجیة MAS/388-389

الشباب الجامعي الجزائري و الكتابات الحائطیة : دراسة استطالعیة لعینة من 
طلبة االعالم نظام ل م د لسنة 2013 من 1 جانفي إلى 30 مارس 2013 بوقرة عواطف MAS/380-381

إستراتجیة اإلتصال الخارجي و عالقتھ برضا الزبون : مؤسسة إتصاالت الجزائر 
بوالیة أدرار -الوكالة التجاریة بتیمیمون سنة 2014 دراسة وصفیة تحلیلیة برشید الھاشمي MAS/398-399

استخدام المدونات االلكترونیة كمصدر للمعلومة في الوسط الجامعي : دراسة 
استطالعیة على عینة من طلبة جامعة الجزائر 3- 2013- براف ھاجر MAS/396-397

إستخدام جمھور شبكة التواصل اإلجتماعي (Facebook) لصفحة ( روسیا الیوم 
األخباریة) : دراسة إستطالعیة في إستخدامات و اإلشباعات لعینة من مستخدمي 

صفحة روسیا الیوم األخباریة خالل عام 2013 رید صباح MAS/382-383
التغطیة اإلعالمیة لقناة التلفزیون الجزائري لإلعتداءات اإلسرائیلیة على غزة : 

دراسة مسحیة تحلیلیة للعینة من " 14 إلى 21 نوفمبر 2012" كربوش مالیة MAS/384-385
دور اإلتصال الداخلي في مؤسسة مینائیة- دراسة حالة میناء الجزائر- بوشاقور لویزة mas/402/403

عادات و آثار استخدام الطالب الجزائري للوسائط الجدیدة الفایسبوك نموذجا : 
دراسة میدانیة على عینة من طلبة علو م االعالم و االتصال بجامعة الجزائر 3 قدید كریمة MAS/406-407

دور نظم المعلومات في عملیة اتخاذ القرار بالمؤسسات الجزائریة : دراسة حالة 
شركة SHAPS شركة أعلى مساعدة و حمایة الخدمات شالل إیمان MAS/408-409

دور البرامج اإلجتماعیة التلفزیونیة في نشر القیم اإلجتماعیة و اإلنسانیة : دراسة 
میدانیة لجمھور "حصة جزائریون"بقناة النھار من طلبة علوم اإلعالم و أفتصال  ولد محبوسي أحالم MAS/420-421

واقــــع اإلتصال التربوي في المؤسسة التعلیمیة االجزائریة - دراسة میدانیة لثانویة 
علي بومنجل بئر مراد رایس الجزائر رحاب أمینة mas 422/423

إنتاج البرامـــج الدینیة في القنوات الفضائیة العربیة برنامج مسافرون في قناة 
الرسالة _ مارس، جوان 2011- فاھـــم رشیدة mas/424/425

ادارة المعلومات عبر المواقع االلكترونیة : دراسة حالة تصمیم موقع الكتروني 
لكلیة علوم االعالم و االتصال قرنوطي كریم MAS/426-427

عادات المشاھدة التلفزیونیة لدى المجتمع التارقي : دراسة اثنوغرافیة على عینة 
من أسر مدینة جانت بوغراري شیخة MAS/428-429

دور االتصال التنظیمي في تحسین أداء الموارد البشریة داخل المؤسسة الجزائریة 
: دراسة حالة المركز الوطني للسجل التجاري 5المدیریة العامة- برج الكیفان  دھماني مریم MAS/430-431

عالقة استخدام الطلبة الجامعیین لألنترنت باشباع حاجاتھم من المعلومات الدینیة : 
دراسة في االستخدامات و االشباعات قبالج الطاھر MAS/432-433

األداء االعالمي في القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخاصة : دراسة استطالعیة 
على عینة من الصحفیین سعیدي فلة MAS/436-437

استخدامات تكنولوجیا االتصال الحدیثة في العالقات العامة : دراسة حالة مؤسسة 
سیال للمیاه و التطھیر الجزائریة القبة الجزائر العاصمة سعید أمیرة MAS/438-439

أثر إستخدام مواقع الشبكات اإلجتماعیة على الشباب : دراسة إستطالعیة لعینة من 
مستخدمي موقع الفایسبوك بجامعة الجزائر 3

زرزاحي فاطمة 
الزھراء MAS/440-441

دور المعلومات في بناء إستراتیجیة إتصالیة : دراسة وصفیة تحلیلیة لمؤسسة 
المحافظة الوطنیة للساحل موسى نسیمة أمیرة MAS/450-451

دور القناة الثانیة لإلذاعة الجزائریة في تنمیة الثقافة األمازیغیة : دراسة إستطالعیة 
على عینة من طلبة اللغة األمازیغیة بجامعة بجایة یسین بوعبد هللا MAS/452-453

استخدامات الطلبة الجامعیین للمولقع اإلسالمیة واالشباعاتالمحققة من \لك : دراسة 
مسحیة لجمھور طلبة جامعة الجزائر 3 جیدل محمد MAS/456-457



خطابات الكراھیة في القنوات الدینیة : دراسة لقناتي فدك ،وصال من 16 أفریل 
إلى 16 ماي 2014

عزوز عبد المالك 
الحسین MAS/464-465

واقع اإلتصال في المؤسسات الخدماتیة دراسة حالة مؤسسة- اتصاالت الجزائر المریض خدیجة MAS/466-467
المعالجة اإلعالمیة لصحیفة الخبر الیومي حیال التدخل العسكري في مالي من 11 

جانفي 2013 إلى 31 ماي 2013 : دراسة تحلیلیة زبیري ھشام MAS/468-469
مقروئیة الصحافة الدینیة اإلسالمیة في أوساط الطلبة الجامعیین وتأثیرھا على 

التزامھم الدیني : دراسة مقارنة زروبي نبیلة MAS/470-471
ترتیب أولویات أخبار النشرة الرئیسیة في إداعة الشلف المحلیة : دراسة وصفیة  جازیة حدوش MAS/472-473

البعد التحفیزي لالتصال داخل المؤسسة : دراسة حالة المدیریة العامة لمجمع 
سونلغاز من 25 فیفري 2014 إلى 20 ماي 2014 تروم عبد النور MAS/448-449

دور االتصال المؤسساتي في تحسین صورة المؤسسة : دراسة حالة المدیریة 
العامة لمجمع سونلغاز من 25 فیفري 2014 إلى 27 ماي 2014 حروز سمیر MAS/446-447

إستراتیجیة االتصال في الدیوان الوطني لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
بالجزائر ONDA- دراسة حالة شایب أمنة MAS/444-445

المعالجة اإلخباریة لألزمة السوریة من طرف النشرات اإلخباریة لقناة الجزیرة 
اإلخباریة

شویة علي زین 
العابدین MAS/454-455

التغطیة اإلعالمیة لظاھرة اختطاف الطفال في الجزائر : دراسة وصفیة تحلیلیة 
لمضمون جریدتي الشعب والنھار وقنوني حوریة MAS/460-461

دور الصحافة اإللكترونیة في تشكیل الوعي السیاسي لدى الطلبة الجامعیین إزاء 
القضایا الوطنیة : دراسة میدانیة بلمسوس رضوان MAS/462-463

اإلنتخابات الرئاسیة 17 أفریل 2014 من خالل الصورة الكاریكاتوریة في 
الصحافة الجزائریة : دراسة تحلیلیة سیمولوجیة لكاریكاتور أیوب جریدة المحور رمضاني حكیم MAS/442-443
واقع اإلشھار في المؤسسة العمومیة السمعیة البصریة الجزائریة : دراسة حالة 

ENTV المؤسسة الوطنیة للتلفزیون الجزائري بورنان حنان MAS/418-419
واقع اإلتصال اإلداري و عالقتھ بأداء الموظفین في المؤسسة : دراسة وصفیة 

على عینة من عمال الصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة للعمال األجراء -وكالة  شكیرو فائزة MAS/416-417
أسالیب ترویج الكتاب في الجزائر : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من دور النشر 

الجزائریة الفترة ما بین 02 أفریل 2014 إلى 02 جوان 2014
لشاني أسعد نور 

الدین MAS/414-415
العوائق المھنیة للصحفیات : دراسة إستطالعیة لعینة من الصحفیات في الجرائد 

الجزائریة ،النھار،الوطن،الخبر،المساء،الشعب،المجاھد،النوفال غیبوبلیك بأحمد حبیبة MAS/412-413
الوسائط المتعددة في الصحافة اإللكترونیة الجزائریة موقع جریدة الخبر نموذجا : 

دیسمبر 2013- ماي 2014 غربي أحمد MAS/410-411
إسھام تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة في تحسین األداء الوظیفي في المؤسسة 

اإلعالمیة الجزائریة حالة إذاعة باتنة المحلیة خذري إلھام MAS/400-401
-EL" -"معالجة المعلومة اإلقتصادیة في الصحف الیومیة الوطنیة "الشعب

Watan" و ملحقیھا من جوان 2011 إلى جوان 2012 عریان نجالء MAS/392-393
اللغة اإلعالمیة في مواقع التواصل اإلجتماعي الفایسبوك نموذجا عالف لیلیا MAS/390-391

العالقات العامة من منظور مواقع التواصل االجتماعي : دراسة استطالعیة لعینة 
من طلبة كلیة علوم االعالم و االتصال المستعملین لموقع الفایسبوك بلغیث أحمد زكریا MAS/476-477

المعالجة االعالمیة لألزمة السوریة من خالل القنوات الفضائیة األجنبیة الناطقة 
بالعربیة في الفترة الممتدة من 25 الى 31 جانفي 2014 : دراسة تحلیلیة مقارنة 

للقناتین الفضائیتین روسیا الیوم و الحرة بزاحي كمال MAS/478-479
دور اإل\اعة المحلیة في التنمیة االجتماعیة : دراسة استطالعیة لعینة من شباب 

مستمعي إذاعة البلیدة لرجاني حوریة MAS/480-481
دور االتصال التسویقي في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة نفطال- 

فرع الزیوت- دراسة حالة عینة من الموزعینفي الجزائر العاصمكة یوسف عكریش MAS/482-483
االذاعات الجھویة و تحقیق اشباعات الجمھور : دراسة میدانیة على عینة من 

جمھور اذاعة برج بوعریرج الجھویة شافعي یوسف MAS/484-485



مكانة االتصال في المؤسسة االقتصادیة : دراسة میدانیة حالة مؤسسة جازي  أومعوش سارة MAS/486-487
االتصال الداخلي و فعالیة تحقیق الرضا الوظیفي : دراسة استطالعیة لعینة من 

عمال مجمع بیمو الصناعي زیبرة مریم MAS/488-489
استخدام االنترنت و تأثیره في العالقات االجتماعیة : دراسة لعینة من مستخدمي 
االنترنت لطلبة جامعة الجزائر 3 خالل فترة الدراسة من 01 جانفي إلى 30 ماي فرج دنیازاد ایمان MAS/490-491

الیقظة التجاریة و دورھا في تحسین تنافسیة المؤسسة الجزائریة : دراسة حالة 
مؤسسة نفطال حمیدة عوادي MAS/492-493

تأثیر المتغیرات السوسیودیمغرافیة على إستخدمات و إشباعات جمھور القناة 
"F M " اإلذاعیة اإلذاعة الشبابیة بلعیدي جھیدة MAS/494-495

واقع اإلتصال المناسباتي في المؤسسات الجزائریة : دراسة حالة القرض الشعبي  دویدة أمینة MAS/496-497
تصمیم ملصق إعالمي حول ضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي عند الرجال 

في الجزائر حركات حفیظة MAS/498-499
القیم التربویة في صحافة األطفال : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من ملحق األحرار 

الصغار بصحیفة صوت األحرار من فیفري 2014إلى جوان 2014 نورة عرقوب MAS/500-501
دور الصحافة الجزائریة في تشكیل الوعي السیاسي لدى الطلبة الجامعیین لبنى حداد MAS/502-503
آراء جمھور الشباب في برامج قناة النھار TV االخباریة : دراسة میدانیة 

لالستخدامات و االشباعات مجراب منال MAS/504-505
المعالجة االعالمیة لالنتخابات الرئاسیة 2014 من خالل صحیفتي الشروق الیومي 

و الخبر : دراسة تحلیلیة في الفترة من 17 جانفي 2014 الى غایة 30 أفریل  بودریسة نوال MAS/506-507
أثر تكنولوجیات االتصال على االذاعة و جمھور الشباب : دراسة وصفیة تحلیلیة 

في االستعماالت و االشباعات لدى الشباب أیت عقیل أمینة MAS/508-509
خطابات الكراھیة في القنوات التلفزیونیة الدینیة : دراسة لقناتي "الصفا" السنیة و 

"أھل البیت" الشیعیة من 16 أفریل الى 16 ماي 2014 طھراوي منیر MAS/510-511
مصداقیة مصادر المعلومات حسب الصحافیین : دراسة مسحیة لعینة من 

الصحافیین الجزائریین في الصحافة الخاصة رحال سعدیة MAS/512-513
دور الوكاالت االستشاریة لالتصال في تفعیل العالقات االتصالیة بین المؤسسات 

ACMS Consril en communication االقتصادیة : دراسة حالة وكالة كالي عبد الغفار MAS/514-515
أھمیة العالقات العامة في بناء صور المؤسسات : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت 

الجزائر من 09 مارس 2014 إلى 09 جوان 2014 أسماء سعیداني MAS/516-517
الثورات العربیة من خالل الرسومات الكاریكاتوریة : دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة 
لرسومات الكاریكارتوري عبد القادر أیوب خالل الفترة الممتدة من جانفي 2012 

إلى أفریل 2013 نبیلة موساوي MAS/518-519
التغطیة اإلخباریة لقناة الجزیرة ألحداث اإلنتفاضة العربیة مخفوظي عقیلة MAS/520-521

األزمة األمنیة و السیاسة خالل التسعینات في السینما الجزائریة فیلم "رشیدة 
"(2002) لیمینة بشیر شویخ نموذجا دشیر إیمان MAS/522-523

المعاییر المھنیة المتحكمة في إعداد البرامج الحواریة بالتلفزیون الجزائري جودي سعیدة MAS/525-524
مكانة االتصال غیر الرسمي و دوره في تحسین األداء الوظیفي بالمؤسسة دراسة 

میدانیة بالمؤسسة الجزائریة النجاز التجھیزات و المنشأت المعدنیة نجیة لعریبي MAS/526-527
البرامج اإلجتماعیة في القنوات الفضائیة الجزائریة الخاصة : دراسة تحلیلیة 

لبرامج "جزائریون بقناة النھار" خلیل رزیقة MAS/528-529
فعالیة و كاالت اإلشھار اإللكتروني في الجزائر : دراسة حالة لموقع و كالة واد  عزوق عبد كریم MAS/530-531

الموضوعیة في القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخاصة من خالل البرامج الحواریة صبرینة علیوات MAS/532-533
دور اإلتصال الداخلي في تداول و تسییر المعلومات بالمؤسسة .دراسة حالة : 

وزارة األشغال العمومیة بن عكنون(الجزائر العاصمة) بركاني سارة MAS/534-535
استراتیجیات تقدیم الذات لدى عینة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

الجزائریین : حالة الفایسبوك
أروكرومة فاطمة 

الزھراء MAS/536-537
استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المؤسسة : دراسة میدانیة للغرفة 

الجزائریة للتجارة و الصناعة عدنان نادیة MAS/262-263



استراتیجیة االتصال االجتماعي للوقایة من حوادث المرور في الجزائر : دراسة 
حالة المدیریة العامة لألمن الوطني عباد منیرة MAS/264-265

أراء طلبة اإلعالم واإلتصال حول التناول اإلعالمي لمرض رئیس الجمھوریة عبد 
العزیز بوتفلیقة دراسة إستطالعیة من مارس 2013 إلى دیسمبر 2014 نصر الدین بشیري MAS/474-475

تطبیق بند الضمیر في المؤسسات الصحفیة الجزائریة دراسة مسحیة على عینة 
من الصحافیین بولبارود صونیة MAS/07-08

دور الصحافة االلكترونیة في ترقیة النشاط السیاحي في الجنوب الجزائري ( 
تمنراست نموذجا ) لعینة من السیاح األجانب بن زیزي بوجمعة MAS/09-10

أثر مشاھدة القنوات الفضائیة على االتصال األسري : دراسة مسحیة لعینة من 
أسر قصر الشاللة بوالیة تیارت قیطة فاطمة الزھراء MAS/11-12

دور إذاعة المدیة المحلیة في التنمیة الثقافیة : دراسة إستطالعیة لعینة من جمھور 
إذاعة المدیة بوغازي زھرة MAS/542-543

االتصال التربوي و التحصیل الدراسي .دراسة حالة لعینة من تالمیذ المدرسة 
االبتدائیة "بن غازي الجدیدة"ببراقي الجزائر العاصمة سعاد شوبیل MAS/544-545

الصحفیون الریاضیون في القنوات الثالث لإلذاعة الجزائریة : دراسة سوسیو  لعالمة محمد MAS/01-02
تأثیر موقع الیوتوب على الرأي العام للشباب الجامعي الجزائري كلیوات ھییبة MAS/546-547

دور الفیسبوك ازاء التغیرات السیاسیة في مصر .دراسة مسحیة على عینة من 
الجالیة المصریة في الجزائر وادي أسماء حدیجة MAS/550-551

التفاعلیة عند جمھور طلبة اإلعالم لحصة ' ھنا الجزائر ' بتلفزیون الشروق : 
دراسة ‘ستطالعیة لعینة- طلبة جامعة الجزائر 3

ریھام تاجي إسماعیل 
مطر MAS/548-549

دور النشرات منتصف النھار االخباریة كمكمل للنشرات االخباریة الرئیسیة 
بالتلفزیون الجزائري خوشان, منیرة MAS/552-553

دور المؤسسات االعالمیة في تطویر مخرجات الخطاب الصحفي .دراسة میدانیة بالل زموري MAS-554-555
دور اإلشھار في المؤسسة الخدماتیة العمومیة في الجزائر : دراسة وصفیة تحلیلیة 
لمؤسسة اتصاالت الجزائریة موبیلیس بین الفترة الممتدة من جانفي الى ماي 2014 أولحسن, مرجانة MAS/556-557

واقع اإلنتاج السینمائي الجزائري 1962-2007 دراسة مسحیة نوریة, دیلمي MAS/558-559
دور وسائل اإلتصال الكتابي في تفعیل اإلتصال الداخلي : دراسة حالة المدیریة 

العامة لمؤسسة برید الجزائر شھیناز, بن دكوم MAS/560-561
حمایة المصنف السمعي البصري في الجزائر : دراسة استطالعیة لعینة من 

صحفیي التلفزیون العمومي الجزائري خدیجة, الریاط MAS/562-563
مواقع التواصل اإلجتماعي و دورھا في التعریف بالسیاحة في الجزائر مرزوق, العالیة MAS/564-565

دور الصحافة الجزائریة في ترقیة اقتصاد الجزائر ,اإلقتصاد خارج المحروقات : 
دراسة تحلیلیة نقدیة لعینة من جریدتي الشعب و الخبر ابتسام, مباركي MAS/566-567

مواقع التواصل اإلجتماعي و ترویج اإلشاعات عبر األنترت أحداث 
غردایة2014نموذجا : دراسة مسحیة لعینة من طلبة جامعة غردایة رشید, خنین MAS/568-569

عالقات العمل و المفاوضة الجماعیة في شركة توزیع الكھرباء و الغاز للجزائر -
دراسة حالة- رزیوق, شریفة MAS/570-571

دور االتصال التنظیمي في تحسین األداء الوظیفي -دراسة مسحیة على عینة من 
موظفي المدیریة العملیاتیة التصاالت الجزائر غرب بن جریو, ایمان MAS/572-573

االتصال و ادارة األزمات في الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة .أزمة 
انحراف قطار نقل المسافرین2014 عبادي, ایمان MAS/574-575

القیم االخباریة في االذاعات المحلیة.اذاعة أم البواقي -نموذجا- غوار, مریم MAS/576-577
التخطیط االستراتیجي لنظم المعلومات -دراسة حالة -وكالة المصلحة الجیولوجیة  مریم بوعوینة MAS/578-579

القیم اإلخباریة في قناة الشروق نیوز شھرزاد عمروش MAS/580-581
أسس وضع شبكة برامجیة بإداعة محلیة فتیحة سھیل MAS/582-583

دور الحوافز في تحقیق الوالء التنظیمي في المؤسسة رندا ھدروق MAS/584-585
اإلشھار التلفزیوني و الھویة الثقافیة -نمودج التلفزیون الجزائري أمال رقیبة MAS/586-587



دور تقنیات االتصال اإلداري في خدمة قرارات المؤسسة -دراسة حالة وزارة 
االتصال -الجزائر - نبیلة غزالي MAS/588-589

المعالجة اإلعالمیة لتدخل العسكري السعودي في الیمن من خالل النشرات 
اإلخباریة التفصلیة في قناتي -العربیة -و -المیادین -اإلخباریتین فیروز حمیدي MAS/590-591

معالجة اإلعالم السیاسي الساخر للوضع السیاسي -دراسة حالة البرنامج التلفزیوني 
المصري

أبوبكر الصدیق بن 
سعدة MAS/592-593

الحملة اإلشھاریة و تفاعل الجمھور : شركة طیران الطاسیلي 30-11  نضیرة, أوراغي MAS/594-595
دور الترویج في تسویق الخدمات الفندقیة.دراسة عینة من عمالء فندق المرسى 

سیدي فرج -الجزائر- رزقي, فایزة MAS/598-599
دور الصحافة الریاضیة المكتوبة في تغذیة العنف في المالعب الجزائریة.دراسة 
استطالعیة ألراء أساتذة معھد علوم و تقنیات النشاط البدني و الریاضي بجامعة  كشیدة, سلیمة MAS/600-601

االعالم الریاضي في القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخاصة.دراسة وصفیة للبرامج 
الریاضیة على قناة "الشروق تي في"موسم 2014-2014 فضیل, حسام الدین MAS/602-603

االستراتیجیة االشھاریة في المؤسسة االقتصادیة .دراسة حالة شركة "كیا موتورز 
بالجزائر" داودي, عبد الوھاب MAS/604-605

االتصال التنظیمي و رأس المال المعرفي في الجامعة الجزائریة.دراسة میدانیة 
بجامعة الجزائر 3 أوصیف, فلایر MAS/606-607

میكانیزمات البرمجة التلفزیونیة في التلفزیون الجزائریزدراسة وصفیة تحلیلیة 
للشبكة البرامجیة بالقناة الفضائیة"الجزائریة الثالثة"لموسم(2015-2014) بن كویتن, مسعودة MAS/608-609

تفاعل الطلبة الجامعیین مع الشائعة عبر مواقع التواصل االجتماعیزدراسة مسحیة 
لعینة من طلبة كلیة علوم االعالم و االتصال سنوسي, عبیر MAS/610-611

عالقة الفایسبوك بالحركة الماسونیةزدراسة تحلیلیة سمیولوجیة للرموز الماسونیة 
على الفایسبوك عیادي, عائشة MAS/612-613

المعالجة االعالمیة "للتدخل السعودي في الیمن"من خالل النشرات االخباریة 
الرئیسیة لقناة العربیة من 06 أفریل الى 18 أفریل 2015 نوار, ھدى MAS/614-615

مقروئیة الصحافة الفنیة المتخصصة في الجزائر .دراسة على عینة من ثانویة 
الخوارزمي بالشلف عدة, مریم MAS/616-617

دور اإلتصال في إدارة المشروع دراسة وصفیة تحلیلیة بوكالة التنمیة اإلجتماعیة  عیساني, عقیلة MAS/618-619
إتقان الصحافي اللغة العربیة في الصحافة الیومیة الوطنیة مروى رمضاني MAS/620-621

المشھد التلفزیوني األردني دراسة مسحیة من 2015-1999 أحمد الشریف MAS/622-623
أثر وسائل اإلعالم الجدیدة على قیم الشباب : دراسة میدانیة من منظور الحتمیة 

القیمیة في اإلعالم على شباب مدینة برج بوعریریج نواصریة حمیدة MAS/404-405
المعالجة اإلعالمیة للمواضیع التوعویة من خالل اإلذاعة الجزائریة : دراسة 
تحلیلیة لبرنامج قلوب رحیمة بالقناة اإلذاعیة األولى من شھر جانف الى ماي  خدیخة, بن قارة MAS/597

دور اإلتصال الشخصي داخل األسرة الجزائریة في ظل التكنولوجیات الجدیدة. لكحل كامیلیا MAS/624-625
االشھار في الصحافة االلكترونیة الجزائریة لیلیا, ساحد MAS/628-629

جمھور االعالم الریاضي في التلفزیون الجزائري طلبة االعالم و االتصال نموذجا فاروق, بقباقي MAS/630-631
التنظیم القانوني لقطاع السمعي البصري في الجزائر ابراھیمي, حیاة MAS/634-635

الصحافة المكتوبة و االعالم الجدید و مرجعیة القارئ في انتقاء المعلومة بوفثة, ھاجر MAS/636-637
المعالجة االعالمیة للحملة االنتخابیة لرئاسیات 2014 من خالل القنوات الجزائریة 

BEUR الخاصة (قناتي النھار و منال, عوشر MAS/638-639
االتصال الخارجي و صورة المؤسسة الخدماتیة بن یطو, محمود MAS/640-641

المعالجة االعالمیة.للتدخل السعودي في الیمن من خالل النشرات االخباریة 
الرئیسیة لقناة العربیة ھدى, نوار MAS/642-643

دور اتصال المؤسسة في تحسین الصورة الذھنیة للمؤسسة العمومیة الجزائریة بسمة, حمزة MAS/644-645
االتصال التنظیمي و عالقتھ باالداء الوظیفي دراسة حالة مؤسسة صیدال ستي, مریم MAS/646-647

تلقي الشباب الجزائري للخطاب الدیني بقریش, سعید MAS/648-649
واقع االتصال الخارجي في شركة توزیع الكھرباء و الغاز للجزائر دراسة وصفیة  زینب, مختاري MAS/650-651



االتصال و ترشید القرار بالمؤسسة عاجد, صارة MAS/652-653
مقروئیة الصحافة المكتوبة الجزائریة في ظل صحافة المواطن برانم, روزة MAS/654-655

االستثمار في المورد البشري و ادارة المعرفة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة امینة, قلیل MAS/658-659
استراتیجیة االتصال الخارجي و تاثیرھا على رفع الوعي االستھالكي لدى 

المواطن الجزائري وزارة االتجارة نموذجا صدام, رایس MAS/660-661
التلقي في المسرح تفاعل الجمھور مع العرض ضیف, عبد القادر MAS/662-663

داللة استخدام الرموز الدینیة في االلعاب االلكترونیة دراسة سمیولوجیةللعبة 
BECKY BROGAN-LE MYSTERE DU MANOIR MEANE ھنتور, امال MAS/664-665

المعالجة االعالمیة للحملة االنتخابیة لرئاسیات 2014 من خالل الصحافة المكتوبة-
جریدة الخبر نموذجا- حسین, علیة MAS/666-667

االخراج الصحفي في صحیفتي الخبر و الشروق الیومي تروش, احالم MAS/668-669
دور الرسائل االلسنیة في تشكیل دالالت الصورة الكاریكاتوریة فازیة, لصنامي MAS/670-671

االشھار في صحیفة الخبر الجزائریة .دراسة وصفیة مسحیة لعینة من االعالنات 
الصادرة بین الفترة الممتدة من 1 جانفي 2014 الى 31 دیسمبر 2014 نعیمة, خلیل MAS/674-675

استخدامات ة اشباعات تالمیذ اآلداب و الفلسفة لشبكات التواصل 
االجتماعي(نموذج الفایسبوك) ماجدة, بن حمید MAS/676-677

تاثیر وسائل االعالم االلكترونیة في تكوین تفكیر الطفل .نموذج األلعاب  ھجیرة, عمام MAS/678-679
دعایة الكیان الصھیوني في المواقع االلكترونیة حیال القضیة الفلسطینیة.نموذج 

موقع "واله" العبري منال, شایطة MAS/680-681
دور القنوات الفضائیة االخباریة في دعم حریة التعبیر من وجھة نظر مشاھدي 

قناة الشروق االخباریة. محمد نسیم, مزیان MAS/682-683
االتصال الداخلي و نظام الحوافز و دورھا في تحسین األداء الوظیفي. یاسمین, عمروش MAS/684-685

دور البرامج التلفزیونیة االجتماعیة في معالجة القضایا األسریة حفصة, دالي MAS/686-687
واقع االتصال الشخصي على مستوى ثاجمعث في تسییر شؤون القرى القبائلیة في 

الجزائر"حالة ثاجمعث قریة آیت صالح" كھینة, حمیدي MAS/688-689
دور مواقع التواصل االجتماعي في التحسیس باألعمال التطوعیة لدى 

الطلبة(الفایسبوك نموذجا) عثمان, غانم MAS/690-691
أنماط استخدام زبائن المؤسسات االقتصادیة لمواقع الخدمات االلكترونیة .دراسة 

میدانیة لعینة من زبائن مؤسسة برید الجزائر. ابراھیم, عطار MAS/692-693
الممارسة المھنیة في الصحافة االلكترونیة الجزائریة. أمینة, العوفي MAS/694-695

دور الصحافة المكتوبة الناطقة بالعربیة في اثراء الرصید اللغوي لدى الطلبة  أسماء, بیت MAS/696-697
رأي الجمھور في التناول االعالمي لظاھرة العنف في المالعب .دراسة 

استطالعیة لعینة من قراء جریدة "النھار" فتیحة, مكاتي MAS/698-699
واقع االتصال الداخلي في مؤسسة بنكیة بالجزائر .دراسة حالة بنك الفالحة و  یمینة, زیتمي MAS/700-701
اثر الحمالت االشھاریة على زبائن مؤسسة بنكیة جزائریة زدراسة حالة بنك 

الفالحة و التنمیة الریفیة "بدر" سعاد, بلبیض MAS/702-703
آراء قراء جریدة الشروق الیومي اتجاه معالجتھا االعالمیة للعدوان االسرائیلي 

على غزة . دراسة استطالعیة . مریم, زاوي MAS/704-705
أثر وضع المنتجات الغذائیة في برامج الطبخ التلفزیونیة على اتجاھات النساء و 

قیمھم االستھالكیة. نور االسالم, زغلول MAS/706-707
األسالیب الدعائیة للجماعات المتطرفة عبر مواقع األنترنت ك دراسة تحلیلیة لعینة 

من ثالثة مواقع إلكترونیة محمد لمین عمیمي MAS/708-709
التناول االعالمي لحادثة شارلي ایبدو من خالل الفضائیات االخباریة العربیة طبیب إیمان MAS/672-673

واقع استخدام تكنولوجیات اإلتصال الحدیثة في المؤسسة الوطنیة لإلتصاالت 
الجزائر : دراسة حالة مؤسسة اوریدو بولعكاكز مروة MAS/710-711

تاثیر اإلشھار التلفزیوني على السلوك الغستھالكي للطفل الجزائري : دراسة 
تحلیلیة سیمیولوجیة لعینة من الغشھارات أحمد كسراوي MAS/712-713



األوضاع السوسیومھنیة للصحفیین العاملین بالقنوات التلفزیونیة الخاصة بالجزائر 
: دراسة مسحیة مقارنة لعینة من الصحفیین العاملین بقناتي البالد و الوطن 

الجزائریة التلفزیونیتین الخاصتین أحالم بوزایر MAS/714-715
مدى مساھمة شبكات التواصل اإلجتماعي في التحصییل الدراسي للطلبة 

الجامعیین : دراسة مسحیة لعینة من طلبة اإلعالم و اإلتصال جامعة الجزائر3 عبد الحق ساف MAS/717-716
الجریمة الغلكتونیة في جریدة الخبر الجزائریة : دراسة وصفیة تحلیلیة من1 

جانفي2014 الى31 دیسمبر2014 زكیة حفصة MAS/718-719
االذاعة المحلیة و المرأة الماكثة بالبیت .دراسة استطالعیة لعینة من المستمعات 

الذاعة البلیدة المحلیة. منى, والي MAS/720-721
دور االشھار في تمویل المؤسسة االعالمیة صغیري, ربیعة MAS/722-723

تصمیم ملصق اعالمي حول ظاھرة العنف في المالعب . زینب, العوفي MAS/724-725
مكانة و فعالیة االستراتیجیة االتصالیة في رسم االستراتیجیة التسویقیة للمؤسسة 

.دراسة حالة مؤسسة "حضنة حلیب"بالمسیلة. عادل, صحراوي MAS/726-727
تاثیر االشھار االلكتروني عند األفراد العاملین في المجتمع.دراسة وصفیة تحلیلیة 

لعینة من أفراد المستھلكین. رومیساء, بوطریق MAS/736-737
إستخدامات و تمثالت المراھقین للتلفزیون : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من 

المراھقین بالجزائر العاصمة حمادي منیرة MAS/540-541
اخالقیات المھنة الصحفیة في اإلعلم التلفزیوني الریاضي الجزائري دراسة حالة 

برنامج دوري المحترفین بالقناة الجزائریة الثالثة عزاط مریم MAS/729-728
اإلتصال السیاحي في التلفزیون الجزائري دراسة حالة حصة ھذي بالدي للقناة 

A3 الجزائریة الثالثة عفاف عرجون MAS/730-731

المشھد التلفزیوني في الیمن في الفترة 1990-2015 دراسة مسحیة منوغرافیة
محمد جمال عوض 

ناصر MAS/732-733
جریدة البصائر كنموذج للصحافة اإلسالمیة في الجزائر قالز ملیكة MAS/734-735

توظیف تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال الحدیثة في اإلخراج الصحفي عمروش نجاة MAS/738-739
دور الصحافة النسائیة في تثقیف المرأة الجزائریة دراسة إستطالعیة لعینة من 

النساء الجزائریات ببلدیة القبة قالقي أمینة MAS/740-741
استخدامات الشباب الجامعي الجزائري لمضامین المواقع اإلسالمیة على شبكة  شیخي وھیبة MAS/742-743

تأثر القنوات التلفزیونیة العربیة المتخصصة في برامج األطفال على الطفل ابي نوار إبراھیم MAS/626-627
الممارسة اإلعالمیة لوسائل اإلعالم الجزائریة و عالقتھا بالرضا الوظیفي دراسة  نوال حواج MAS/538-539

التاثیر الثقافي لوسائل االعالم الجدیدة على الشباب نادیة, بلبال MAS/632-633
دور البرامج االخباریة في الفضائیات العربیة في المجاالت االجتماعیة. عزوقي, اسیا MAS/744-745

ھندسة الشبكة البرامجیة االذاعیة المحلیة دراسة حالة إذاعة جیجل أمیرة شبوطي MAS/746-747
منھجیة إدارة المشروع ورسم استراتیجیة االتصال الخاصة بترقیة المنتوج الوطني یاسمین بویض MAS 752-753

االتصال وصنع القرار في المؤسسة الجزائریة دراسة حالة المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة

عبد الحمید اوالد 
بامون MAS/756-757

العالقات العامة في المؤسسات االعالمیة غنیة دوزي MAS/750-751
دور مواقع التواصل االجتماعي (الفایسبوك) في تفعیل االتصال الخارجي في 

المؤسسة الخدماتیة فضیل بونجار MAS/748-749
التغطیة االعالمیة لظاھرة اختطاف االطفال في الجزائر دراسة تحلیلیة لعینة من 

النشرات االخباریة في قناة النھار روزة بوطبل MAS/758-759
الصحافة االلكترونیة في الجزائر دراسة استطالعیة في استخدامات واشباعات 

خلیة االعالم واالتصال مریم حسناوي MAS/762-763
دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي البیئي بوبیة امینة MAS/768-769

دور البرامج التلفزیونیة في التنشئة األسریة لدى الطفل الجزائري بورنان تركیة MAS/770-771
توظیف شبكة االنترنت في اعداد البحوث العلمیة مریم ایوب MAS/776-777

تأثیر االعالن االلكتروني على القرار الشرائي للمستھلك الجزائري نصیرة ایعیادن MAS/774-775
التغطیة االعالمیة للشأن االقتصادي في الجزائر فائزة بن زیابي MAS/778-779



دور مضمون الخطاب االذاعي في تطویر الكفاءة االتصالیة لطلبة اللغة الفرنسیة غیاط سارة MAS/780-781
اثار استخدام الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل االجتماعي ناسلیة رباحي MAS/782-783

االعالم الساخر واخالقیات المھنة االعالمیة في الجزائر
مشور ایمان, شقار 

اسامة MAS/783-784

رأي االولیاء في المعالجة االعالمیة للقنوات الجزائریة
أمینة بو الطني, 
شھیناز خوشي MAS/785-786

الوضعیة االجتماعیة والمھنیة لصحافیي القنوات التلفزیونیة الجزائریة
شھرزاد جواد, 

إبراھیم طیبي MAS/787-788
دور االتصال غیر الرسمي في تحقیق الرضا الوظیفي أمال بوقرة, حمزة  MAS/789-790

جمھور غذاعة الجزائر الدولیة عزوز سعیدة MAS/791-792

دور تكنولوجیا االتصال في تحسین االتصال الداخلي في المؤسسة
ھاجر بوتریش, سعید 

بن مراد MAS/793-794

دور االتصال الداخلي في تحسین مستوى الشباب وتطویره بالمؤسسة الثقافیة
حنیش سھیلة, جمیلة 

صونیا MAS/795-796

التكنولوجیا الجدیدة لالعالم واالتصال واثرھا في االتصال االسري االنترنت
أمینة شھبة, أمیرة 

خراشي MAS/797-798
االستراتیجیة االتصالیة واالداء الوظیفي داخل المؤسسة مدیریة الضرائب لوزارة  حمیدة فول MAS/799-800
التناول االعالمي للتدخل العسكري الروسي في سوریا من خالل االعالم الفضائي 

االخباري أم الخیر حمیدي MAS/801-802

دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تفعیل العالقات
أمینة لطاد, خدوجة 

قاسي MAS/803-804
االتصال التسویقي في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة دراسة حالة مؤسسة 

سیفیتال
دحمان أمال, 

صبرینة اسعون MAS/807-808
تكنولوجیا االتصال ودورھا في تحسین االداء الوظیفي في المؤسسة العمومیة 

االقتصادیة الجزائریة
أسماء جواھرة, 

فاطمة الزھراء زمام MAS/809-810
بناء النشرات االخباریة في القنوات الجزائریة دراسة تحلیلیة مقارنة بین قناة 

الجزائریة الثالثة وقناة الشروق نیوز
سلسبیل وسام, فاتح 

مختاوي MAS/811-812

جمھور االذاعة االلكترونیة دراسة مسحیة في االستخدامات واالشباعات
ایمان مجاك, سارة 

بوحیرد MAS/813-814

التناول االعالمي لجرائم القتل في الصحافة الوطنیة
بن جاوى بالل, 

منصر سلمى MAS/815-816
تاثیر الخطاب السیاسي على االساتذة الجامعیین دراسة استطالعیة لمفھوم 

المصالحة الوطنیة لدى عینة من اساتذة علوم االعالم واالتصال بجامعة الجزائر 
امیرة طالب, ساسي 

عبد النور MAS/817-818
دالالت العواطف في الومضات االضھاریة التلفزیونیة دراسة سیمیولوجیة لعینة 

في ومضات متعامل الھاتف النقال "جیزي"
زھور كیاش, عبد 

الجلیل لیاد MAS/819-820
دور االتصال في تحسین الخدمة بین المؤسسة الدینیة والمواطن دراسة حالة 

وزارة الشؤون الدینیة واالوقاف بالجزائر
مصباح سمیة, 

مدادي أسماء MAS/821-822
تاثیر االضھار المسموع على سلوك المستھلك دراسة تحلیلیة مسحیة لعینة من 

مستھلكي كوكاكوال كري خولة, كداد بایة MAS/823-824
دوافع استخدام تالمیذ الثاھنویة في الجزائر العاصمة لمواقع التواصل االجتماعي 

INSTAGRAM درداري مروة ھاجر MAS/825-826

دور االستراتیجیة التسویقیة في الترویج للخدمات الجدیدة
خیرة وعواع, لمیاء 

مراكشي MAS/827-828
دور تكنولوجیا االتصال والمعلومات في تفعیل العالقات العامة محمد عالل MAS/829-830

استخدمات الصحفیین الجزائریین لتقنیة الجیل الثالث وتأثیرھا على ادائھم االعالمي

فاطمة الزھراء 
بوجعطاط, اسماء 

بقجاقي MAS/831-832



اسس وضع شبكة برامجیة باذاعة وطنیة القناة الثالثة
دنیا صخري, مریم 

عمورة MAS/833-834

سیایة التقشف في الجزائر من خالل الصورة الكاریكاتوریة
امینة قطاش, سھیلة 

روباش MAS/835-836

دور العالقات العامة في تكوین الصورة الذھنیة لدى العمال
سعداوي حسناء, 

كوثر نجاح MAS/837-838

تأثیر شبكة األنترنت على الجانب الثقافي و األجتماعي لطلبة اإلعالم
موزاریة سمیة و 

نرجس بالمین MAS/839-340

المعالجة األعالمیة للتدخل العسكري الروسي في سوریا
أحسن عبد السالم و 

سمیرة لفریكي MAS/843-844

استراتیجیة االتصال السیاحي في الوكاالت السیاحیة
خایر كنزة و 
الجیلوط نعیمة MAS/845-846

المعالجة اإلخباریة لألزمة السوریة من طرف النشرات اإلخباریة لقناة الجزیرة 
اإلخباریة

شویة علي زین 
العابدین MAS/454

الصحافة االستقصائیة في ظل تكنولوجیات االعالم و التصال الحدیثة في الجزائر بن دومة دوادي MAS/851-852

دور اإلشھار التلفزیوني في التأثیر على القرار الشرائي للمستھلك الجزائري
ذنیا زاد سلیماني و 

مریم العلمي MAS/841-842

"SBS مھنة الصحافة من خالل الدراما الكوریة "دراسة حالة مسلسل بینوكیو بقناة
وسام شیبي و ربیحة 

تغربیت MAS/857-858

الجمھور وعالقتھ بقناة الھداف الریاضیة التلفزیونیة
شھرة بطاھر وسارة 

أحداش MAS/855-856
دور االتصال في تسییر األزمات"دراسة حالة أزمة انقطاع كابل األنترنت في 

مؤسسة اتصاالت الجزائر أكتوبر 2015
بلكبیر محمد البراء 

و حدیدي لیندة MAS/859-860

واقع العالقات العامة في التلفزیونیات العمومیة الجزائریة
سفیان نسرین وسیفي 

حفصة MAS/861-862

دور وسائل االعالم الجزائریة في بناء الصورة الذھنیة للسیاحة لدى الطلبة
علیق المیة و بن 

دقفل عقیلة MAS/863-864
المصداق السمعي البصري في تشریع الجزائري وآلیات حمایتھ "دراسة حالة 

الدیوان الوطني لحقوق المؤلف"
آسیا بونوغاز و 

ایمان أمقران MAS/865-866
تأثیر االشھار التلفزیوني الخاص بخدمات الھاتف النقال على السلوك االستھالكي 

لدى الطلبة
دایك الھام و بن 

تركي زینب المیة MAS/869-870
دور االتصال في تحسین صورة المؤسسة "دراسة حالة مؤسسة التامین واعارة 

CAAT التأمین
مكفال سومیة و بن 

عمار منال, . MAS/871-872
دور البرامج الثقافیة بالقناة الجزائریة الثالثة في نشر الوعي الثقافسي لدى الشاب 

الجزائري
نور الھدى بایو 
وفیروز بومحمد MAS/873-874

دوافع استخدام الطالب الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي الفایسبوك نموذجا عشور فیرورا MAS/875-876
المعالجة االخباریة لالنتفاضة الفلسطینیة الثالثة في القنوات االخباریة االسرائیلیة 

الموجھة باللغة العربیة
وفاء ناجح و نبیلة 

دحو MAS/877-878
الستراتیجیة االتصالیة المؤسساتیة والتواصل لدى الشباب "دراسة حالة وزارة 

الشباب والریاضة نوذجا
حسام الدین رباح و 

نسیمة توازي MAS/879-880
آثار استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة على العالقات االجتماعیة على عینة من 

مستخدمي الفایسبوك في الجزائر في الفترة من جانفیالى جوان 2016
بودریس آمنة و 

رمضان لیدیا MAS/881-882
دور تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تحسین األداء الوظیفي "دراسة حالة وزراء 

االتصال
مبارك سلمى و بن 

عالوة یاسمین MAS/883-884
جمھور الطلبة الجامعیین واذاعة الشباب جیل FM"دراسة استطالعیة لعینة من 

طلبة علوم
مشاشي ھدى وغانم 

أمیرة MAS/885-886
سیاسة المزیج التسویقي وتاثیره على السلوك الشرائي للمستھلك " : دراسة مسحیة 

على عینة من زبائن شركة مو محمد، بلقاضي MAS/887-888



صفحة الراي "أقالم الخمیس " في جریدة الشروق الیومي دراسة وصفیة تحلیلیة 
خالل 2015

أمینة حمادوش 
وخدیجة قباني MAS/889-890

استخدامات تكنولوجیا االتصال الجدیدة ودورھا في تحسین االتصاالت في 
المؤسسات الخدماتیة مدیریة CNAS نموذجا

كبور ایمان و 
كوربال نورة MAS/893-894

دور االشھار في ترویج مبیعات المؤسسة االقتصادیة الجزائریة
صارة ذویفي و 

بوسھوة ایمان سامیة MAS/897-898

مكانة الویب في االخبار التلفزیونیة
صلیحة بولرواح 

وحوریة زایدي MAS/899-900

دور االتصال في تفعیل االستراتیجیة التسوسقیة في المؤسسات الخدماتیة
سناء بوغربال 
وھاجر برغل MAS/903-904

انتاج الفیلم السینمائي الطویل في الجزائر من السناریو الى العرض اناس بلقاسم MAS/905-906
اتجاھات صحفي القنوات الجزائریة الخاصة نحو القانون المتعلق بالنشاط السمعي 

البصري
رؤوف عصام و 
یاسین بن ابراھیم MAS/907-908

االتصال واالداء الوظیفي دراسة حالة مدیریة البرید والمراسالت بعین الدفلى
شییاح عبد الرزاق 

وسقر حمزة MAS/911-912

االتصال الداخلي في مؤسسات قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي
قشطولي فایزة وقطر 

الندى عراب MAS/913-914
آلیات االتصال السیاسي لدى البرلمانیین الجزائریین المجلس الشعبي الوطني نوذجا جمیل فطیمة MAS/915-916

استراتیجیة االتصال التسویقي في المؤسسة الخدماتیة
غالم هللا سفیان 

ومشیوه اسماعیل MAS/917-918

االتصال التربوي بین المعلم والتلمیذ ودوره في التحصیل الدراسي
طویجي سھام 
واونیسي فایزة MAS/919-920

استخدام تكنولوجیات االتصال والمعلومات وعالقتھا باألداء الوظیفي فیى 
المؤسسات االعالمیة

ابتسام احصاطل 
وكریمة عبة MAS/923-924

االشھار التفزیوني الموجھ للطفل وأثره على القرارات الشراكیة
بحداش موسى 

وكیرام كوثر MAS/925-926

التغطیة الصحفیة للعنف المدرسي في الجزائر من خالل الصحافة المكتوبة
بن عیسى نورة و 

باھو یاسمین MAS/927-928

MOBILIS واقع االتصال الداخلي في مؤسسة
أمال یحي شریف و 

ایمان بوقندوز MAS/931-932

وسائل االعالم الجدیدة وتاثیرھا في تشكیل الثقافة السیاسیة لدى الشباب الجامعي
وعیل نورة ومرزاق 

زھیة MAS/933-934

سلطة ضبط النشاط السمعي البصري في الجزائر
یسمینة جمعة 
وصارة عناد MAS/937-938

رأي صحفي القطاع السمعي البصري حول موضوع اخالقیات المھنة

شھیناز عجاج 
وفاطمة الزھراء 

واسنة MAS/939-940

دور االتصال في معالجة جنوح االحداث
عیدات احمد ووھیبة 

بومدین MAS/941-942

]]دور قناة القران الجزائریة في التثقیف الدیني
نایت محمد سمیة 

ولعربي لبنة MAS/943-944

استراتیجیة االتصال التسویقي في المءسسة االقتصادیة في الجزائر
حمیدة مقداش و 

مكید سارة MAS/945-946

دور القائم باالتصال بالدیوان لنشر واستغالل الممتلكات
قتال سمیة سھیلة 
ودریش رضوان MAS/947-948

ممارسة النشاط السمعي البصري في الجزائر
صبرینة جادي و 

ولید بابو MAS/951-952



صورة الرھاب في الدراما التلفزیونیة التركیة
محمد امین عماري 
و أمیرة بوضرسة MAS/953-954

فعالیة االتصال الداخلي في المؤسسات االعالمیة دراسة حالة قناة النھار
بناى نور الھدى و 

بلحور سارة MAS/955-956
أثر مواقع التواصل االجتماعي على االتصال األسري دراسة استطالعیة لعینة من 

األسر
أنیسة مزیان و عبیر 

بولحبال MAS/957-958
االتصال واألداء الوظیفي في المؤسسات الخدماتیة دراسة حالة معھد التكوین 

والتعلیم المھنیین
اركتي وسام 

وبوشفیرات شھیرة MAS/959-960
أطر التناول االعالمي لقضیة الالجئین السوریین في القنوات األجنبیة الناطق 

باللغة العربیة
أمنة منصور و امینة 

بایة MAS/963-964
التناول االعالمي لقضایا االرھاب في الصحافة الجزائریة دراسة تحلیلیة لمضامین 

جریدة الخبر 2015 مصعب جحیش MAS/967-968
دى فعالیة االتصال في تسییر الموارد البشریة دراسة حالة لمدیریة األشغال 

العمومیة
اوزلبفي اكرام زھیة 

ومستور مریم MAS/969-970
اقبال األطفال الجزائریین على تكنولوجیا الحدیثة دراسة میدیانیة على عینة من 

التالمیذ
ملیكة بوقبة و صارة 

قاسمي MAS/971-972

دور الترویج في تسویق المنتجات الدوائیة
كیناي ھناء- فلفول 

عمار MAS/853-854
دور االتصال الداخلي في تحسیین األداء الوظیفي دراسة حالة وزارة الصید 

والموارد الصیدلیة من فیفري الى ماي
زینب بوعكاز و 
أسماء العمراوي MAS/965-966

تجسیید القنوات التلفزیونینة الجزائریة الخاصة للسیاسة االعالمیة
عبد الرحیم مداسي 

وامال عزاز MAS/961-962

دور التنظیم الشیعي في تبادل المعلومات داخل المؤسسة
ایمان سعدون 

واحالم قاسم MAS/935-936

االستراتیجیة التسویقیة في المؤسسة متعددة الجنسیات
تشكورت لیندة و 

حیدة ایمان MAS/929-930
واقع ممارسة االتصال الداخلي في الجامعة ھواري بومدین للعلوم والتكنولوجیا عدادة رحیم MAS/921-922

اثر استخدام وسائل االتصال الجدیدة على المشاھدة النلفزیونیة داخل االسرة
امیرة تلجوت, 
صبرین شكالط MAS/805-806

االشھار االذاعي وعالقتھ بالمستھلك الجزائري بوطارق فوزیة MAS/772-773
االتصال وادارة االزمات دراسة حالة مدیریة االتصال سونطراك "ازمة الغاز  رزیق سامیة MAS/766-767
دالالت الرسالة االشھریة في التلفزیون الجزائري دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة 

للومضة االشھاریة أوریدو روزة قریشي MAS/760-761
فعالیة اعالقات العامة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة دراسة میدانیة لدیوان 

الترقیة والتسییر العقاري كفیل عبد النور MAS/764-765
استراتیجیة االتصال في ادارة االزمة دراسة حالة لمؤسسة بورجورا مونویور 

BERJERAT MONNOYEUR ALGERIE الجزائر نسرین بن غانم MAS/754-755
االتصال الخارجي للمؤسسة العسكریة الجزائریة سلیماني توفیق MAS/901-902

اھتمامات الطلبة باالعالن االلكتروني في الصحیفة االلكترونیة الجزائریة دراسة 
عینة من الطلبة لسنة الثانیة ماستر

طوطاوي ایمان و 
أیت احمد سیلیا MAS/895-896

استخدام المذیع التلفزیوني للغة العربیة في الحصص الریاضیة في الفضائیات 
الجزائریة الثالثة الشروق االخباریة الھداف

ولد حادة رزیقة 
وبودوادي یاسمینة MAS/891-892

واقع استخدام االنترنت في البحث العلمي : دراسة میدانیة لعینة من طلبة السنة 
الثانیة ماستر دراسات اإلذاعة و التلفزیون

زغدودي محمد أمین 
/ MAS/1837-1838

أثر إستخدام التكنولوجیا على اإلخراج الصحفي في الصحافة حجوط صالح MAS1866-1865
مكانة الصحافة الورقیة في ظل الصحافة اإللكترونیة : دراسة مسحیة لعینة من 

قراء األخبار بجریدة لیبرتي الورقیة و اإللكترونیة لوكال عبد الحكیم MAS1863-1864



السیاسة االتصالیة لألحزاب السیاسیة في الجزائر : دراسة حالة حزب جبھة 
التحریر الوطني خالل تشریعات 04ماي 2017 مونى مالك MAS/1867-1868

إستخدامات تكنولوجیا اإلتصال الجدیدة و دورھا في تحسین اإلتصال في 
CNAS المؤسسات الخدماتیة مدیریة كبور إیمان MAS/893-894

إھتمامات الطلبة باإلعالن اإللكتروني في الصحیفة اإللكترونیة الجزائریة : دراسة 
عینة من طلبة السنة الثانیة ماستر طوطاوي إیمان MAS/895-896

دور اإلشھار في ترویج مبیعات المؤسسة االقتصادیة الجزائریة صارة ذویفي MAS/897-898

مكانة الویب في األخبار التلیفزیونیة
صلیحة بولرواح 

وحوریة زایدي MAS/899-900
اإلتصال الخارجي للمؤسسة العسكریة سلیماني توفیق MAS/901-902

دور اإلتصال في تفعیل اإلستراتیجیة التسویقیة في المؤسسات الخدماتیة
سناء بوغربال 
وھاجر برغل MAS/903-904

إنتاج الفیلم السینمائي الطویل في الجزائر من السناریو إلى العرض إناس بلقاسم MAS/905-906
إتجاھات صحفي القنوات الجزائریة الخاصة نحو القانون المتعلق بالنشاط السمعي 

البصري
رؤوف عصام و 
یاسین بن ابراھیم MAS/907-908

إستخدام المرأة لألنترنت
راضیة عبد العزیز 
و عبد الرزاق زاید MAS/909-910

اإلتصال و األداء الوظیفي : دراسة حالة مدیریة البرید و المواصالت بعین الدفلى
شییاح عبد الرزاق و 

سقرة حمزة MAS/911-912

اإلتصال الداخلي في مؤسسات قطاع التعلیم العالي و البحث العلمي
فشطولي فایزة و 
قطر الندى عراب MAS/913-914

إستراتیجیة اإلتصال التسویقي في المؤسسة الخدمتیة
غالم هللا سفیان و 
مشتیوة إسماعیل MAS/917-918

اإلتصال التربوي بین المعلم و التلمیذ و دوره في التحصیل الدراسي
طویجي سھام 
وأونیسي فایزة MAS/919-920

إستخدام تكنولوجیات اإلتصال و المعلومات و عالقتھا باألدام الوظیفي في 
المؤسسات اإلعالمیة

إبتسام أحصاطل و 
كریمة عبة MAS/923-924

اإلشھار التلفزیوني الموجھ للطفل و اثره على القرارات الشرائیة
بعداش مونى و 

كیرام كوثر MAS/925-926

التغطیة الصحفیة للعنف المدرسي في الجزائر من خالل الصحافة المكتوبة
بن عیسى نورة و 

یاھو یاسمین MAS/927-928

اإلستراتیجیة التسویقیة في مؤسسة متعددة الجنسیات
تشكورت لیندة و 

خیدة إیمان MAS/929-930

mobilis واقع اإلتصال الداخلي في مؤسسة
أمال یحي شریف و 

إیمان بوقندوز MAS/931-932

وسائل اإلعالم الجدیدة و تأثیرھا في تشكیل الثقافة السیاسیة لدى الشباب الجامعي
وعیل نورة و 
مرزاق زھیة MAS/933-934

دور التنظیم الشیعي في تبادل المعلومات داخل المؤسسة
إیمان سعدون و 

أحالم قاسم MAS/935-936

سلطة ضبط النشاط السمعي البصري في الجزائر
یسمینة جمعة و 

صارة عناد MAS/937-938

رأي صحفي القطاع السمعي البصري حول موضوع أخالقیات المھنة
شھیناز عجاج و 

فاطمة الزھرة وانسة MAS/939-940

دور قناة القرأن الجزائریة في التثقیف الدیني
نایت محمد سمیة و 

لعریبي لبنة MAS/943-944

دو القائم باإلتصال بالدوان الوطني لتسییر و إستغالل الممتلكات
قتال سمیة سھیلة و 

دریش رضوان MAS/947-948



دور اإلشھار في تحقیق األھداف الترویجیة في المؤسسة
صبرینة بوشنب و 

لیلى ھدیبل MAS/949-950

صورة اإلرھاب في الدراما التلفزیونیة التركیة
محمد أمین عماري 
و أمیرة بوضرسة MAS/953-954

فعالیة اإلتصال الداخلي في المؤسسات اإلعالمیة : دراسة حالة قناة النھار
بناى نور الھدى و 

بلحور سارة MAS/955-956
أثر مواقع التواصل اإلجتماعي على اإلتصال األسري : دراسة إستطالعیة لعینة 

من األسر
أنیسة مزیان و عبیر 

بولحبال MAS/957-958
اإلتصال و األداء الوظیفي في المؤسسات الخدماتیة : دراسة حالة معھد التكوین و 

التعلیم المھنیین
اركتي وسام و 

بوشفیرات شھیرة MAS/959-960

تجسید القنوات الجزائریة الخاصة للسیاسة اإلعالمیة
عبد الرحیم مداسي و 

امال عزاز MAS/961-962
القیم األخباریة في القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخاصة قناة الشرووق نموذجا : 

دراسة تحلیلیة للنشرات اإلخباریة من جانفي إلى جوان 2013 علیش لیندة MAS/561/1/2
دور تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة في تحسین األداء المھني : دراسة میدانیة على 

عینة من عمال مؤسسة اتصاالت الجزائر عائشة، ولد حبیب Mas 1855/1856
التربیة اإلعالمیة في الكتاب المدرسي الجزائري : تحلیل مضمون مادة اللغة 

العربیة للسنة الثانیة ابتدائي 2018-2017 زرفة ھزیل MAS/1869-1870
واقع اإلعالم التربوي في قنوات التلفزیونیة الخاصة : قناة الجزائریة TV ودزایر 

TV أنموذجا على مدار شھر جانفي 2017 بوناب، سارة Mas 1872-1871
تأثیر موقع التواصل االجتماعي فایس بوك في تنمیة الوعي السیاسي : دراسة 

استطالعیة لعینة من طلبة السنة الثانیة ماستر إذاعة و تلفزیون حمزة یونسي
MAS/ 1065-

1066
استخدامات االنترنت لدى الصحفیین الجزائریین : دراسة وصفیة على عینة من 

الصحفیین نموذج من جریدة الخبر الیومي روان محمد
MAS/ 1873-

1874
دور اإلتصال الداخلي في تحسین األداء الوظیفي : دراسة حالة وزارة الصید 

البحري و الموارد الصیدیة من فیفیري إلى ماي زینب بوعكاز MAS/965
التفاعلیة اإلعالمیة في إذاعة القرأن الكریم من خالل برنامج مشكالت و حلول في 

الفترة الممتدة ما بین 20أكتویر و 22 دیسمبر 2015 أمیرة جعدي MAS/981
المعالجة اإلعالمیة لظاھرة الفساد الریاضي في الفیدرالیة الدولیة لكرة القدم -الفیفا -

 : دراسة وصفیة تحلیلیة لقناة بیین سبورت الریاضیة المدة الزمنیة 01 ماي 
2015الى غایة 1جانفي 2016.

أبي اسماعیل الحاج 
محمد MAS/1875

دور العالقات العامة في تحسین الصورة الذھنیة للمؤسسة اإلقتصادیة : دراسة 
حالة مؤسسة فینوس نوفل بولصنام MAS/983

االسرة و قنوات MBCالفضائیة : دراسة میدانیة على عینة من األسر في الجزائر  نسرین ناقة MAS/985
بنیة الخطاب اإلشھاري في التلفزیون الجزائري : دراسة تحلیلیة سمیولوجیة لعینة 

من الومضات اإلشھاریة لجیزي العمالي بھجة MAS/987
دور اإلشھار التلفزیوني في الجزائر في توجیھ سلوك المستھلك : دراسة مسحیة 

لعینة من الجمھور العاصمي بلعلوي صالح الدین MAS/989
واقع اإلتصال الداخلي في الجامعة : دراسة حالة كلیة علوم اإلعالم و اإلتصال 

جامعة الجزائر3 إسالم عثماني MAS/991
تجاوب الطلبة مع الرسائل الغشھاریة لمؤسسة جازي : جامعة الجزائر3 شمس الدین قلتان MAS/993

قطاع السمعي البصري في الجزائر بین التشریع و الممارسة : دراسة إستطالعیة 
لعینة من الصحفیین الجزائریین (القطاع العام و الخاص) وصال ولد جوابي MAS/995

إتجاه الطلبة الجامعیین نحو الصحف اإللكترونیة قندوز مصطفى MAS/997
اإلشھار اإلذاعي و سلوك المستھلك : دراسة إستطالعیة صارة تشرفتین MAS/1000

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تفعیل المعل الجمعوي : فیسبوك نموذجا طھرات سھام MAS/1001
دور اإلتصال الداخلي في تشكیل الثقافة التنظیمیة أسیا تیفن MAS/1003



المعالجة اإلخباریة لحرب مالي من خالل قناة الشروق الجزائریة الخاصة خالل 
فترة التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي بشرى زھار MAS/1006

دور اإلذاعة الجزائریة في ترسیخ الھویة الثقافیة للمتلقي الجامعي محمد غانم MAS/1009
أراء الجمھور في البرامج الریاضیة في القنوات الجزائریة الخاصة بن ساعد رشیدة MAS/1011

التغطیة اإلعالمیة لسیاسة ترشید النفقات العامة أمیرة بخوش MAS/1013
أثر األلعاب اإللكترونیة عبر الوسائط الجدیدة على سلوك الطفل المراھق الجزائري سامیة سعد الدین MAS/1015
انتفاضة أطفال الحجارة من خالل الرسومات الكاریكاتیریة -ناجي العلي نموذجا : 

دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة بسمة شكاكري MAS/1877-1878
القیم اإلجتماعیة في السینما الجزائریة أمال عبدات MAS/1017

صورة المرأة الجزائریة في االفالم السینمائیة خالل العشریة السوداء سارة مبتوش MAS/1019
دور تكنولوجیات اإلتصال الجدیدة في رفع و تحسین خدمات المؤسسة 

الوطنیةللمیاه و التطھیر
نور الھدى زینب 

فارس MAS/1023
أخالقیات الممارسة اإلعالمیة في الجزائر نجیة برقان MAS/1025

الشباب العاصمي الجزائري و برامج إذاعة جیل أف أم مزاورو أسماء MAS/1027
التربیة البیئیة في الجزائر من خالل موقع التواصل اإلجتماعي الفایسبوك فلایر موزاوي MAS/1029

ستخدام الطلبة لتكنولوجیات اإلتصال الحدیثة یحیاوي دنیا MAS/1031
قضایا المراة في الصحافة الیومیة الجزائریة رزیوق إبتسام MAS/1033

اإلتصال الداخلي في المؤسسات التربویة وأثره على التحصیل الدراسي للتالمیذ : 
دراسة مسحیة لعینة من تالمیذ ثانویة كریم بلقاسم البویرة حمادي، أحمد Mas/1879-1880

دور العالقات في تشكیل الصورة الذھنیة للمؤسسات بوعتروس سارة MAS/1035
اإلتصال الخارجي في المؤسسة العمومیة لعداوي فاطمة  MAS/1037

دور اإلذاعة في نشر الوعي المروري لیندة یعیش MAS/1039
دور االتصال الداخلي في المؤسسة الجزائریة غربي عبد الرحمان MAS/1041

التغطیة اإلعالمیة للتلفزیون الجزائري الخاص لتداعیات إنخفاض أسعار البترول عبد القادر فاطمة MAS/1043
انقرائیة جدیدة الھداف اإللكترونیة لدى طلبة كلیة اإلعالم بن برنة حسان MAS/1045

واقع اإلتصال االسري في ظل إستخدام التكنولوجیات الحدیثة بسعید سمیة MAS/1047
أھم التحدیات اإلعالمیة الجزائریة في اإلذاعة و التلفزیون واقني إیمان MAS/1049

اإلتصال البیداغوجي في المؤسسة الجامعیة بونقطة فاطمة MAS/1051
إستخدامات الصحفیین الجزائریین لمواقع األنترنت بن سالم أمال MAS/1053

الصفحة األولى في الصفحة الیومیة شنایت خدیجة MAS/1055
لبنیة الداللیة للومضات الغشھاریة في التلفزیون الجزائري زعرور سلیمة MAS/1057

اإلعالم الریاضي بین الممارسة و التكوین معبد سلیم MAS/1059
دور اإلدارة اإللكترونیة في تحسین الخدمة العمومیة . : دراسة حالة مصلحة الحالة 

المدنیة ببلدیة بوزریعة محیوز كاھنة MAS/1885-1886
التسویق بالعالقات بین منظمات العمل بن مزاري فلایر MAS/1061

مكانة إستخدام مصادر المعلومات الورقیة في ظل النشر اإللكتروني نوال حاج قدور MAS/1063
ور اإلتصال في تحسین األداء الوظیفي للعمال في المؤسسة بین القلوب عبد النور MAS/1065

االعالم التربوي من خالل معاھد البحث بالجزائر : دراسة حالة المعھد الوطني في 
التربیة - INRE- نموذجا علي جالل MAS/1881-1882

تأثیر موقع التواصل اإلجتماعي فایس بوك في تنمیة الوعي السیاسي زین الدین بوخاري MAS/1067
واقع اإلتصال الداخلي في المؤسسة اإلعالمیة الجزائریة أوعمران جھاد MAS/1069

التحقیقات اإلستسقائیة في التلفزیون العمومي الجزائر بوزیان عواطف MAS/1071
موقف الصحفیین من السیاسة اإلشھاریة في الصحف حلوة حنان MAS/1073

دور تكنولوجیا المعلومات الحدیثة في تغییر نمط اإلتصال التنظیمي رشیدة فكار MAS/1075
مواقع التوظیف اإللكترونیة و أھمیة خدماتھا للمؤسسة حواث محمد MAS/1077

ستخدمو مواقع التواصل اإلجتماعي بن تامر أمینة MAS/1079
أثیر البرامج اإلذاعیة التفاعلیة في نشر الوعي الثقافي لدى الطلبة إیمان سلیماني MAS/1081

استخدام تكنولوجیا األنترنت في المؤسسة االعالمیة العمومیة : دراسة حالة جریدة  مھدي بن شایطة 1888



دور "الفایسبوك" في نشر الوعي البیئي عند الطلبة : دراسة مسحیة على عینة من 
طلبة سنة ثانیة ماستر قسم علوم اإلتصال

فاطمة الزھراء، 
ماضوي Mas/1889-1890

االعالم البیئي و دوره في نشر التربیة البیئیة : دراسة وصفیة تحلیلیة لمضمون 
برنامج GREEN MAG على الشروق TV(من 01 اكتوبر 2016 الى 20 ماي  عز الدین دوالة

MAS/ 1892- 
MAS/1891

دور الفضاء العمومي االفتراضي في تشكیل قیم المواطنة : دراسة استطالعیة 
على عینة من مستخدمي الفایسبوك من طلبة االعالم و االتصال سغیالني نورة MAS/1893-1894

العالقات العامة في شركات التأمین الجزائریة : دراسة حالة الشركة الوطنیة  عبد الغاني عمیرات 1896
دور االتصال الداخلي في تفعیل أداء مناضلي األحزاب السیاسیة : دراسة حالة 
على عینة من مناضلي حزب التجمع الوطني الدیمقراطي - RND- خالل الفترة 

من جانفي إلى ماي 2018 جراف الیاس
MAS/ 1897-

1898
البرامج االجتماعیة في الفضائیات الجزائریة الخاصة : برنامج احكي حكایتك في 

قناة الشروق - نموذجا - مھني اسامة
MAS/ 1899-

1900
اإلعالم السیاحي في البرامج التلفزیونیة الجزائریة . : دراسة وصفیة تحلیلیة 

لبرنامج سیاحة DZ على قناة دزایر TV الموسم 2016-2015. سارة زعفون
MAS/ 1901-

1902
البرامج الثقافیة في التلفزیون الجزائري قناة األرضیة نموذجا : دراسة وصفیة 

تحلیلیة للشبكة البرامجیة 2018-2017 سعیدة مالكي
MAS/ 1903-

1904
المسلسالت التركیة والقیم الدینیة للمرأة الجزائریة : دراسة إستطالعیة آلراء عینة 

من النساء الجزائریات بوالیة الجزائر العاصمة سارة، طوبال
Mas/ 1907-

1908
الرسائل اإلعالمیة للصورة الصحفیة : نموذج صورة مادونا بن طلحة : دراسة 

سیمیولوجیة ویزة، عمراني Mas/1909-1910
موضوعات السیاحة في التلفزیون العمومي : دراسة وصفیة تحلیلیة لنشرة األخبار 

الرئیسیة في التلفزیون الجزائري من15 ماي إلى 15 أوت 2017 أحمد لعمش MAS/1913
واقع اإلتصال التسویقي في المؤسسات الخدماتیة شھرزاد لوعیة MAS/1083

اإلستراتیجیة اإلتصالیة للدبلوماسیة الجزائریة بسمة حمروش MAS/1087
واقع تسییر اإلشھار الخارجي في الوكالة الوطنیة شھرزاد بقال MAS/1089

جمھور اإلذاعة المحلیة في الجزائر سلمى بوسعد MAS/1091
اإلشھار و دوره في إنجاح عملیة تسویق المنتوج في المؤسسة فلایر مجبر MAS/1093

دور اإلتصال في تفعیل اإلستراتیجیة إیمان بنیة MAS/1097
اإلتصال الخارجي في شركة أوریفلم لمستحضرات التجمیل و العنایة بالبشرة 

السویدیة في الجزائر كنزة بن شارف MAS/1099
تأثیر اإلشھار التلفزیوني لجازي على سلوك المستھلك الجزائري : دراسة مسحیة 

لطلبة كلیة علوم اإلعالم واإلتصال من جانفي إلى أفریل 2018 عبد الرحمان، سعیدي
Mas/ 1911-

1912
إستخدام تكنولوجیا اإلتصال في تفعیل العالقات العامة : دراسة حالة المدیریة 

العامة للجمارك من فیفري 2018 إلى مارس 2018 أمرار كمال
Mas/1905 - 

1906
دور اإلذاعة في الترفیھ عن المرأة الجزائریة : دراسة مسحیة لعینة من متتبعات 

إذاعة البھجة المحلیة بمدینة الجزائر العاصمة 2017/2018 مریم، مسیعود MAS/1915-1916
دور االعالم في البناء الثقافي للمجتمع : جمھور االذاعة الثقافیة الجزائریة نموذجا 

دراسة وصفیة تحلیلیة عبد السالم لونیس MAS/1923-1924
اإلعالم اإلذاعي وبناء الوعي البیئي للمواطن في الجزائر : دراسة تحلیلیة تفاعلیة 

لجمھور القناة اإلذاعیة األولى برنامج األوزون (2016/2018) إیمان، طقیش MAS/1925-1926
اإلتصال الداخلي في القنوات اإلعالمیة الخاصة : دراسة حالة قناة " دزایر تي في  أمحمد، عابد MAS/1917-1918

األسلوب البالغي في اإلشھارات التلفزیونیة الجزائریة : دراسة سیمیولوجیة 
لومضة طماطم الحارة بالل، نجاري MAS/1921-1922

التغطیة اإلعالمیة لبرنامج "ما وراء الخبر " للحملة العسكریة الروسیة في سوریا 
'2015/09/30 إلى 2016/03/17) : دراسة تحلیلیة وصفیة محمد، راشد MAS/1919-1920

الترویج بالنجم الریاضي و تاثیره على سلوك المستھلك الجزائري إیمان عكروف MAS/1101
صورة المراة الجزائریة في اإلشھار التلفزیوني كریمة عنة MAS/1103

أراء جمھور الصحافة المكتوبة حول مشاكل المنظومة التربویة في الجزائر أحمد زرایمي MAS/1105



دور االتصال الخارجي في تحسین الصورة الذھنیة للمؤسسات الثقافیة في الجزائر 
  ً◌ MAMA  ً◌ دراسة حالة المتحف العمومي الوطني للفن الحدیث و المعاصر :

الفترة الممتدة من 02 جانفي 2018 الى 30افریل 2018 بركان توفیق
MAS / 1927 

1928
استخدام معلمي المدارس القرآنیة لتقنیات التعلیم الحدیثة : المدرسة الشرعیة و 

الكفائیة لمسجد بن بادیس - الجزائر الوسطى - نموذجا 20170- 2018 عز الدین زحوف
MAS / 1929 

1930
دور االتصال التنظیمي في تحسین االداء الوظیفي لجامعة الجزائر 03 : - دراسة 

حالة كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة بو الغبرة أمینة
MAS/ 1931 - 

1932
الشباب الجزائري و العنف في مالعب كرة القدم الجزائریة : دراسة وصفیة لعینة 

من طلبة كلیة علوم اإلعالم و اإلتصال بوسیف وردة MAS/1201
ور اإلشھار و تنشیط المبیعات في تفعیل اإلستراتیجیة التسویقیة بلحمر أمیرة MAS/1203

أثر الفایسبوك على اإلتجاھات السیاسیة للشباب الجزائري دكار سارة یاسمین MAS/1205
إستخدام مواقع الشبكات التواصل اإلجتماعي و تأثیره في العالقات فاروق بن شالبي MAS/1207

الھویة الجزائریة في التلفزیون العمومي فوزیة ونوفي MAS/1209
معالجة اإلعالم المستقل لظاھرة إختطاف األطفال إیمان عبد الحمید MAS/1211

التغطیة اإلعالمیة لجریمة إختطاف األطفال في الجزائر خالل سنة 2015 : دراسة 
تحلیلیة مقارنة لصحیفتي الخبر و الشروق الیومي خراربة إیمان MAS/1213

استخدام و توظیف تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المؤسسة الصحفیة : دراسة 
حالة جریدة الخبر مشري یاسین

MAS/ 1933 -
1934

دور تكنولوجیا المعلومات و االتصال الحدیثة في تفعیل االتصال الداخلي في 
المؤسسة الحكومیة : دراسة حالة وزارة المالیة بالجزائر العاصمة سیلیة ناصري MAS/1941 1942

بیئة العمل في القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخاصة و اثرھا على ممارسة 
أخالقیات المھنة : دراسة استطالعیة على إعالمي قناة البالد ( من 05 نوفمبر  ھاجر بولصنام

MAS/1943 -
1944

اإلتصال التربوي في المؤسسة التربویة و أثره على التحصیل الدراسي : دراسة 
استطالعیة لعینة من تالمیذ الطور المتوسط في الجزائر العاصمة بكور الطیب

MAS/ 1945 -
1946

دور اإلتصال الخارجي في تفعیل العالقات العامة في المؤسسة اإلقتصادیة : 
دراسة حالة المدیریة العامة لمؤسسة نفطال الفترة الممتدة من 12 جانفي إلى 12  كلفان بالل MAS/1935-1936
أثر الضغوطات المھنیة على اإلتصال في المؤسسة : دراسة حالة وزارة األشغال 

العمومیة والنقل - الجزائر - عبد القادر خنشوش MAS/1939-1940
دور اإلستراتیجیة اإلتصالیة في المؤسسات العمومیة : دراسة حالة وزارة الصحة 

والسكان وإصالح المستشفیات - خلیة اإلتصال - مریم، حركات
MAS/1949 -

1950
استخدام الفایسبوك و عالقتھ بالسلوك االنتخابي لدى الشباب : دراسة استطالعیة 

على عینة من الشباب خالل تشریعات 23 نوفمبر 2017 یاسمین شنوف
MAS/1951 -

1952
استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في التحصیل المعرفي : دراسة مسحیة لعینة 

من مستخدمي ً◌الیوتیوبً  من طلبة كلیة علوم اإلعالم و اإلتصال سالمي العطرة
MAS/1953 -

1954
دور العالقات العامة في العملیة الترویجیة للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة ◌ً  

اوریدو ◌ً  الجزائر من فیفري 2018 إلى أفریل 2018 فاروق بلكحلة
MAS/1955 -

1956
صناعة المضامین االعالمیة في المواقع االلكترونیة االخباریة العربیة : دراسة 
تحلیلیة وصفیة مقارنة لموقعي ◌ً  TSA ◌ً  عربي و ◌ً  الجزیرة نت ◌ً  في الفترة 

الممتدة بین 1 جویلیة 2017 الى 30 نوفمبر 2017 عفاف عساس
MAS/1957 -

1958
دور البرامج االجتماعیة في القنوات الفضائیة الجزائریة في التاثیر على نفسیة 

المشاھد العاصمي : دراسة مسحیة لعینة من متتبعي برنامج ◌ً  ماوراء الجدران ◌ً  
بقناة النھار بمدینة الجزائر العاصمة 2017 -2018 واضحي صارة MAS/1959-1960

دور البرامج التلفزیونیة في نوعیة المستھلك : دراسة تحلیلیة لبرنامج مجلة 
المستھلك "علي قناة التلفزیون الجزائري العمومي " محمد خلیل، یطغان MAS/1973-1974

المعالجة اإلعالمیة لألزمة السوریة من خالل نشرات حصاد الیوم في قناة الجزیرة 
الفضائیة : دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من النشرات (شھر مارس 2018) رزیق، أسیا MAS/1987-1988



التناول اإلعالمي للوساطة األممیة لحل األزمة اللیبیة من خالل البرامج الحواریة 
في اإلذاعة الجزائریة : دراسة تحلیلیة على عینة من حلقات برنامج "منتھى 

السیاسة " ب "إذاعة الجزائر الدولیة" سھام، غدیر MAS/1979-1980
دور مراكز اإلتصاالت في الترویج للمنتجات بالجزائر : دراسة حالة لمركز 

اإلتصاالت : "SARL ACTFEEL" من جانفي 2018 إلى مارس 2018 بالل، بوقلعة MAS/1981-1982
 ( AGB ) تطبیقات تكنولوجیا االتصال الحدیثة في البنوك : بنك الخلیج الجزائر

وكالة ادرار نموذجا موالي عبد العلي MAS/1983-1984
برامج البیئة في االذاعة الجزائریة : دراسة وصفیة تحلیلیة لمضمون برنامج ◌ً  

االوزونً  في القناة االولى ( من 30 سبتمبر الى 31 دیسمبر 2017 ) شیماء بودیبة MAS/1961-1962
دور العالقات العامة في تحقیق الرضا الوظیفي : دراسة حالة المؤسسة العمومیة 

للتلفزیون الجزائري عربید سلمى
MAS/1975/197
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ترتیب األولویات في صناعة الخبر التلفزیوني : دراسة حالة قناة الشروق 

اإلخباریة الجزائریة لسنة 2017/2018 سمیة، زیتوني MAS/2013-2014
تكنولوجیا التعلیم لذوي اإلحتیاجات الخاصة فئة المكفوفین : دراسة میدانیة 

بالمدرسة العلمیة ببرج الكیفان سھیلة، حجولي MAS/2001-2002
اإلتصال الخارجي في المؤسسات العمومیة : دراسة حالة : المدیریة العامة للغابات 

من 15 دیسمبر 2017 إلى 24 أفریل 2018 المیة، حیرش MAS/1998-1997
دور وسائل اإلعالم في تنمیة وترفیھ الطفل " حصة عمو یزید لقناة الشروق العامة 

انموذجا " : دراسة مسحیة وصفیة (تحلیل مضمون) سھیلة، بلعید Mas/2028-2027
اعتماد الصحفیین الجزائریین على المعلومة اإللكترونیة كمصدر لألخبار : دراسة 
استطالعیة لعینة من الصحفیین الجزائریین للقنتین الشروق نیوز والجزائریة وان 

2017/2018 سھام، خالي MAS/2017-2018
تأثیر اإلتصال الداخلي على األداء الوظیفي : دراسة حالة المركز الوطني لمراقبة 

البذور والشتائل وتصدیقھا - المدیریة العامة - خالل الفترة الممتدة من لطیفة، معتوقي
Mas/ 2025-

2026
إنتاج البرامج الریاضیة في التلفزیون الجزائري " القناة الثالثة " : دراسة حالة 

للمؤسسة العمومیة للتلفزیون الجزائري 2018 سارة سومیة، مرنیش MAS/2030-2031
البرامج التلفزیونیة اإلجتماعیة والتنشئة األسریة في الجزائر : دراسة وصفیة 

متوسطة محمد بودراع بالكالیتوس "نموذجا" خدیجة، حمیدي MAS/2029-2030
إستراتیجیة اإلتصال في تحسین أداء العمل السینمائي الجزائري : دراسة حالة 

المركز الوطني للسینما والسمعي البصري حمزة، حداد MAS/2037-2038
التناول اإلعالمي التلفزیوني الساخر لقضایا المجتمع الجزائري : دراسة وصفیة 

تحلیلیة لبرنامج ناس السطح نسرین، جعیدر MAS/2043-2044
أفالم قناة الجزیرة الوثائقیة وفعالیتھا في تعزیز الوعي الثقافي لدى الشباب الجامعي 

: دراسة إستطالعیة لعینة من طلبة اإلعالم ماستر 2 تخصص "دراسات اإلذاعة 
والتلفزیون" بكلیة علوم اإلعالم واإلتصال جامعة الجزائر 3 2017/2018 غزالن، وھواه Mas/2080-2079

مصادر المعلومات في اإلعالم الریاضي بالقنوات التلفزیونیة الخاصة : دراسة 
حالة القسم الریاضي لقناة الشروق نیوز 2017/2018 یاسمین، زرقي Mas/2039-2040

إستخدام األنترنت في البحث العلمي : دراسة إستطالعیة على عینة من أساتذة كلیة 
علوم اإلعالم واإلتصال سنة 2018 صابرین، مباركي

MAS/2017/201
8

إستخدام النساء الجزائریات الماكثات في البیت للفایسبوك واإلشباعات المحققة منھا 
: دراسة وصفیة لعینة من المستخدمات بالجزائر العاصمة (السویدانیة) لسنة 2018 حكیمة، برینیس MAS/2041-2042

إستخدام التلمیذ لتكنولوجیا اإلتصال الحدیثة " الھاتف النقال " وإنعكاسھا على 
التحصیل الدراسي : دراسة استطالعیة آلراء عینة من أولیاء تالمیذ مدرسة 

محمود فورة بالدراریة الجزائر غرب بشرى، تزكرات MAS/2003-2004
اللغة اإلعالمیة المستخدمة في القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخاصة : دراسة 

تحلیلیة لبرنامج الجزائریة فوت في قناة الجزائریة وان ھند، مشري MAS/1999-2000
اتجاھات السینما في الجزائر لدى الشباب الجزائري : دراسة استطالعیة على عینة 

من الشباب العاصمي اتیج صبرینة
MAS/1977/197

8



واقع االعالم السمعي البصري في الجزائر بین القانون و التطبیق : دراسة میدانیة 
مؤسسة الشروق للنشر و االعالم زیام سارة MAS/2007 2008

الفایسبوك والمشاركة السیاسیة في اإلنتخابات المحلیة الجزائریة 2017 : دراسة 
وصفیة لعینة من سكان والیة تیارت مراد، ثابت MAS/2103-2102

" TV واقع االتصال التنظیمي في المؤسسة اإلعالمیة : دراسة حالة قناة " نوبیدیا إسمھان، عسلي MAS/2069-2070
دور العالقات العامة في المؤسسات اإلتصالیة : دراسة حالة وكالة موبیلیس بأدرار 

من مارس إلى غایة ماي 2018 ھشام، باكو MAS/2071-2072
دور األولیاء في تشكیل التفاعل الواعي لدى األطفال مع مواقع التواصل 

اإلجتماعي الفایس بوك نموذج : دراسة وصفیة إستطالعیة على عینة من أولیاء 
تالمیذ متوسطة العربي التبسي حجوط رضوان، معطا هللا MAS/2106-2107

تأثیر األلعاب اإللكترونیة العنیفة على سلوك الطفل الجزائري : دراسة وصفیة 
تحلیلیة لعینة أطفال مستخدمي ألعاب Play stration في الجزائر العاصمة مریم، بالل Mas/2104-2105

إستخدامات الصحفیین الجزائریین لشبكات التواصل اإلجتماعي كمصدر لألخبار : 
دراسة مسحیة لمستخدمي موقع الفایسبوك من صحفي قناة " الجزائریة وان "  نسیم، كانون Mas/2098-2099

االتصال الداخلي في القنوات االعالمیة الخاصة . : دراسة حالة قناة - دزایر تي في  أحمد عابد MAS/1917-1918
فعالیة المفاوضات بین إبرام االتفاقیات بین اإلدارة النقابات في قطاع االعالم عثماني محمد فاتح MAS/2601-2602

االستراتیجیة االتصالیة للمؤسسة االقتصادیة الجزائریة . : دراسة حالة المؤسسة 
الوطنیة للجیوفیزیاء . عبد العزیز عسوس

MAS/ 2536-
2537

تأثیر األلعاب االلكترونیة على التحصیل الدراسي لألطفال المتمدرسین . شابي عبیر MAS/2532-2533
مساھمة البرامج االذاعیة في تشكیل صورة االب المثالي داخل المجتمع الجزائري 

من خالل برنامج اسرار السعادة للقناة اإلذاعیة محیوت زھیدة .
MAS/ 2581-

2582
رأي الجمھور العاصمي في الشبكة البرامجیة لقناة الشروق رمضان جوان 2017. 

: دراسة مسحیة لعینة من الجمھور العاصمي . أودیة حنان
MAS/ 2563-

2564
مقروئیة الصحف االلكترونیة لدى الطلبة الجامعیین الجزائریین . بوكون و تلفزیون . MAS/2783-2784

البرمجة و الشبكة البرامجیة في االذاعة البھجة لموسم 2017-2018 م : دراسة  جبالي فلة MAS/2864-2865
دوافع استعمال طلبة جامعة الجزائر 03 لموقع الفایسبوك . : دراسة استطالعیة 
لعینة من طلبة كلیة علوم االعالم واالتصال و كلیة العلوم السیاسیة و العالقات  بوروح إیمان MAS/2861-2862
أثر االعالم التربوي على التوجیھ المدرسي في مرحلة التعلیم الثانوي . : دراسة 

استطالعیة لعینة من تالمیذ ثانویة - الصدیة عبد هللا بئر خادم الجزائر .. شیماء أحمد سایح MAS/2865-2866
معالجة السینما الجزائریة لظاھرة االرھاب في الجزائر : دراسة تحلیلیة لفیلم 

المحنة لسنة 2007 طابو امیر MAS/2414-2415
واقع االتصال الداخلي في المؤسسات العمومیة : دراسة حالة االدارة المركزیة 

لوزارة الشؤون الخارجیة خوجة محمد رضا MAS/2416-2417
البرامج االذاعیة الثقافیة و المحافظة على التراث الشعبي قرزو وافیة 4

التكوین االكادیمي في االتصال التنظیمي و استجابة لسوق العمل : دراسة وصفیة 
تحلیلیة الساتذة الماستر ایمان بوزامة MAS/2438-2439

دور االتصال التنظیمي في تحقیق الرضا الوظیفي لدى صحفي جریدة اخبار الیوم سارة عمارة MAS/2689-2690
دور العالقات العامة في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة : دراسة 

حالة مؤسسة تیماك اقرو الجزائر حلولو سارة MAS/2761-2762
دور البرامج الحواریة بالتلفزیون الجزائري في تشكیل الوعي السیاسي لدى طلبة 

االعالم برنامج في ◌ً  دائرة الضوء ◌ً  نموذجا بالقناة الجزائریة الثاثة روانة كریمة
MAS/2085/1-

2085/2
االتصال التنظیمي و تاثیره و تاثیره على االداء الوظیفي : دراسة حالة إذاعة  كھینة توتي MAS/2243-2244

تاثیر الرضا الوظیفي على االداء الوظیفي : دراسة حالة المعھد الوطني لالبحاث  نسرین عواج MAS/2755-2756
دور العالقات العامة في بناء صورة المؤسسة : دراسة حالة وكالة االنباء الجزائریة محمد رفیق دحمان MAS/2645-2646

تاثیر برامج االطفال و الرسوم المتحركة على التنشئة االجتماعیة للطفل في قناة  زكریا حجاج MAS/2009-2010
دور البرامج الثقافیة في إبراز التراث الثقافي الجزائري : دراسة تحلیلیة لبرنامج 

تراث بالدي على القناة العمومیة الجزائریة الثالثة 2016/2017 أحمد سوفراني MAS/2893-2894



سیمیائیة الصورة في الشھارات الجزائریة و تاثیرھا على سلوك المستھلك : 
مقارنة سیمیولوجیة الشھارات ستارالیت بوفیجلین دلیلة MAS/2889-2890

دور الفایسبوك في تحسین صورة المؤسسة الذھنیة : دراسة حالة ◌ً  اردیسً  أحمد زكریا MAS/2085-2886
دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكیل الوعي االجتماعي لدى الطلبة 

الجامعیین : دراسة مسحیة لمستخدمي الفایس بوك من طلبة ماستر 1 أمیمة زواوي MAS/2331-2332
TV دور العالقات العامة في تحسین اداء العمال مؤسسة الشروق فاتح قراوي MAS/2134-2135

دوافع استخدام موقع الفایس بوك و اشباعاتھ المحققة : دراسة وصفیة لعینة من 
اساتذة كلیة علوم االعالم و االتصال صبرینة شنقراني MAS/2436-2437

الفایس بوك و المشاركة السیاسیة في االنتخابات المحلیة الجزائریة 2017 : دراسة 
وصفیة لعینة سكان تیارت ثابت مراد MAS/2102-2103

واقع التربیة االعالمیة لدى الطلبة الجامعیین من خالل استخدامات الفایس بوك نشنش عبد الحمید MAS/2693-2694
واقع العالقات العامة في المؤسسة الخدماتیة : دراسة حالة المؤسسة الجزائریة  بودراسن فوزیة Mas/1965
االتصال االداري ودوره في تحسین االداء الوظیفي في المؤسسة : دراسة حالة 

للوكالة الوطنیة للدراسات ومتابعة انجاز االستثمارات في السكك الحدیدیة 
ANESPIF من ماي الى جوان 2018 أحمد شنوفي Mas/2663

دور االتصال الداخلي في تحقیق الرضا الوظیفي : دراسة حالة االذاعة الوطنیة 
الفترة الممتدة من جانفي 2018 الى ماي 2018 بالدال أمینة Mas/2763

دور العالقات العامة في تحسین الصورة الذھنیة في الشركة االقتصادیة العالمیة 
كوكاكوال : دراسة حالة شركة كوكاكوال من جانفي 2018 الى ماي 2018 جوزي كنزة Mas/2691

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تشكیل الرأي العام تجاه القضایا السیاسیة : 
دراسة مسحیة على عینة من الطلبة المستخدمین للفایسبوك والیوتیوب ججیقة، جلودي Mas/2946-2947

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تشكیل الرأي العام تجاه القضایا السیاسیة : 
دراسة مسحیة على عینة من الطلبة المستخدمین للفایسبوك والیوتیوب ریمة، رقراج Mas/2948-2949

واقع االتصال الداخلي في جامعة الجزائر 3 : كلیة علوم االعالم واالتصال نموذجا  مبروكي عبد هللا Mas/2952-2953
تأثیر التكنولوجیات الحدیثة على صناعة الفیلم الروائي القصیر . : دراسة نظریة 

من خالل عینة من األفالم الجزائریة القصیرة . غانیة صدیق Mas/2950-2951
دور العالقات العامة في تحسین الصورة الذھنیة للمؤسسة . : دراسة حالة 

المؤسسة العمومیة لتلفزیون الجزائري . سارة برحال Mas/2954-2955
مدى تفاعل الجمھور الجزائري مع رسائل الحمالت اإلعالمیة لإلذاعة الوطنیة 

حول حوادث المرور : دراسة مسحیة لعینة من العائالت العاصمیة جاني، محمد إسالم MAS/2960
دور العالقات العامة في تحسین الصورة الذھنیة للمؤسسة : دراسة حالة المؤسسة 

العمومیة للتلفزیون الجزائري سارة، برحال MAS/2954
تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على صناعة الفیلم الروائي القصیر : دراسة نظریة من 

خالل عینة من األفالم الجزائریة القصیرة غانیة، صدیق MAS/250
واقع اإلتصال الداخلي في جامعة الجزائر 03 : كلیة علوم اإلعالم واإلتصال  عبد هللا، مبروكي MAS/2952

دور الحصص التلفزیونیة في ارشاد الطالب : دراسة حالة : حصة جامعة التكوین 
المتواصل بلغدوش محمد أمین Mas/2964

مقروئیة الصحافة الورقیة الناطقة باللغة الفرنسیة لدى الطلبة الجامعیین : دراسة 
وصفیة استطالعیة لعینة من طلبة كلیة علوم اإلعالم واإلتصال ( جامعة الجزائر  بوناطیرو فؤاد Mas/2962
القیم التربویة والتعلیمیة التي یقدمھا برنامج كنوز وسبل في إذاعة القرآن الكریم : 

دراسة مسحیة تحلیلیة لبرنامج كنوز وسبل نجاة نافع Mas/2958
دور القائم باإلتصال في صنع القرار : دراسة حالة دیوان وزارة البرید 

والمواصالت السلكیة الالسلكیة والتكنولوجیات الرقمنة فایزة دحمان Mas/2956
دور اإلذاعة الجزائریة في ترسیخ الھویة الثقافیة لمتلقى الجامعي : دراسة 

إستطالعیة لعینة من طلبة علوم اإلعالم واإلتصال محمد، غالم Mas/1009
اإلتصال الشفھي داخل المؤسسة الخدماتیة : دراسة حالة مجمع أكتیموس " 

Actimus " فیفري - أفریل 2018 إسالم، معالي Mas /2966



تاثیر االشھار االذاعي على السلوك الشرائي للمستھلك : دراسة وصفیة على عینة 
من مستمعي االذاعة الوطنیة القناة االولى 2017/2018 جزار حفصة MAS/2968-2969

التناول االعالمي للثقافة المحلیة للصحف الجھویة خالل نوفمبر 2016 اصالح میدة MAS/1231-1232
دور العالقات العامة في تحقیق أھداف المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة : دراسة 
وصفیة تحلیلیة لمؤسسة موبیلیس ATM والیة الجزائر (دیسمبر 2018 - أفریل  مباركة، عرباوي MAS/2972

استخدام العالقات العامة مع الصحافة المكتوبة في تحسین الصورة الذھنیة 
للوزارات الجزائریة : دراسة حالة وزارة الصناعة والمناجم من نوفمبر 2018  شكیرة، بیداوي MAS.2979

دور ووظائف جھاز العالقات العامة في المؤسسة الجزائریة : دراسة استطالعیة 
لعینة من طلبة كلیة علوم اإلعالم واإلتصال عبد هللا، العثمان Mas.2978

اإلتصال الداخلي وأثره في تحسین األداء الوظیفي : دراسة میدانیة على عینة من 
موظفي جامعة الجزائر 03 كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة والتسییر ھواریة، شامخ Mas/2974

االتصال الداخلي وأثره في تحسین االداء الوظیفي : دراسة میدانیة على عینة من 
موظفي جامعة الجزائر 3 كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و التسییر

ھواریة شامخ ، 
ھاجر فتان MAS/2975-2576

فعالیة االتصال الداخلي في تحقیق الرضا للموظفین : دراسة حالة بنك التنمیة 
BDL 2017/2018 المحلیة لالتصال و التسویق الحسین بوعدالوي

MAS/2980/1-
2980/2

التفاعلیة في الصحافة االلكترونیة بالجزائر : موقع صحیفة الخبر نموذجا عبید روابح 2981/2
تأثیر قیمة العالمة التجاریة المحلیة على قرار الشراء لدى المستھلك الجزائري : 

دراسة استطالعیة على عینة من الشباب مستخدمي الھواتف الذكیة للعالمة 
كوندور ( CONDOR) بالجزائر العاصمة ( خالل الفترة الممتدة من شھر أكتوبر 

الى شھر ماي 2019 سھام المكالي
MAS/2982/1-

2982/2


