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P الجزائر تغيزيB أم تنميط
Aالبرصي للخواص يف Pسعدي نسيمفتح قطاع السميعMAS/51-52
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P الجزائر :
Aونية و أثرها االقتصادي عيل الصحافة المكتوبة يف tالصحافة االلكزي

" و " wالخزي" P
tدراسة حالة لجريديتELWATAN"

P مواقع التواصل
Aعوامل عزوف مؤسسة التلفزيون الجزائري عن تبين

اتيجيتها االتصالية : دراسة وصفية tاسزي P
Aيف Pاالجتمايع

P مؤسسة االتصاالت : دراسة حالة مؤسسة
Aالمتكامل يف P

tاالتصال التسوييف
اتصاالت الجزائر

P المؤسسة : دراسة حالة مديرية توزي����ع
Aنت يف tالوظيفة االتصالية لألنزي

م (2012الكهرباء و الغاز الغرب ) والية معسكر 

P المؤسسة االقتصادية الجزائرية : دراسة
Aو نظام الحوافز يف Pاالتصال الداخيل

P مجمع الورود بوالية الوادي
Aميدانية يف

: Pإستخدام القنوات التلفزيونية اإلخبارية لتفاعلية شبكات التواصل اإلجتمايع
P
tحالة " الفيس بوك" دراسة مسحية لعينة من صفحات " الفيس بوك" لقنايت

P يسP و فرانس  wيت P w2012" خالل عام 24"يت

رفع حالة الطوارئ من منظور الصحافة المكتوبة الجزائرية : دراسة تحليلية
مقارنة لعينة من الصحف العمومية، الخاصة و الحزبية- الشعب، الخزيw و

ة الممتدة من  tإىل 01صوت األحرار- خالل الفزي P
A2011 أفريل 30 جانيف

P المؤسسة العمومية الجزائرية :
Aيف Pالرسيم Bو غزي Pمكانة االتصال الرسيم

دراسة مسحية لمستشيفA الزهراوي بالمسيلة

P ديوان مؤسسات
Aاتيجية للمؤسسة : دراسة يف tاالتصال و األهداف االسزي

الشباب و ملحقاته بتيسمسيلت

A الدفيل : Bاتيجية االتصالية لوكاالت بنك الفالحة و التنمية الريفية بعني tاالسزي
دراسة وصفية تحليلية

P
Aكية المدبلجة يف tاتجاهات الشباب الجزائري نحو مشاهدة المسلسالت الزي

الفضائيات العربية : دراسة ميدانية لعينة من طلبة بعض جامعات العاصمة

P : دراسة حالة المؤسسة االستشفائية wباألداء العاليج P wعالقة االتصال الطين
P مكافحة أمراض الرسطان بيار و ماري كوري 

Aالمتخصصة يفPIERRE ET 
MARIE CURIE

الصحافة الجزائرية المكتوبة و تفاعلها مع المدونات االخبارية : دراسة
A باالتصال Bوصفية للقائمني

P الجزائر : دراسة وصفية تحليلية لواقع الصحافة
Aالصحافة الحزبية المكتوبة يف

P الجزائر 
A2012الحزبية المكتوبة يف

الصورة الذهنية للمؤسسة : دراسة استطالعية حول عوامل بناء صورة
2012-2011مؤسسة نجمة لدى الجمهور بالجزائر 

ايل العربية : مجلة الفجر السعودية نموذجا wصحافة الزي P
Aاألنواع الصحفية يف

نت - الفيس بوك tاالنزي P
Aالجزائري و المواقع االجتماعية يف Pالشباب الجاميع

P الدوافع و االشباعات
Aنموذجا : دراسة وصفية تحليلية يف

P المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة مديرية المصالح
Aالعالقات العامة يف

الفالحية بوالية المدية

ة التنافسية للمؤسسة االقتصادية : دراسة حالة A Bتنمية المزي P
Aدور اليقظة يف

مؤسسة موبيليس

P المؤسسات الجزائرية : وزارة التعليم العاىلP و
Aونية يف tواقع االدارة االلكزي

البحث العليمP - دراسة حالة -

نظم المعلومات و عملية صنع القرار : دراسة استطالعية لمؤسسة
سوناطراك

P االستخدامات و
Aجمهور قناة الجزيرة الرياضية االخبارية : دراسة ميدانية يف

االشباعات لدى الشباب بالجزائر العاصمة
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لطرم فاطمة الزهراء
MAS/71-72

هاجر حميود
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بوصيدة خديجة
MAS/75-76

مسيعP فوزي
MAS/89-90

P محمد
Aالحسين

MAS/87-88

بودراف سامية
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عاشور الوناس
MAS/81-82

خربوش عبد القادر
MAS/79-80

رجاح جعفر
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MAS/97-98
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وع  P إدارة المشاري����ع : دراسة حالة مرس»
Aكل بلدية100دور االتصال يف P

Aمحل يف 
A داي Bبالدائرة االدارية لحسني

P االعالن الجزائري : دراسة تحليلية سيمويولوجية لمجموعة
Aصورة المرأة يف

من االعالنات التلفزيونية و الصحفية

P تقديم المعرفة العلمية لدى أساتذة علوم االعالم و
Aنت يف tشبكة االنزي Bتأثزي

االتصال : دراسة استطالعية

P المؤسسة الصحفية الجزائرية : دراسة حالة
Aيف Pالتنظيم االداري و الماىل

Pوق اليويم جريدة الرس»

A Bفني tجمهور الحصص الرياضية عيل التلفزيون الجزائري حصة دوري المحزي
نموذجا : دراسة مسحية إستطالعية لعينة من طلبة االعالم نظام )ل م د(

P الجزائر : دراسة مسحية لعينة من طلبة
Aونية يف tمقروئية الصحافة االلكزي

 اىل ماي2012 )قسم علوم االعالم و االتصال( من فيفري 3جامعة الجزائر
2012

P إدارة المشاري����ع و متابعتها -دراسة حالة مؤسسة
Aنظم المعلومات و دورها يف

AMENHYأمنهيد 

P البحوث العلمية :
Aونية يف tإستخدام مصادر المعلومات التقليدية و اإللكزي

-3دراسة مسحية لعينة من الطلبة جامعة الجزائر-

اتيجية االتصال بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة tإسزي
أطلس بوتلينج كوربورسيون

P منطقة جانت 
Aظل تدهور الوضع األمين P

Aيف P2011/2012االتصال السيايج 
نموذجا

P نظر القراء : دراسة مسحية لعينة من قراء
Aالجريدة الداخلية للمؤسسة يف

مجلة سيفيتال نيوز

P الجزائر : دراسة وصفية
Aيف Pالتغطية االعالمية لمشاورات االصالح السيايس

وق اليويمP من  2011 جوان 23 ماي إىل 21تحليلية لجريدة الرس»

P قناة القرآن
Aاهتمامات الجمهور الجزائري المتفاعل مع برنامج "مفاتيح" يف

الكريم : دراسة مسحية استطالعية

P ضد أنظمته الحاكمة : wتجاه الحراك العريت P wمصادر تكوين الرأي العام الطاليت
دراسة وصفية تحليلية لطلبة علوم اإلعالم و اإلتصال

P اإلستخدامات و
Aالبيت : دراسة يف P

Aاإلذاعات المحلية و المرأة الماكثة يف
- مارس  P

Aة-إذاعة تيبازة نموذجا- جانيف 2012اإلشباعات للحصص المبارش»

كية المدبلجة و آثارها عيل سلوكيات المرأة الجزائرية : دراسة tالدراما الزي
مسحية عيل عينة من نساء مدينة المسيلة

P المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة صناعة
Aيف Pاإلتصال الداخيل

P والية بسكرة
Aالكوابل الكهربائية يف

P تنمية السياحة بالجزائر : دراسة حالة مديرية
Aو دوره يف Pاالتصال السيايج

السياحة لوالية المسيلة

نت عيل الجمهور : دراسة وصفية تحليلية عيل tاآلثار السوسيوثقافية لألنزي
 (2012 - جويلية 2011عينة من شباب وهران )جوان 

P السينما الجزائرية : دراسة تحليلية
Aالصورة السيميولوجية الداللية للمجاهد يف

سيميولوجية لفيلم "معركة الجزائر" نموذجا
A Bأثر اإلتصال عيل الشفافية اإلدارية : دراسة حالة الوكالة الوطنية لتحسني

2012-2011السكن و تطويره )عدل( الجزائر العاصمة سنة 

إقبال الشباب عيل قراءة الصحف اليومية الوطنية : دراسة مسحية لعينة من
Pوق اليويم جمهور جريدة الرس»

P المؤسسات اإلدارية الجزائرية : دراسة حالة مصلحة
Aيف Pاإلتصال الداخيل

بية لغرب الجزائر  tلمديرية الزي A Bنفقات المستخدمني B2012-2011تسيزي

P دائرة
Aيف Pامج السيايس wو األسس الخاصة بمواضيع و ضيوف الزي Bالمعايزي

نامج مارس - جوان  w2012الضوء : دراسة مسحية لعينة من مواضيع الزي



عثمان آمال
MAS/147-148

زوار سهيلة
MAS/149-150

قدوار خديجة
MAS/151-152

بن عيىس منال
MAS/153-154

P نقل األخبار
Aحدادي ليلةاستخدام التكنولوجيا الحديثة يفMAS/155-156

سواك سمية
MAS/157-158

بوناب نادية
MAS/159-160

محصول الياس
MAS/161-162

قادم سعيد
MAS/163-164

لعماري أسماء
MAS/166-165

P مليكة
حبويس»

MAS/167-168

مهدي سامية
MAS/169-170

Pقاسيم wتزي
MAS/171-172

ضيف هللا الحاج توفيق
MAS/141-142

بلعصام فتيحة
MAS/139-140

ة Bمحمدي أمزي
MAS/137-138

بوراوي آمال
MAS/133-134

P نسيمة
Aحدويت

MAS/131-132

بوعيلP سهام
MAS/129-130

معلوم لييل
MAS/127-128

مسكري مريم
MAS/125-126

بن نعجة إيمان
MAS/123-124

A Bعبادنة محمد أمني
MAS/121-122

بوخرشوفة اسعيد
MAS/119-120

P لدى مؤسسات
tاتيجية االتصال التسوييف tو إسزي Pوسائل التواصل االجتمايع

 w2012 - أوت 2011االتصاالت بالجزائر : دراسة حالة مؤسسة جازي نوفمزي

P
Aو الطلبة الجامعيون : دراسة يف Pمواقع شبكات التواصل االجتمايع

3االستخدامات و االشباعات لعينة من طلبة جامعة الجزائر 

ات P التلفزيون الجزائري : دراسة تحليلية لعينة من النرس»
Aالخدمة العمومية يف

االخبارية

ونية و الصحافة الورقية tالصحافة االلكزي A Bالمقروئية لدى الطالب الجزائري بني
A - قسم علوم االعالم و Bدراسة وصفية مقارنة لعينة من الطلبة الجزائريني :

االتصال - فرع أل أم دي نموذجا

P و العنارص الثقافية للمجتمع الجزائري : دراسة استطالعية
Aاالشهار التلفزيويت

3لعينة طلبة جامعة الجزائر

P تطوير الصورة التلفزيونية : دراسة
Aتكنولوجيا االتصال الحديثة و دورها يف

P التلفزيون الجزائري -
Aيف A Bو الصحفيني A Bوصفية تحليلية لعينة من التقنيني

األرضية أنموذجا -

P الصحافة الجزائرية المستقلة : دراسة مسحية لعينة
Aمصادر األخبار الدولية يف

من الجرائد اليومية

P التلفزيون الجزائري : دراسة وصفية تحليلية
Aتفاعلية جمهور الطلبة يف

نامج جيل شباب بالقناة الجزائرية الثالثة wلزي

A : دراسة مسحية Bكني tاإلشهار التجاري لمؤسسة جازي و اختيارات المشزي
لعينة من شباب الجزائر العاصمة

اتيجية المؤسسة : دراسة استطالعية tتنفيذ إسزي P
Aدور نظم المعلومات يف

 P
A2012 إىل جوان 2012لمؤسسة وكالة األنباء الجزائرية من جانيف

 Pموقع التواصل االجتمايعfacebookعادات و P
Aدراسة وصفية تحليلية يف 

أنماط و إشباعات االستخدام لعينة من طلبة قسم علو م االعالم و االتصال
بجامعة المسيلة

P التوعية و التنشئة االجتماعية لدي الشباب
Aدور الصحافة الرياضية يف

الجزائري

نت و اإلشباعات المحققة من ذلك دراسة tإستخدام الشباب الجزائري لالنزي
P من مارس 

A2012ميدانية األسبوع الثايت

: A Bونية الجزائرية لدى جمهور الطلبة الجامعيني tمصداقية الصحيفة اإللكزي
دراسة مسحية تحليلية آلراء عينة من طلبةقسم علوم اإلعالم و اإلتصال بكلية

P إىل جوان 
A2012العلوم السياسية و اإلعالم من جانيف

اإلتصال و عالقته بكفاءة المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة
اإلسمنت للمتيجة -والية البليدة-

P
Aيف A Bاإلعالم و المشكالت البيئية : دراسة إستطالعية لعينة من المنخرطني

مجال البيئة

A : دراسة وصفية Bنمط القيادة و اإلتصال و إنعكاستهما عيل كفاءة العاملني
تحليلية بوزارة الشباب و الرياضة

A اإلدارة المحلية و المواطن : دراسة وصفية تحليلية Bاإلشكالية اإلتصالية بني
A بن زيري -الجزائر العاصمة- Bببلدية بولوغني

وقراطية : دراسة حالة - Bالرشوة و البزي P
tتناول الصحافة الجزائرية لظاهريت

- Pوق اليويم جريدة الرس»

العالقات العامة و بناء الصورة الذهنية للمؤسسة : دراسة مسحية لعينة من
جمهور مؤسسة "جازي"

P قناة الجزيرة الفضائية ألحداث سوريا : دراسة تحليلية
Aالمعالجة اإلخبارية يف

ات حصاد اليوم )من مارس  (2012 إىل مارس 2011لنرس»

وي����ج لخدمات المؤسسة البنكية : دراسة حالة tالزي P
Aيف P

tدور اإلتصال التسوييف
P الجزائري "وكالة عنابة"

Aالبنك الوطين

P المؤسسات اإلقتصادية - دراسة ميدانية بالمؤسسة
Aالعالقات العامة يف

اإلنتاجية عمر بن عمر -قالمة-



A Bمحمد أمني P wلعلييح
MAS/117-118

بوزير عبد اللطيف
MAS/115-116

بن دبييلP إسماعيل
MAS/113-114

بوغنامة لييل
MAS/111-112

P راضية
Aزوردايت

MAS/109-110

سماش محمد
MAS/107-108

حواص فاطمة
MAS/85-86

دهان مريم
MAS/77-78

P المؤسسة الجزائرية
Aتبادل المعلومات يف P

Aإلهامفعالية نظام المعلومات يف P
AالعلوايتMAS/173-174

P المؤسسة الجزائرية
Aبن أعراب آمالواقع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة يفMAS/175-176

مسلوب ميمونة
MAS/177-178

P المؤسسات الحكومية
Aنظام المعلومات يف A Bاتيجية بناء و تأمني tبشبيش عبد المؤمناسزيMAS/179-180

حنان، جبار
MAS/181-182

لعرويسP قرين عبد الرحمان
MAS/183-184

لمهشهش فوزية
MAS/185-186

رازم ريمةشبكات التواصل االجتمايعP و تداول المعلومات الرياضية فايسبوك أنموذجا

A Bعريش محمد أمني
MAS/190-191

P جويدة
Aحنيف

MAS/192-193

منال بن مالك
MAS/194-195

P
Aيمينة حمايت

MAS/196-197

غزال أمال
MAS/65-66

ف سايمP محروس أرش»
MAS/198-199

P
Aعبد الحميد قسطين

MAS/200-201

P
tعبد الرحمان أيف

MAS/202-203

وهيبة عيشاوي
MAS/204-205

اكم tعالقة إستخدامات مواقع شبكات التواصل اإلجتماعية )الفايسبوك( بزي
P اإلستخدامات-

Aدراسة يف- A Bلدى الطلبة الجامعيني Pرأس المال اإلجتمايع

ونية بتفاعلهم األرشي -دراسة tللدردشة اإللكزي Pعالقة ممارسة الشباب الجاميع
-3وصفية تحليلية عيل عينة من طلبة جامعة الجزائر 

نت tالوسط األرشي -االنزي P
Aلية و إدماجها يف A Aالتكنولوجيات المزي P

Aديناميكية تبين
لية نوذجا- دراسة لعينة من األرش بالجزائر العاصمة A Aالمزي

P وزارة الثقافة للجمهورية العربية
Aاآلليات و التحديات يف : Pاإلتصال السيايس
الصحراوية الديمقراطية - دراسة حالة-

اعات اإلجتماعية : دراسة A Aالتلفزيون الجزائري و بناء الحقيقة حول الزي
ات اإلخبارية -الثامنة- تحليلية للنرس»

أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات عيل المؤسسات الصحفية : دراسة حالة
وق مؤسسة الرس»

P الجزائر من خالل
Aالمعالجة اإلعالمية لنشاطات األحزاب السياسية يف

ة الرئيسية من  01Pالتلفزيون الجزائري : دراسة وصفية تحليلية للنرس»
Aجانيف 

2012 مارس 31إىل 

P : دراسة إثنوغرافية عيل wايت A Bأنماط المشاهدة التلفزيونية لدى المجتمع المزي
 wإىل سبتمزي P

Aة الممتدة من جانيف tالفزي P
A2012عينة من أرش مدينة غرداية يف

P نقل واقع الحمالت االنتخابية للعارش» من
Aإسهام الرسومات الكاريكاتورية يف

2012ماي 

P : دراسة مسحية تحليلية
Aمعمر القذايف P wالمعالجة اإلعالمية لمقتل العقيد الليين

P العربية و المنار
tمن خالل التلفزيون الجزائري و قنايت

P التلفزيون الجزائري : دراسة تحليلية لحصة الجولة
Aامج الرياضية يف wأجندة الزي

الرياضية

P : دراسة
Aتوعية الشباب بأهمية التكوين المهين P

Aيف Pدور االتصال االجتمايع
P مسوس شهر أفريل

Aبص بمركز التكوين بين tاستطالعية لعينة من الشباب المزي
إىل جوان

MAS/187-188-
189

P الجزائر : دراسة إستطالعية لعينة من طلبة
Aمصداقية الصحافة الخاصة يف

2012 أوت 2011علوم اإلعالم و اإلتصال فيفري 

استعماالت تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و المدرسة الجزائرية : دراسة
P / جوان

Aوصفية مقارنة لعينة من تالميذ متوسطات الجزائر العاصمة - جانيف
2012

اعات العمالية : دراسة حالة وزارة الصحة A Aفك الزي P
Aدور المفاوضة الجماعية يف

ة الممتدة من  tالفزي P
A2011-2010يف

P تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة :
Aإستخدامات تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف
دراسة حالة مدرسة صغار الصم بالرويبة

P منطقة
Aالشبكات االجتماعية : دراسة استطالعية يف P

Aمصداقية األخبار يف
الجزائر العاصمة

P الصحافة الجزائرية من خالل
Aيعية يف المعالجة االعالمية لالنتخابات الترس»

ة الممتدة من  tالفزي P
Aو الشعب : دراسة وصفية تحليلية يف wالخزي P

t16صحيفين 
2012 ماي 06 إىل 2012أفريل 

P الحفاظ عيل الهوية الثقافية الجزائرية :
Aيف Pاإلذايع P

tدور اإلتصال الجمعيايت
A بجامعة أدرار Bدراسة إستطالعية لعينة من الطلبة الجامعيني

اإلشهار اإلذايعP و سلوك المستهلك : دراسة ميدانية عيل عينة من جمهور
- Pي -التاسييل A Bإذاعة الجزائر من إلزي

P المؤسسة اإلستشفائية الجزائرية :
Aتطوير الخدمة الصحية يف P

Aدور اإلتصال يف
P الجاميعP مصطيفA باشا نموذجا

Ðدراسة إستطالعية المركز اإلستثفايت



حنان بونوة
MAS/206-207

يفة جودي رش»
MAS/208-209

ماىلP سامية رش»
MAS/210-211

P لييل
Aسليمايت

MAS/212-213

P أسماء
Aعثمايت

MAS/214-215

Aكحالوي مين
MAS/218-219

بركات ايمان
MAS/220-221

P فوزية
Aحمديين

MAS/222-223

بومدين سعاد
MAS/224-225

ي فلة Bميكزي
MAS/226-227

صيدون عبد الرحمان
MAS/228-229

P التحصيل الدرايسP لتالميذ التعليم المتوسط
Aبوي و دوره يف tفاطمةاإلتصال الزي P wموهويتMAS/230-231

P عملية صنع القرارات بالمؤسسة
Aخولة شاديدور المعلومات يفMAS/232-233

P الصحافة الوطنية المكتوبة
Aيف Pصفحةأزمة ماىل BبشزيMAS/234-235

قدور حكيمة
MAS/236-237

إيمان عزي
MAS/240-241

ير A Bرزيقة حزي
MAS/242-243

سليمة قاصدي
MAS/244-245

مليكة سعيد
MAS/246-247

P أنيسة
Aهين Pمايج

MAS/248-249

سمية خديجة بن شهرة
MAS/250-251

تيمزيت وسيلة
MAS/252-253

زيدي زهرة الدنيا
MAS/254-255

MAS/256-257حييلP سارة

سلوم أمينة
MAS/258-259

لعجاىلP بلقاسم
MAS/260-261

P اإلذاعة المحلية بالمدية )الجزائر( : دراسة وصفية تحليلية
Aتحرير األخبار يف

ات اإلخبارية لعينة من النرس»

A صيدال Bالمؤسسة الجزائرية : دراسة مقارنة بني P
Aاتيجية االتصال يف tواقع اسزي

ائب لسنة  A2013-2012فرع المضادات الحيوية و المديرية العامة للرص

P المؤسسة : دراسة
Aيف A Bأداء الموظفني A Bتحسني P

Aواقع االتصال االداري و دوره يف
حالة وزارة الصحة و السكان و اصالح المستشفيات

P المؤسسات
Aتفعيل عملية اتخاذ القرار يف P

Aالقيادة التشاركية و دورها يف
A والية سعيدة Bبوية : دراسة استطالعية لعينة من األساتذة و االداريني tالزي

انموذجا

P إذاعة أدرار المحلية : دراسة وصفية تحليلية
Aترتيب األولويات االخبارية يف

ات المحلية من  2013 أفريل 30 فيفري إىل 02للنرس»

P : دراسة حالة مجلس األمة
Aلمايت wاالتصال الزي P

Aيف P
Aويت tمساهمة الموقع االلكزي

الجزائري

اتيجية االتصالية بالمؤسسة الجزائرية : tاالسزي P
Aدور التكنولوجيات الحديثة يف

دراسة حالة وزارة الشؤون الدينية و األوقاف

P نرس» الثقافة المحلية : تحليل
Aإذاعة المدية المحلية يف P

Aامج الثقافية يف wدور الزي
مضمون برنامج "الموزون المخزون"

P
Aاضية و المراهقون )الفايسبوك نموذجا( : دراسة وصفية يف tالمجتمعات االفزي

P والية المدية
Aيف A Bاالستخدامات و االشباعات عيل عينة من المراهقني

وق P الصحافة المكتوبة : دراسة تحليلية لصحيفة الرس»
Aأنواع كتابات الرأي يف

 حرب ماىل2013P مارس 30 إىل 2012 ديسمزيw 19اليويمP من 

أثر استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة عيل العالقات االجتماعية لدى
03الطلبة : دراسة وصفية تحليلية عيل عينة من طلبة جامعة الجزائر 

كة الجزائرية اتيجية اإلتصالية للمؤسسة الخدماتية دراسة حالة الرس» tاإلسزي
A Bو إعادة التأمني A Bللتأمني

P إحتكار المعلومة داخل المؤسسة
Aاألسباب النفسية و الغجتماعية المساهمة يف

: دراسة إستطالعية لمؤسسة موبيليس

أثر مشاهدة الرسوم المتحركة بقناة "سبيس تون" عيل قيم الطفل الجزائري :
P اإلعالم

Aدراسة وصفية عيل ضوء نظرية الحتمية القيمية يف

P المؤسسة الخدماتية الجزائرية : حالة مؤسسة إنجاز و
Aاتيجية اإلتصال يف tإسزي

صيانة اإلنارة العمومية

P إطار نظرية
Aنت : دراسة وصفية يف tو اإلنزي A Bجمهور الطلبة الجزائريني

اإلستخدامات و اإلشباعات

P الجزائر : دراسة وصفية لعينة من النساء
Aجمهور قراء الصحف النسائية يف

ة من  t2013 جوان سنة 10 ماي غيل 25الجزائريات خالل فزي

P المؤسسة المالية الجزائرية : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية
Aاالتصال يف

الريفية "بدر"

P الصحافة اليومية الخاصة : دراسة حالة
Aأساليب تصميم االعالن التجاري يف

Pاليويم wلجريدة الخزي

P المؤسسة الخدماتية الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة
Aدور القائم باالتصال يف

اتصاالت الجزائر
P القناة االذاعية األوىل

Aعالقة أنماط القيادة بالكفاءة االتصالية : حالة صحيف

P لدى العامل : دراسة ميدانية
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
بمؤسسة اتصاالت الجزائر - المدية -

ية : دراسة ميدانية بمؤسسة P تنمية الموارد البرس»
Aدور االتصال الداخليال يف

اتصاالت الجزائر بوالية المدية



ة A Aمقدود كزي
MAS/266-267

عياش بسمة
MAS/268-269

برانىسP منال
MAS/270-271

تفايجP حليمة
MAS/272-273

منال رداوي
MAS/274-275

فار كمال
MAS/276-277

زهية موجاري
MAS/278-279

هبة الرحمان لبيد
MAS/280-281

رزيقة بن عبد المؤمن
MAS/282-283

P wمراد وزنايج
MAS/284-285

P التفاعالت االجتماعية عزيw الفايسبوك
Aبوشالغم زينبأنماط افشاء الذات يفMAS/286-287

كحلوش نسيمة
MAS/288-289

MAS/290-291هادي مريم

ترخوش آمنة
MAS/292-293

P مريم
Aرحمايت

MAS/294-295

P wأمينة حايج
MAS/296-267

صاليحP دليلة
MAS/298-299

ة Bنصزي A Bبلحوسني
MAS/300-301

زنقيلة مديحة
MAS/302-303

P wسارة ذهين
MAS/306-307

MAS/304-305رازم سعاد

فوزية مشبيش
MAS/308-309

اد أمال Bمزي
MAS/310-311

ينة wتورسال صزي
MAS/312-313

اتيجية التسويقية : دراسة حالة المؤسسة tاالتصال التجاري و االسزي
االقتصادية الجزائرية الخاصة "حمود بوعالم"

Bمؤسسة المياه و التطهزي P
Aوسائل االتصال االدارية و نمطية األداء الوظييف

2013-2012)سيال( بالجزائر : دراسة حالة 

استخدامات تكنولوجيات االتصال الحديثة و العالقات العامة داخل المؤسسة
الجزائرية : مؤسسة األرصاد الجوية بالجزائر العاصمة أنموذجا - دراسة حالة

 -2012-2013

المذيع و تفاعل الجمهور الجزائري المستمع مع القناة اإلذاعية األوىل دراسة
نامج التفاعيلP '' خطوط مفتوحة" wالزي Pوصفية تحليلية لعينة من مستميع

P برامج األطفال عيل ثقافة
Aالقنوات التلفزيونية العربية المتخصصة يف Bتأثزي

P لعينة من األطفال
Aنظرية الغرس الثقايف P

Aالطفل الجزائري دراسة استطالعية يف
بمدينة المسيلة

" لوالية برج Pاإلدارة العامة دراسة حالة " ديوان الواىل P
Aيف Pاإلتصال الداخيل

بوعريري����ج

ها عيل سلوك القراءة لدى الطالب الجزائري Bونية و تأثزي tالصحافة اإللكزي
دراسة مسحية تحليلية لعينة من طلبة علوم اإلعالم و اإلتصال

P
Aيف P

tييف wاضية ] حالة الفايسبوك[ - إختبار امزي tمحددات اإلنتماء للجماعات اإلفزي
-Lin[2008إطار تناول ] 

ة بإستخدام الفايسبوك : محاولة wالعاصبية و اإلنفتاح عيل الخزي P
tعالقة سمين

ى للشخصية wإطار نموذج العوامل الخمسة الكزي P
Aتحليل يف

P السينما الجزائرية : دراسة توثيقة لألفالم السينمائية
Aالثورة التحريرية يف

2012-1957الجزائرية 

P لقناة القرآن الكريم :
Aالتلفزيويت P

Aالخطاب الديين P
Aتوظيف تقنيات االتصال يف

يعة حول حصة"هال سألوا" دراسة استطالعية ألراء طلبة اإلعالم و الرس»
انية التلفزيون العمويمP : حالة التلفزيون الجزائري A Bمزي P

Aمساهمة اإلشهار يف

A بالجزائر العاصمة2012قانون اإلعالم  Bدراسة مسحية التجاهات الصحفيني : 

P المحلية : دراسة وصفية تحليلية
tإذاعة أم البوايف P

Aترتيب أولويات األخبار يف
 P

Aات اإلخبارية من جانيف 2012 إىل ديسمزيw 2012لعينة من النرس»

P قناة فرانس 
Aيف Pبالعربية : دراسة تحليلية24المعالجة اإلعالمية ألزمة ماىل 

" من  نامج "باريس مبارش» w17لزي P
A2013 مارس 30 إىل 2012 جانيف

P الجزائر : دراسة وصفية
Aيف P

Aالوضعية اإلجتماعية و المهنية للمراسل الصحيف
2013 ماي 30 مارس -10لعينة من مراسيلP الصحافة المكتوبة من 

شيحP األحزاب السياسية لإلنتخابات المحلية  t29صورة مزي w2012 نوفمزيP
Aيف 
P "الشعب" و

tالصحافة المكتوبة الجزائرية : دراسة وصفية مقارنة لجريديت
" من  w28 إىل 3"الخزي w2012 نوفمزي

" A Bاست : دراسة تحليلية لحصة "أكالني Aبرامج إذاعة تمزي P
Aالثقافة السياسية يف

بالدي

P بتقنتورين من خالل التلفزيون الجزائري : wالتغطية اإلعالمية لإلعتداء اإلرهايت
ات اإلخبارية - الثامنة - من  21P إىل 16دراسة تحليلية لعينة من النرس»

Aجانيف 
2013

P الجزائر : دراسة وصفية تحليلية لحصة جيشنا
Aاإلعالم العسكري يف

نت : دراسة مسحية لعينة tشبكة اإلنزي Pعيل مستخديم P
Aويت tاإلعالن اإللكزي Bتأثزي

من طلبة اإلعالم و اإلتصال

P الصحافة المكتوبة الجزائرية :
Aاستخدامات األنواع الصحفية اإلخبارية يف

دراسة وصفية تحليلية لجريدة الخزيw اليويمP نموذجا

امج الدينية التلفزيونية : دراسة جمهور منطقة wالزي wالطريق إىل النجومية عزي
" بقناة النهار الجزائرية P

Aالعاصمة لحصة"انصحويت



زرارة رؤوف
MAS/318-319

سامية بن علجية
MAS/316-317

اب A Bنفيسة مزي
MAS/320-321

Pالعطرة خلييل
MAS/322-323

عسال زينب
MAS/324-325

نجوى حيمر
MAS/326-327

فاطمة الزهراء سالم
MAS/328-329

عبد الوهاب بوبقرة
MAS/330-331

A بن عيىس Bمحمد أمني
MAS/332-333

سارة قشقاش
MAS/334-335

P
Aريمة مخلويفMAS/336-337

فاطمة الزهراء بنينال
MAS/338-339

وسيلة جنان
MAS/340-341

أكيلP أمقران
MAS/342-343

سبييلP كريمة
MAS/344-345

مكراب جميلة
MAS/346-347

ة بوقرة Bمشزي
MAS/348-349

P ريان
Aلطيف

MAS/350-351

فريدة مفتوح
MAS/352-353

P
Aمري��م موس��ويت

mas 354/355

لين��دة بوعل�ي
MAS/358-359

نايل�ة باش�ا
MAS/356-357

ة قديد Bنصزي
MAS/360-361

P
tسارة براهيين

MAS/362-363

P "دراسة wوق العريت P اإلعالنات الصحفية من خالل مجلة الرس»
Aصورة الطفل يف

P المختارة ما wوق العريت تحليلية سيميولوجية إلعالنات من إعداد مجلة الرس»
A جويلية  B2013 و فيفري 2011بني"

نامج wامج اإلجتماعية عيل الفضائيات العربية دراسة تحليلية لزي wأولويات الزي
P األوىل لموسم  w2012"خطوة" عيل أبوظين

ة من الصحف الرياضية " Bاألوىل و األخزي A Bللصحفتني P
Aسمات اإلخراج الصحيف

" الهدف" الجزائرية و "ليكيب" P
tدراسة تحليلية مقارنة لعينة من جريديت

P دراسة وصفية wتنمية الهوية الثقافية للطفل العريت P
Aدور صحافة األطفال يف

 إىل غاية شهر مارس2012تحليلية لعينة من مجلة ماجد من شهر فيفري 
د2013

التغطية الصحفية لآلفات اإلجتماعية بوالية تبسة "دراسة وصفية تحليلية
وق اليويمP من  P إىل غاية 01لعينة من جريدة الرس»

A2013 مارس 31 جانيف"

جمهور اإلعالن من خالل الصحافة المكتوبة الجزائرية " دراسة إستطالعية
وق اليويمP لسنة  "2013لعينة من جمهور جريدة الرس»

P
Aنت : دراسة استطالعية عيل عينة من األرش يف tاستخدامات األرش لالنزي

الجزائر العاصمة

P الصحافة الرياضية الجزائرية : دراسة تحليلية لمضمون
Aالقيم اإلخبارية يف

 wديسمزي - P
A2012عينة من أعداد جريدة الهداف الرياضة جانيف

P الصحافة المكتوبة : دراسة تحليلية مقارنة لعينة
Aمكانة الشباب الجزائري يف

P الخزيw و الشعب من 
t01من جريديت P

A2013 مارس 31 إىل 2013 جانيف

ة الرئيسية بالتلفزيون الجزائري لسنة  P النرس»
A2013ترتيب أولويات األخبار يف: 

ات اإلخبارية دراسة تحليلية لعينة من النرس»
اتيجية اإلتصالية داخل المؤسسة : دراسة حالة tواقع اإلسزي

P المكتوب و تنمية فكر القارئ الجزائري : دراسة مسحية لعينة
Aاإلعالم الثقايف

Pوق اليويم من قراء جريدة الرس»

wالشعب و الخزي P
tجريديت Pماىل P

Aتوجهات الصحافة الجزائرية نحو الحرب يف
نموذجا : دراسة وصفية تحليلية.

إقبال طلبة اإلعالم و اإلتصال عيل قراءة الصحف الرياضية اليومية جريدة
P اإلستخدام و اإلشباع

Aنموذجا : دراسة مسحية يف P
Aالريايض wالخزي

P القناة الفضائية الجزائرية الثالثة : دراسة وصفية تحليلية لشبكة
Aمجة يف wالزي

2012 - 2011برامج القناة لموسم 

P القناة الثانية لالذاعة الجزائرية : دراسة لجمهور حصة
Aامج التفاعلية يف wالزي

زا أثادرثيو" Bثزي"

P
Aة الرئيسية يف ات اإلخبارية التلفزيونية : دراسة حالة النرس» إعداد النرس»

التلفزيون الجزائري

P
Aالجزائري : دراسة يف Pمقروئية الصحف المتخصصة لدى الطالب الجاميع

اإلشباعات و الرغبات لعينة من طلبة قسم علوم اإلعالم و اإلتصال

P
Aللدراسات و البحث يف P

Aبالمركز الوطين P
Aتفعيل األداء الوظييف P

Aدور اإلتصال يف
1954 نوفمزيw 1الحركة الوطنية و الثورة 

P تطوير أداء المؤسسات الجزائرية - دراسة إستطالعية
Aنت يف tدور تقنية األنزي

P المديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر غرب-.
Aلعيتة من موظيف

P القناة اإلذاعية الثانية الناطق��ة باألمازغية -تحليل مضمون
Aام���ج الثقافي�ة يف wالزي

ا" )الكتابة(. Bبرنامج "ثزي

ونية،دراس�ة وصفية مقارنة لعينة tالخصائص التيبوغرافية للصحف اإللكزي
وق أونالين( ونية،الرس» tالوطن اإللكزي( P

tلجريديت

P الصحافة الوطنية : دراسة
Aإقبال الشباب عيل قراءة الصحفات الثقافية يف

وق اليويمP الجزائرية مسحية لعينة من الشباب قراء جريدة الرس»

P
Aويت tظل تطور النرس» اإللكزي P

Aيف Pمقروئية الصحيفة الورقية لدى األستاذ الجاميع
3: دراسة مسحية تحليلية لعينة من أساتذة جامعة الجزائر 



صغزيB عبد الحق
MAS/366-367

Bمري�م عبد الكبزي
MAS/368-369

P wأمينة هاجر شاليت
MAS/370-371

نت و إنعكاساتها عيل القيم اإلجتماعية tيوسفإستخدامات شبكة اإلنزي P
AعثمايتMAS/364-365

Pمحمد رايم
MAS/372-373

مريم جبار
MAS/374-375

حسيبة بلحاج
MAS/378-379

عجريد حكيمة
MAS/386-387

P إبتسام
Aقريف

MAS/238-239

مصطيفA رفيق
MAS/17-18

العمري آسية
MAS/394-395

حمام علجية
MAS/388-389

بوقرة عواطف
MAS/380-381

Pبرشيد الهاشيم
MAS/398-399

براف هاجر
MAS/396-397

ريد صباح
MAS/382-383

كربوش مالية
MAS/384-385

mas/402/403بوشاقور لويزة

قديد كريمة
MAS/406-407

شالل إيمان
MAS/408-409

ولد محبويسP أحالم
MAS/420-421

رحاب أمينة
mas 422/423

فاه���م رشيدة
mas/424/425

قدرة القنوات الجزائرية الخاصة عيل تلبية حاجيات الجمهور من المعلومات :
A Bالجزائريني A Bو المهنيني A Bدراسة إستطالعية عيل عينة من األكادميني

A عيل شبكة التواصل Bتشكيل أجندة إهتمام المعلقني P
Aدور صفحة الجزيرة يف

اإلجتمايعP : دراسة إستكشافية للتعاليق المدرجة عيل موقع "الفايس بوك"
لقناة الجزيرة الفضائية

P المؤسسة الوطنية
Aالعالقات العامة الداخلية و الصورة الذهنية : دراسة يف

للمنظفات و مواد الصيانة بالبويرة

A صورة المؤسسة الجبائية : دراسة استطالعية Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

ائب - بزيÐ خادم أنموذجا- Aلمؤسسة الرص

P و
Aمركز التكوين المهين P

Aالمعنوي : دراسة ميدانية يف A Bاإلتصال و التحفزي
A "سعيد الهادي" بمفتاح -البليدة Bالتمهني

P المؤسسة الجزائرية : دراسة ميدانية
Aيف P

Aويت tواقع إستخدام اإلتصال اإللكزي
لوزارة المالية

جمهور المواقع االخبارية الجزائرية : دراسة وفق مقاربة االستخدامات و
االشباعات لعينة من الشباب مستخديمP المواقع االخبارية الجزائرية

الصورة السمعية لإلشهار اإلذايعP دراسة سيميولوجية لعينة من الومضات
اإلشهارية

P تحقيق أهداف المؤسسة : دراسة حالة ديوان
Aدور العالقات العامة يف

م (2012مؤسسات الشباب و الرياضة ) والية المدية 

P الرفع من مقروئية الصحف المكتوبة : دراسة
Aيف P

Aدور اإلخراج الصحيف
" Pوق اليويم " و "الرس» wالخزي" P

tمسحية تحليلية لعينة من قراء جريديت
A من طلبة جامعة الجزائر  B3الجزائريتني

ي وزو المحلية دراسة A Bاإلذاعة المحلية : نموذج إذاعة تزي P
Aامج الثقافية يف wالزي
وصفية تحليلية

الشباب الجاميعP الجزائري و الكتابات الحائطية : دراسة استطالعية لعينة من
P إىل 1 من 2013طلبة االعالم نظام ل م د لسنة 

A2013 مارس 30 جانيف

P و عالقته برضا الزبون : مؤسسة إتصاالت wاتجية اإلتصال الخاريج tإسزي
 دراسة وصفية2014الجزائر بوالية أدرار -الوكالة التجارية بتيميمون سنة 

تحليلية

P الوسط الجاميعP : دراسة
Aونية كمصدر للمعلومة يف tاستخدام المدونات االلكزي

-2013- 3استطالعية عيل عينة من طلبة جامعة الجزائر 

( Pإستخدام جمهور شبكة التواصل اإلجتمايعFacebook( لصفحة ) روسيا
P إستخدامات و اإلشباعات لعينة من

Aاليوم األخبارية( : دراسة إستطالعية يف
2013مستخديمP صفحة روسيا اليوم األخبارية خالل عام 

التغطية اإلعالمية لقناة التلفزيون الجزائري لإلعتداءات اإلرشائيلية عيل غزة :
"2012 نوفمزيw 21 إىل 14دراسة مسحية تحليلية للعينة من " 

P مؤسسة مينائية- دراسة حالة ميناء الجزائر-
Aيف Pدور اإلتصال الداخيل

عادات و آثار استخدام الطالب الجزائري للوسائط الجديدة الفايسبوك
نموذجا : دراسة ميدانية عيل عينة من طلبة علو م االعالم و االتصال بجامعة

3الجزائر 

P عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات الجزائرية : دراسة
Aدور نظم المعلومات يف

كة  كة أعيل مساعدة و حماية الخدماتSHAPSحالة رش»  رش»

P نرس» القيم اإلجتماعية و اإلنسانية :
Aامج اإلجتماعية التلفزيونية يف wدور الزي

دراسة ميدانية لجمهور "حصة جزائريون"بقناة النهار من طلبة علوم اإلعالم
3و أفتصال بجامعة الجزائر 

P المؤسسة التعليمية االجزائرية - دراسة ميدانية
Aبوي يف tواق����ع اإلتصال الزي

لثانوية عيلP بومنجل بزيÐ مراد رايس الجزائر

P قناة
Aالقنوات الفضائية العربية برنامج مسافرون يف P

Aام���ج الدينية يف wإنتاج الزي
-2011الرسالة _ مارس، جوان 



قرنويطP كريم
MAS/426-427

بوغراري شيخة
MAS/428-429

P مريم
Aدهمايت

MAS/430-431

قبالج الطاهر
MAS/432-433

سعيدي فلة
MAS/436-437

ة Bسعيد أمزي
MAS/438-439

زرزايجP فاطمة الزهراء
MAS/440-441

ة Bمويس نسيمة أمزي
MAS/450-451

A بوعبد هللا Bيسني
MAS/452-453

جيدل محمد
MAS/456-457

A Bعزوز عبد المالك الحسني
MAS/464-465

المريض خديجة
MAS/466-467

ي هشام Bزبزي
MAS/468-469

P نبيلة wزرويت
MAS/470-471

جازية حدوش
MAS/472-473

تروم عبد النور
MAS/448-449

Bحروز سمزي
MAS/446-447

شايب أمنة
MAS/444-445

شوية عيلP زين العابدين
MAS/454-455

P حورية
Aوقنويت

MAS/460-461

بلمسوس رضوان
MAS/462-463

P حكيم
Aرمضايت

MAS/442-443

بورنان حنان
MAS/418-419

و فائزة Bشكزي
MAS/416-417

P
Aويت tونية : دراسة حالة تصميم موقع الكزي tالمواقع االلكزي wادارة المعلومات عزي

لكلية علوم االعالم و االتصال

P : دراسة اثنوغرافية عيل
tعادات المشاهدة التلفزيونية لدى المجتمع التاريف

عينة من أرش مدينة جانت

ية داخل المؤسسة A أداء الموارد البرس» Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال التنظييم

P للسجل التجاري 
Aالمديرية العامة-5الجزائرية : دراسة حالة المركز الوطين

برج الكيفان الجزائر العاصمة

نت باشباع حاجاتهم من المعلومات tلألنزي A Bعالقة استخدام الطلبة الجامعيني
P االستخدامات و االشباعات

Aالدينية : دراسة يف

P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة : دراسة استطالعية
Aيف Pاألداء االعاليم

A Bعيل عينة من الصحفيني

P العالقات العامة : دراسة حالة
Aاستخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة يف

مؤسسة سيال للمياه و التطهزيB الجزائرية القبة الجزائر العاصمة

أثر إستخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية عيل الشباب : دراسة إستطالعية
3لعينة من مستخديمP موقع الفايسبوك بجامعة الجزائر 

اتيجية إتصالية : دراسة وصفية تحليلية لمؤسسة tبناء إسزي P
Aدور المعلومات يف

المحافظة الوطنية للساحل

P تنمية الثقافة األمازيغية : دراسة
Aدور القناة الثانية لإلذاعة الجزائرية يف

إستطالعية عيل عينة من طلبة اللغة األمازيغية بجامعة بجاية

A للمولقع اإلسالمية واالشباعاتالمحققة من \ Bاستخدامات الطلبة الجامعيني
3لك : دراسة مسحية لجمهور طلبة جامعة الجزائر 

P فدك ،وصال من 
tالقنوات الدينية : دراسة لقنايت P

A16خطابات الكراهية يف 
2014 ماي 16أفريل إىل 

P المؤسسات الخدماتية دراسة حالة مؤسسة- اتصاالت
Aواقع اإلتصال يف

الجزائر

P ماىلP من
Aحيال التدخل العسكري يف Pاليويم wالمعالجة اإلعالمية لصحيفة الخزي

11 P
Aدراسة تحليلية2013 ماي 31 إىل 2013 جانيف : 

ها عيل Bوتأثزي A Bأوساط الطلبة الجامعيني P
Aمقروئية الصحافة الدينية اإلسالمية يف

P : دراسة مقارنة
Aامهم الديين A tالزي

P إداعة الشلف المحلية : دراسة
Aة الرئيسية يف ترتيب أولويات أخبار النرس»

وصفية تحليلية

ي لالتصال داخل المؤسسة : دراسة حالة المديرية العامة A Bالبعد التحفزي
2014 ماي 20 إىل 2014 فيفري 25لمجمع سونلغاز من 

A صورة المؤسسة : دراسة حالة المديرية Bتحسني P
Aيف P

tدور االتصال المؤسسايت
2014 ماي 27 إىل 2014 فيفري 25العامة لمجمع سونلغاز من 

P لحماية حقوق المؤلف والحقوق
Aالديوان الوطين P

Aاتيجية االتصال يف tإسزي
- دراسة حالةONDAالمجاورة بالجزائر 

ات اإلخبارية لقناة المعالجة اإلخبارية لألزمة السورية من طرف النرس»
الجزيرة اإلخبارية

P الجزائر : دراسة وصفية
Aالتغطية اإلعالمية لظاهرة اختطاف الطفال يف

P الشعب والنهار
tتحليلية لمضمون جريديت

A إزاء Bلدى الطلبة الجامعيني Pالسيايس Pتشكيل الويع P
Aونية يف tدور الصحافة اإللكزي

القضايا الوطنية : دراسة ميدانية

2014P أفريل 17اإلنتخابات الرئاسية 
Aمن خالل الصورة الكاريكاتورية يف 

الصحافة الجزائرية : دراسة تحليلية سيمولوجية لكاريكاتور أيوب جريدة
المحور

P المؤسسة العمومية السمعية البرصية الجزائرية : دراسة حالة
Aواقع اإلشهار يف

ENTVالمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري 

P المؤسسة : دراسة وصفية
Aيف A Bواقع اإلتصال اإلداري و عالقته بأداء الموظفني

P للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء -
Aعيل عينة من عمال الصندوق الوطين

وكالة تيبازة-



P أسعد نور الدين
Aلشايت

MAS/414-415

بأحمد حبيبة
MAS/412-413

P أحمد wغريت
MAS/410-411

خذري إلهام
MAS/400-401

عريان نجالء
MAS/392-393

P مواقع التواصل اإلجتمايعP الفايسبوك نموذجا
Aعالف ليليااللغة اإلعالمية يفMAS/390-391

بلغيث أحمد زكريا
MAS/476-477

بزايجP كمال
MAS/478-479

P حورية
Aلرجايت

MAS/480-481

يوسف عكريش
MAS/482-483

شافيعP يوسف
MAS/484-485

أومعوش سارة
MAS/486-487

ة مريم wزيزي
MAS/488-489

فرج دنيازاد ايمان
MAS/490-491

حميدة عوادي
MAS/492-493

بلعيدي جهيدة
MAS/494-495

دويدة أمينة
MAS/496-497

حركات حفيظة
MAS/498-499

نورة عرقوب
MAS/500-501

A Bلدى الطلبة الجامعيني Pالسيايس Pتشكيل الويع P
Aحداددور الصحافة الجزائرية يف AلبينMAS/502-503

مجراب منال
MAS/504-505

بودريسة نوال
MAS/506-507

أيت عقيل أمينة
MAS/508-509

Bطهراوي منزي
MAS/510-511

P الجزائر : دراسة وصفية تحليلية لعينة من دور
Aأساليب تروي����ج الكتاب يف

 A Bة ما بني t2014 جوان 02 إىل 2014 أفريل 02النرس» الجزائرية الفزي

P
Aالعوائق المهنية للصحفيات : دراسة إستطالعية لعينة من الصحفيات يف

،المساء،الشعب،المجاهد،النوفال wالجرائد الجزائرية ،النهار،الوطن،الخزي
غيبوبليك

wونية الجزائرية موقع جريدة الخزي tالصحافة اإللكزي P
Aالوسائط المتعددة يف

 w2014- ماي 2013نموذجا : ديسمزي

P المؤسسة
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aإسهام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف

اإلعالمية الجزائرية حالة إذاعة باتنة المحلية

P الصحف اليومية الوطنية "الشعب"- "
Aمعالجة المعلومة اإلقتصادية يفEL-

Watan 2012 إىل جوان 2011" و ملحقيها من جوان

العالقات العامة من منظور مواقع التواصل االجتمايعP : دراسة استطالعية
A لموقع الفايسبوك Bلعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال المستعملني

المعالجة االعالمية لألزمة السورية من خالل القنوات الفضائية األجنبية
ة الممتدة من  tالفزي P

A31 اىل 25الناطقة بالعربية يف P
Aدراسة2014 جانيف : 

A روسيا اليوم و الحرة Bالفضائيتني A Bتحليلية مقارنة للقناتني

P التنمية االجتماعية : دراسة استطالعية لعينة من
Aدور اإل\اعة المحلية يف

شباب مستميعP إذاعة البليدة

ة التنافسية للمؤسسة االقتصادية A Bتحقيق المزي P
Aيف P

tدور االتصال التسوييف
P الجزائر العاصمكة

Aنفطال- فرع الزيوت- دراسة حالة عينة من الموزعينيف

االذاعات الجهوية و تحقيق اشباعات الجمهور : دراسة ميدانية عيل عينة من
جمهور اذاعة برج بوعريرج الجهوية

P المؤسسة االقتصادية : دراسة ميدانية حالة مؤسسة جازي
Aمكانة االتصال يف

لالتصاالت

P : دراسة استطالعية لعينة من
Aو فعالية تحقيق الرضا الوظييف Pاالتصال الداخيل

Pعمال مجمع بيمو الصنايع

P العالقات االجتماعية : دراسة لعينة من
Aه يف Bنت و تأثزي tاستخدام االنزي

نت لطلبة جامعة الجزائر  tاالنزي Pة الدراسة من 3مستخديم t01 خالل فزيP
Aجانيف 

 ماي30إىل 

A تنافسية المؤسسة الجزائرية : دراسة Bتحسني P
Aاليقظة التجارية و دورها يف

حالة مؤسسة نفطال

ات السوسيوديمغرافية عيل إستخدمات و إشباعات جمهور القناة Bالمتغزي Bتأثزي
"F Mاإلذاعية اإلذاعة الشبابية " 

P المؤسسات الجزائرية : دراسة حالة القرض
Aيف P

tواقع اإلتصال المناسبايت
P الجزائري wالشعين

ورة الفحص المبكر لرسطان الثدي عند Aحول رص Pتصميم ملصق إعاليم
P الجزائر

Aالرجال يف

P صحافة األطفال : دراسة وصفية تحليلية لعينة من ملحق
Aبوية يف tالقيم الزي

2014إىل جوان 2014األحرار الصغار بصحيفة صوت األحرار من فيفري 

P برامج قناة النهار 
Aآراء جمهور الشباب يفTVاالخبارية : دراسة ميدانية 

لالستخدامات و االشباعات

وق2014المعالجة االعالمية لالنتخابات الرئاسية  P الرس»
tمن خالل صحيفين 

ة من  tالفزي P
Aدراسة تحليلية يف : wو الخزي P17اليويم P

A30 اىل غاية 2014 جانيف 
2014أفريل 

أثر تكنولوجيات االتصال عيل االذاعة و جمهور الشباب : دراسة وصفية
P االستعماالت و االشباعات لدى الشباب

Aتحليلية يف

P "الصفا"
tالقنوات التلفزيونية الدينية : دراسة لقنايت P

Aخطابات الكراهية يف
2014 ماي 16 أفريل اىل 16السنية و "أهل البيت" الشيعية من 



رحال سعدية
MAS/512-513

كاىلP عبد الغفار
MAS/514-515

P
Aأسماء سعيدايت

MAS/516-517

نبيلة موساوي
MAS/518-519

P عقيلةالتغطية اإلخبارية لقناة الجزيرة ألحداث اإلنتفاضة العربية
AمخفويطMAS/520-521

دشزيB إيمان
MAS/522-523

امج الحوارية بالتلفزيون الجزائري wإعداد الزي P
Aالمهنية المتحكمة يف Bجودي سعيدةالمعايزيMAS/525-524

P wنجية لعريين
MAS/526-527

خليل رزيقة
MAS/528-529

عزوق عبد كريم
MAS/530-531

ينة عليوات wصزي
MAS/532-533

P سارة
Aبركايت

MAS/534-535

أروكرومة فاطمة الزهراء
MAS/536-537

عدنان نادية
MAS/262-263

ة Bعباد منزي
MAS/264-265

ي Bنرص الدين بشزي
MAS/474-475

بولبارود صونية
MAS/07-08

بن زيزي بوجمعة
MAS/09-10

قيطة فاطمة الزهراء
MAS/11-12

بوغازي زهرة
MAS/542-543

سعاد شوبيل
MAS/544-545

لعالمة محمد
MAS/01-02

MAS/546-547كليوات هييبةتأثزيB موقع اليوتوب عيل الرأي العام للشباب الجاميعP الجزائري

وادي أسماء حديجة
MAS/550-551

P إسماعيل مطر wري��هام تايج
MAS/548-549

MAS/552-553

A : دراسة مسحية لعينة من Bمصداقية مصادر المعلومات حسب الصحافيني
P الصحافة الخاصة

Aيف A Bالجزائريني A Bالصحافيني

A Bتفعيل العالقات االتصالية بني P
Aدور الوكاالت االستشارية لالتصال يف

 ACMS Consril enالمؤسسات االقتصادية : دراسة حالة وكالة 
communication

P بناء صور المؤسسات : دراسة حالة مؤسسة
Aأهمية العالقات العامة يف

2014 جوان 09 إىل 2014 مارس 09إتصاالت الجزائر من 

الثورات العربية من خالل الرسومات الكاريكاتورية : دراسة تحليلية
ة الممتدة tسيميولوجية لرسومات الكاريكارتوري عبد القادر أيوب خالل الفزي

 P
A2013 إىل أفريل 2012من جانيف

P السينما الجزائرية فيلم "رشيدة
Aاألزمة األمنية و السياسة خالل التسعينات يف

( ليمينة بشزيB شوي����خ نموذجا2002")

P بالمؤسسة دراسة
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aو دوره يف Pالرسيم Bمكانة االتصال غزي
ات و المنشأت المعدنية A Bميدانية بالمؤسسة الجزائرية النجاز التجهزي

P القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة : دراسة تحليلية
Aامج اإلجتماعية يف wالزي

امج "جزائريون بقناة النهار" wلزي

P الجزائر : دراسة حالة لموقع و كالة واد
Aيف P

Aويت tفعالية و كاالت اإلشهار اإللكزي
كنيس .كوم

امج wالقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة من خالل الزي P
Aالموضوعية يف

الحوارية

P تداول و تسيزيB المعلومات بالمؤسسة .دراسة حالة :
Aيف Pدور اإلتصال الداخيل

وزارة األشغال العمومية بن عكنون)الجزائر العاصمة(

Pمواقع التواصل االجتمايع Pاتيجيات تقديم الذات لدى عينة من مستخديم tاسزي
A : حالة الفايسبوك Bالجزائريني

P المؤسسة : دراسة ميدانية للغرفة
Aاستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة يف

الجزائرية للتجارة و الصناعة

P الجزائر : دراسة
Aللوقاية من حوادث المرور يف Pاتيجية االتصال االجتمايع tاسزي

P
Aحالة المديرية العامة لألمن الوطين

أراء طلبة اإلعالم واإلتصال حول التناول اإلعاليمP لمرض رئيس الجمهورية
2014 إىل ديسمزيw 2013عبد العزيز بوتفليقة دراسة إستطالعية من مارس 

P المؤسسات الصحفية الجزائرية دراسة مسحية عيل
Aيف Bتطبيق بند الضمزي
A Bعينة من الصحافيني

P الجنوب الجزائري
Aيف Pترقية النشاط السيايج P

Aونية يف tدور الصحافة االلكزي
است نموذجا ( لعينة من السياح األجانب Aتمزي (

أثر مشاهدة القنوات الفضائية عيل االتصال األرشي : دراسة مسحية لعينة من
أرش قرص الشاللة بوالية تيارت

P التنمية الثقافية : دراسة إستطالعية لعينة من
Aدور إذاعة المدية المحلية يف

جمهور إذاعة المدية

بوي و التحصيل الدرايسP .دراسة حالة لعينة من تالميذ المدرسة tاالتصال الزي
P الجزائر العاصمة

tايف wاالبتدائية "بن غازي الجديدة"بزي

P القنوات الثالث لإلذاعة الجزائرية : دراسة سوسيو
Aالصحفيون الرياضيون يف

مهنية

P مرص .دراسة مسحية عيل عينة من
Aات السياسية يف Bدور الفيسبوك ازاء التغزي

P الجزائر
Aالجالية المرصية يف

وق : التفاعلية عند جمهور طلبة اإلعالم لحصة ' هنا الجزائر ' بتلفزيون الرس»
3دراسة ‘ستطالعية لعينة- طلبة جامعة الجزائر 

ات االخبارية الرئيسية ات منتصف النهار االخبارية كمكمل للنرس» دور النرس»
ةبالتلفزيون الجزائري Bخوشان, منزي



بالل زموري
MAS-554-555

MAS/556-557

MAS/558-559

MAS/560-561

MAS/562-563

P الجزائر
Aالتعريف بالسياحة يف P

Aو دورها يف Pمواقع التواصل اإلجتمايعMAS/564-565

MAS/566-567

MAS/568-569

MAS/570-571

MAS/572-573

MAS/574-575

MAS/576-577

مريم بوعوينة
MAS/578-579

وق نيوز P قناة الرس»
Aشهرزاد عمروشالقيم اإلخبارية يفMAS/580-581

MAS/582-583فتيحة سهيلأسس وضع شبكة برامجية بإداعة محلية

P المؤسسة
Aيف Pتحقيق الوالء التنظييم P

Aرندا هدروقدور الحوافز يفMAS/584-585

MAS/586-587أمال رقيبة

Pنبيلة غزاىل
MAS/588-589

وز حميدي Bفزي
MAS/590-591

أبوبكر الصديق بن سعدة
MAS/592-593

MAS/594-595

MAS/598-599

MAS/600-601

MAS/602-603

MAS/604-605

MAS/606-607

MAS/608-609

MAS/610-611

P .دراسة
Aتطوير مخرجات الخطاب الصحيف P

Aدور المؤسسات االعالمية يف
ميدانية

P الجزائر : دراسة وصفية
Aالمؤسسة الخدماتية العمومية يف P

Aدور اإلشهار يف
P
Aة الممتدة من جانيف tالفزي A Bتحليلية لمؤسسة اتصاالت الجزائرية موبيليس بني

أولحسن, مرجانة2014اىل ماي 
P الجزائري 

Ðدراسة مسحية2007-1962واقع اإلنتاج السينمايت Pنورية, ديليم

P تفعيل اإلتصال الداخيلP : دراسة حالة المديرية
Aيف P wدور وسائل اإلتصال الكتايت
شهيناز, بن دكومالعامة لمؤسسة بريد الجزائر

P الجزائر : دراسة استطالعية لعينة من
Aالبرصي يف Pحماية المصنف السميع

P التلفزيون العمويمP الجزائري Bخديجة, الرياطصحفين
مرزوق, العالية

P ترقية اقتصاد الجزائر ,اإلقتصاد خارج المحروقات
Aدور الصحافة الجزائرية يف

wالشعب و الخزي P
tدراسة تحليلية نقدية لعينة من جريديت :Pابتسام, مباريك

ت أحداث tاألنزي wو تروي����ج اإلشاعات عزي Pمواقع التواصل اإلجتمايع
Aنموذجا : دراسة مسحية لعينة من طلبة جامعة غرداية2014غرداية Bرشيد, خنني

كة توزي����ع الكهرباء و الغاز للجزائر P رش»
Aعالقات العمل و المفاوضة الجماعية يف

يفة-دراسة حالة- رزيوق, رش»

P -دراسة مسحية عيل عينة من
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال التنظييم
P المديرية العملياتية التصاالت الجزائر غرب

Aبن جريو, ايمانموظيف

كة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .أزمة P الرس»
Aاالتصال و ادارة األزمات يف

عبادي, ايمان2014انحراف قطار نقل المسافرين
P -نموذجا-

tاالذاعات المحلية.اذاعة أم البوايف P
Aغوار, مريمالقيم االخبارية يف

P لنظم المعلومات -دراسة حالة -وكالة المصلحة wاتييح tالتخطيط االسزي
الجيولوجية للجزائر

P و الهوية الثقافية -نمودج التلفزيون الجزائري
Aاإلشهار التلفزيويت

P خدمة قرارات المؤسسة -دراسة حالة وزارة
Aدور تقنيات االتصال اإلداري يف

االتصال -الجزائر -

ات P اليمن من خالل النرس»
Aالمعالجة اإلعالمية لتدخل العسكري السعودي يف

A Bالعربية -و -الميادين -اإلخباريتني- P
tقنايت P

Aاإلخبارية التفصلية يف

نامج wدراسة حالة الزي- Pالساخر للوضع السيايس Pمعالجة اإلعالم السيايس
P المرصي

Aالتلفزيويت

 Pان الطاسييل Bكة طزي  30-11الحملة اإلشهارية و تفاعل الجمهور : رش»
P نموذجا2015فيفري

Aة, أورايع Bنضزي

P تسويق الخدمات الفندقية.دراسة عينة من عمالء فندق
Aوي����ج يف tدور الزي

, فايزةالمريس سيدي فرج -الجزائر- P
tرزيف

P المالعب
Aتغذية العنف يف P

Aدور الصحافة الرياضية المكتوبة يف
P
Aالجزائرية.دراسة استطالعية ألراء أساتذة معهد علوم و تقنيات النشاط البديت

P بجامعة المسيلة
Aكشيدة, سليمةو الريايض

P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة.دراسة وصفية
Aيف P

Aاالعالم الريايض
"موسم  P

Aيف P
tوق يت امج الرياضية عيل قناة "الرس» wفضيل, حسام الدين2014-2014للزي

كة "كيا P المؤسسة االقتصادية .دراسة حالة رش»
Aاتيجية االشهارية يف tاالسزي

داودي, عبد الوهابموتورز بالجزائر"

P الجامعة الجزائرية.دراسة ميدانية
Aيف P

Aو رأس المال المعريف Pاالتصال التنظييم
أوصيف, فريال3بجامعة الجزائر 

P التلفزيون الجزائريزدراسة وصفية تحليلية
Aمجة التلفزيونية يف wمات الزي A Bميكانزي

امجية بالقناة الفضائية"الجزائرية الثالثة"لموسم) wمسعودة(2015-2014للشبكة الزي , A tبن كويني

دراسة A Bمواقع التواصل االجتماعزي wمع الشائعة عزي A Bتفاعل الطلبة الجامعيني
, عبزيBمسحية لعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال Pسنويس



MAS/612-613

MAS/614-615

MAS/616-617

MAS/618-619

P الصحافة اليومية الوطنية
Aاللغة العربية يف P

Aإتقان الصحايفP
Aمروى رمضايتMAS/620-621

يف MAS/622-623أحمد الرس»

نوارصية حميدة
MAS/404-405

MAS/597

لكحل كاميليا
MAS/624-625

ونية الجزائرية tالصحافة االلكزي P
Aاالشهار يفMAS/628-629

MAS/630-631

P الجزائر
Aالبرصي يف Pلقطاع السميع P

Aالتنظيم القانويتMAS/634-635

P انتقاء المعلومة
Aالصحافة المكتوبة و االعالم الجديد و مرجعية القارئ يفMAS/636-637

MAS/638-639

P و صورة المؤسسة الخدماتية wاالتصال الخاريجMAS/640-641

MAS/642-643

MAS/644-645

P دراسة حالة مؤسسة صيدال
Aو عالقته باالداء الوظييف Pاالتصال التنظييمMAS/646-647

P
Aالشباب الجزائري للخطاب الديين P

tتليفMAS/648-649

MAS/650-651

MAS/652-653االتصال و ترشيد القرار بالمؤسسة

P ظل صحافة المواطن
Aمقروئية الصحافة المكتوبة الجزائرية يفMAS/654-655

MAS/658-659

MAS/660-661

P المرسح تفاعل الجمهور مع العرض
Aيف P

tالتليفMAS/662-663

MAS/664-665

MAS/666-667

Pوق اليويم P الخزيw و الرس»
tصحيفين P

Aيف P
Aاالخراج الصحيفMAS/668-669

P تشكيل دالالت الصورة الكاريكاتورية
Aدور الرسائل االلسنية يفMAS/670-671

MAS/674-675

عالقة الفايسبوك بالحركة الماسونيةزدراسة تحليلية سميولوجية للرموز
عيادي, عائشةالماسونية عيل الفايسبوك

ات االخبارية P اليمن"من خالل النرس»
Aالمعالجة االعالمية "للتدخل السعودي يف

نوار, هدى2015 أفريل 18 أفريل اىل 06الرئيسية لقناة العربية من 

P الجزائر .دراسة عيل عينة من ثانوية
Aمقروئية الصحافة الفنية المتخصصة يف

عدة, مريمالخوارزيمP بالشلف

وع دراسة وصفية تحليلية بوكالة التنمية P إدارة المرس»
Aدور اإلتصال يف

, عقيلةاإلجتماعية بزيÐ خادم P
Aعيسايت

P دراسة مسحية من 
Aاألرديت P

A2015-1999المشهد التلفزيويت

أثر وسائل اإلعالم الجديدة عيل قيم الشباب : دراسة ميدانية من منظور
P اإلعالم عيل شباب مدينة برج بوعريري����ج

Aالحتمية القيمية يف

المعالجة اإلعالمية للمواضيع التوعوية من خالل اإلذاعة الجزائرية : دراسة
نامج قلوب رحيمة بالقناة اإلذاعية األوىل من شهر جانف اىل ماي wتحليلية لزي

خديخة, بن قارة2015

P ظ�����ل ا�����������لتكنولوج�يات ا�����������لجديدة.
Aدا�خ�ل ا���������ألرش��ة ا�����������لجزا�ئر�ية يف������������� Pدور ا���������إلت�صا��������ل ا�����������لشخيص

ليليا, ساحد

P التلفزيون الجزائري طلبة االعالم و االتصال
Aيف P

Aجمهور االعالم الريايض
Pنموذجا

tفاروق, بقبايف
, حياة Pابراهييم

بوفثة, هاجر

 من خالل القنوات2014المعالجة االعالمية للحملة االنتخابية لرئاسيات 
P النهار و 

tالجزائرية الخاصة )قنايتBEUR«منال, عورش
بن يطو, محمود

ات االخبارية P اليمن من خالل النرس»
Aالمعالجة االعالمية.للتدخل السعودي يف

هدى, نوارالرئيسية لقناة العربية

A الصورة الذهنية للمؤسسة العمومية Bتحسني P
Aدور اتصال المؤسسة يف

بسمة, حمزةالجزائرية
, مريم P

tسين
بقريش, سعيد

كة توزي����ع الكهرباء و الغاز للجزائر دراسة P رش»
Aيف P wواقع االتصال الخاريج

زينب, مختاريوصفية تحليلية
عاجد, صارة
برانم, روزة

P المؤسسة االقتصادية
Aي و ادارة المعرفة يف P المورد البرس»

Aاالستثمار يف
امينة, قليلالجزائرية

ها عيل رفع الويعP االستهاليكP لدى Bو تاثزي P wاتيجية االتصال الخاريج tاسزي
صدام, رايسالمواطن الجزائري وزارة االتجارة نموذجا

ضيف, عبد القادر

ونية دراسة سميولوجيةللعبة tااللعاب االلكزي P
Aداللة استخدام الرموز الدينية يف

BECKY BROGAN-LE MYSTERE DU MANOIR MEANEهنتور, امال

 من خالل الصحافة2014المعالجة االعالمية للحملة االنتخابية لرئاسيات 
, عليةالمكتوبة-جريدة الخزيw نموذجا- A Bحسني

تروش, احالم

Pفازية, لصنايم

P صحيفة الخزيw الجزائرية .دراسة وصفية مسحية لعينة من
Aاالشهار يف

ة الممتدة من  tالفزي A B1االعالنات الصادرة بني P
A31 اىل 2014 جانيفwديسمزي 

نعيمة, خليل2014
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MAS/678-679

MAS/680-681

MAS/682-683

MAS/684-685

P معالجة القضايا األرشية
Aامج التلفزيونية االجتماعية يف wدور الزيMAS/686-687

MAS/688-689

MAS/690-691

MAS/692-693

MAS/694-695

MAS/696-697

MAS/698-699

MAS/700-701

MAS/702-703

MAS/704-705

MAS/706-707

Pعمييم A Bمحمد لمني
MAS/708-709

طبيب إيمانالتناول االعاليمP لحادثة شارىلP ايبدو من خالل الفضائيات االخبارية العربية
MAS/672-673

بولعكاكز مروة
MAS/710-711

أحمد كرساوي
MAS/712-713

أحالم بوزاير
MAS/714-715

عبد الحق ساف
MAS/717-716

زكية حفصة
MAS/718-719

MAS/720-721

P تمويل المؤسسة االعالمية
Aدور االشهار يفMAS/722-723

MAS/724-725

MAS/726-727

استخدامات ة اشباعات تالميذ اآلداب و الفلسفة لشبكات التواصل
)نموذج الفايسبوك( Pماجدة, بن حميداالجتمايع

P تكوين تفكزيB الطفل .نموذج األلعاب
Aونية يف tوسائل االعالم االلكزي Bتاثزي

ونية. tة, عمامااللكزي Bهجزي

ونية حيال القضية tالمواقع االلكزي P
Aيف P

Aدعاية الكيان الصهيويت
ي wمنال, شايطةالفلسطينية.نموذج موقع "واله" العزي

P دعم حرية التعبزيB من وجهة نظر مشاهدي
Aدور القنوات الفضائية االخبارية يف

وق االخبارية. محمد نسيم, مزيانقناة الرس»
. P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aو نظام الحوافز و دورها يف Pعمروشاالتصال الداخيل , A Bياسمني

Pحفصة, داىل

P تسيزيB شؤون القرى القبائلية
Aعيل مستوى ثاجمعث يف Pواقع االتصال الشخيص

P الجزائر"حالة ثاجمعث قرية آيت صالح"
Aكهينة, حميدييف

P التحسيس باألعمال التطوعية لدى
Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع

عثمان, غانمالطلبة)الفايسبوك نموذجا(

أنماط استخدام زبائن المؤسسات االقتصادية لمواقع الخدمات
ونية .دراسة ميدانية لعينة من زبائن مؤسسة بريد الجزائر. tابراهيم, عطارااللكزي

ونية الجزائرية. tالصحافة االلكزي P
Aالممارسة المهنية يفP

Aأمينة, العويف

P اثراء الرصيد اللغوي لدى الطلبة
Aدور الصحافة المكتوبة الناطقة بالعربية يف

. A Bأسماء, بيتالجامعيني

P المالعب .دراسة
Aلظاهرة العنف يف Pالتناول االعاليم P

Aرأي الجمهور يف
Pاستطالعية لعينة من قراء جريدة "النهار"

tفتيحة, مكايت

P مؤسسة بنكية بالجزائر .دراسة حالة بنك الفالحة و
Aيف Pواقع االتصال الداخيل

يمينة, زيتيمPالتنمية الريفية

اثر الحمالت االشهارية عيل زبائن مؤسسة بنكية جزائرية زدراسة حالة بنك
سعاد, بلبيضالفالحة و التنمية الريفية "بدر"

Pاتجاه معالجتها االعالمية للعدوان االرشائييل Pوق اليويم آراء قراء جريدة الرس»
مريم, زاويعيل غزة . دراسة استطالعية .

P برامج الطبخ التلفزيونية عيل اتجاهات النساء
Aأثر وضع المنتجات الغذائية يف

نور االسالم, زغلولو قيمهم االستهالكية.

نت ك دراسة تحليلية tمواقع األنزي wاألساليب الدعائية للجماعات المتطرفة عزي
ونية tلعينة من ثالثة مواقع إلكزي

P المؤسسة الوطنية لإلتصاالت
Aواقع استخدام تكنولوجيات اإلتصال الحديثة يف

الجزائر : دراسة حالة مؤسسة اوريدو

P عيل السلوك الغستهاليكP للطفل الجزائري : دراسة
Aاإلشهار التلفزيويت Bتاثزي

تحليلية سيميولوجية لعينة من الغشهارات

A بالقنوات التلفزيونية الخاصة Bالعاملني A Bاألوضاع السوسيومهنية للصحفيني
P البالد و

tبقنايت A Bالعاملني A Bبالجزائر : دراسة مسحية مقارنة لعينة من الصحفيني
A Bالخاصتني A Bالوطن الجزائرية التلفزيونيتني

P التحصييل الدرايسP للطلبة
Aيف Pمدى مساهمة شبكات التواصل اإلجتمايع

A : دراسة مسحية لعينة من طلبة اإلعالم و اإلتصال جامعة الجزائر B3الجامعيني

P جريدة الخزيw الجزائرية : دراسة وصفية تحليلية من
A1الجريمة الغلكتونية يف 

P
A31 اىل2014جانيفw2014 ديسمزي

االذاعة المحلية و المرأة الماكثة بالبيت .دراسة استطالعية لعينة من
, واىلPالمستمعات الذاعة البليدة المحلية. Aمين

ي, ربيعة Bصغزي
P المالعب .

Aحول ظاهرة العنف يف Pتصميم ملصق اعاليمP
Aزينب, العويف

اتيجية التسويقية tرسم االسزي P
Aاتيجية االتصالية يف tمكانة و فعالية االسزي

عادل, صحراويللمؤسسة .دراسة حالة مؤسسة "حضنة حليب"بالمسيلة.
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ة Bحمادي منزي
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P
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P أمينة
tقاليف
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P وهيبة
Aشييح

MAS/742-743
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MAS/538-539
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MAS/744-745
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A بويض Bياسمني
MAS 752-753

عبد الحميد اوالد بامون
MAS/756-757

P المؤسسات االعالمية
Aغنية دوزيالعالقات العامة يفMAS/750-751

فضيل بونجار
MAS/748-749

روزة بوطبل
MAS/758-759

مريم حسناوي
MAS/762-763

P
Ðالبيين Pنرس» الويع P

Aيف Pبوبية امينةدور مواقع التواصل االجتمايعMAS/768-769

P التنشئة األرشية لدى الطفل الجزائري
Aامج التلفزيونية يف wبورنان تركيةدور الزيMAS/770-771

P اعداد البحوث العلمية
Aنت يف tمريم ايوبتوظيف شبكة االنزيMAS/776-777

P للمستهلك الجزائري
Ðايت P عيل القرار الرس»

Aويت tاالعالن االلكزي Bة ايعيادنتأثزي BنصزيMAS/774-775

P الجزائر
Aالتغطية االعالمية للشأن االقتصادي يفP wفائزة بن زيايتMAS/778-779

غياط سارة
MAS/780-781

Pلشبكات التواصل االجتمايع A Bاثار استخدام الطلبة الجامعينيPناسلية ربايجMAS/782-783

P الجزائر
Aاالعالم الساخر واخالقيات المهنة االعالمية يفMAS/783-784

P المعالجة االعالمية للقنوات الجزائرية
Aرأي االولياء يف

MAS/785-786

P القنوات التلفزيونية الجزائرية Bالوضعية االجتماعية والمهنية لصحافين
MAS/787-788

P
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aيف Pالرسيم Bدور االتصال غزيMAS/789-790

MAS/791-792عزوز، سعيدةجمهور غذاعة الجزائر الدولية

P المؤسسة
Aيف Pاالتصال الداخيل A Bتحسني P

Aدور تكنولوجيا االتصال يف
MAS/793-794

P المجتمع.دراسة وصفية
Aيف A Bعند األفراد العاملني P

Aويت tاالشهار االلكزي Bتاثزي
. A Bروميساء, بوطريقتحليلية لعينة من أفراد المستهلكني

A للتلفزيون : دراسة وصفية تحليلية لعينة من Bإستخدامات و تمثالت المراهقني
A بالجزائر العاصمة Bالمراهقني

P الجزائري دراسة حالة
Aالريايض P

Aاإلعلم التلفزيويت P
Aاخالقيات المهنة الصحفية يف

A بالقناة الجزائرية الثالثة Bفني tبرنامج دوري المحزي

P التلفزيون الجزائري دراسة حالة حصة هذي بالدي للقناة
Aيف Pاإلتصال السيايج
A3الجزائرية الثالثة 

ة  tالفزي P
Aاليمن يف P

Aيف P
Aدراسة مسحية منوغرافية2015-1990المشهد التلفزيويت 

P تثقيف المرأة الجزائرية دراسة إستطالعية لعينة من
Aدور الصحافة النسائية يف

النساء الجزائريات ببلدية القبة

A المواقع اإلسالمية عيل شبكة Bالجزائري لمضامني Pاستخدامات الشباب الجاميع
نت tاألنزي

P
Aالممارسة اإلعالمية لوسائل اإلعالم الجزائرية و عالقتها بالرضا الوظييف

دراسة ميدانية
نادية, بلبال

P المجاالت االجتماعية.
Aالفضائيات العربية يف P

Aامج االخبارية يف wاسيادور الزي , P
tعزويف

قية المنتوج tاتيجية االتصال الخاصة بزي tوع ورسم اسزي منهجية إدارة المرس»
P
Aالوطين

P
Aالمؤسسة الجزائرية دراسة حالة المركز الوطين P

Aاالتصال وصنع القرار يف
P الحركة الوطنية

Aللدراسات والبحث يف

P
Aيف P wتفعيل االتصال الخاريج P

Aالفايسبوك( يف( Pدور مواقع التواصل االجتمايع
المؤسسة الخدماتية

P الجزائر دراسة تحليلية لعينة
Aالتغطية االعالمية لظاهرة اختطاف االطفال يف

P قناة النهار
Aات االخبارية يف من النرس»

P استخدامات واشباعات
Aالجزائر دراسة استطالعية يف P

Aونية يف tالصحافة االلكزي
خلية االعالم واالتصال

P تطوير الكفاءة االتصالية لطلبة اللغة
Aيف Pدور مضمون الخطاب االذايع

الفرنسية

مشور ايمان, شقار اسامة

, شهيناز P
Aأمينة بو الطين

P
خويس»

P wشهرزاد جواد, إبراهيم طيين
أمال بوقرة, حمزة لياد

هاجر بوتريش, سعيد بن
مراد



A مستوى الشباب وتطويره بالمؤسسة الثقافية Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

MAS/795-796

نت tاالتصال االرشي االنزي P
Aالتكنولوجيا الجديدة لالعالم واالتصال واثرها يف

MAS/797-798

حميدة فول
MAS/799-800

أم الخزيB حميدي
MAS/801-802

P تفعيل العالقات
Aدور تكنولوجيا المعلومات واالتصال يفMAS/803-804

MAS/807-808

MAS/809-810

MAS/811-812

P االستخدامات واالشباعات
Aونية دراسة مسحية يف tجمهور االذاعة االلكزيMAS/813-814

P الصحافة الوطنية
Aلجرائم القتل يف Pالتناول االعاليم

MAS/815-816

MAS/817-818

MAS/819-820

MAS/821-822

MAS/823-824

درداري مروة هاجر
MAS/825-826

وي����ج للخدمات الجديدة tالزي P
Aاتيجية التسويقية يف tدور االسزي

MAS/827-828

P تفعيل العالقات العامة
Aمحمد عاللدور تكنولوجيا االتصال والمعلومات يفMAS/829-830

MAS/831-832

MAS/833-834اسس وضع شبكة برامجية باذاعة وطنية القناة الثالثة

P الجزائر من خالل الصورة الكاريكاتورية
Aسياية التقشف يفMAS/835-836

P تكوين الصورة الذهنية لدى العمال
Aدور العالقات العامة يفMAS/837-838

P و األجتمايعP لطلبة اإلعالم
Aنت عيل الجانب الثقايف tشبكة األنزي Bتأثزي

MAS/839-340

P سوريا
Aيف Pالمعالجة األعالمية للتدخل العسكري الرويس

MAS/843-844

P الوكاالت السياحية
Aيف Pاتيجية االتصال السيايج tة و الجيلوط نعيمةاسزي A Aخاير كزي

MAS/845-846

شوية عيلP زين العابدين
MAS/454

بن دومة دوادي
MAS/851-852

P للمستهلك الجزائري
Ðايت P التأثزيB عيل القرار الرس»

Aيف P
Aدور اإلشهار التلفزيويت

MAS/841-842

P و ربيحة تغربيت wوسام شيين
MAS/857-858

حنيش سهيلة, جميلة صونيا

P
ة خرايس» Bأمينة شهبة, أمزي

ائب Aداخل المؤسسة مديرية الرص P
Aاتيجية االتصالية واالداء الوظييف tاالسزي

لوزارة المالية

P سوريا من خالل االعالم
Aيف Pللتدخل العسكري الرويس Pالتناول االعاليم

P االخباري
Ðالفضايت

Pأمينة لطاد, خدوجة قايس

P المؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة حالة مؤسسة
Aيف P

tاالتصال التسوييف
ينة اسعونسيفيتال wدحمان أمال, صزي

P المؤسسة العمومية
Aيف P

Aاالداء الوظييف A Bتحسني P
Aتكنولوجيا االتصال ودورها يف

االقتصادية الجزائرية
أسماء جواهرة, فاطمة

الزهراء زمام

A قناة Bالقنوات الجزائرية دراسة تحليلية مقارنة بني P
Aات االخبارية يف بناء النرس»

وق نيوز الجزائرية الثالثة وقناة الرس»
سلسبيل وسام, فاتح

مختاوي
د Bايمان مجاك, سارة بوحزي

بن جاوى بالل, منرص سليم

A دراسة استطالعية لمفهوم Bعيل االساتذة الجامعيني Pالخطاب السيايس Bتاثزي
المصالحة الوطنية لدى عينة من اساتذة علوم االعالم واالتصال بجامعة

03الجزائر 
ة طالب, سايسP عبد Bامزي

النور

P الومضات االضهارية التلفزيونية دراسة سيميولوجية
Aدالالت العواطف يف

ي" A Bومضات متعامل الهاتف النقال "جزي P
Aلعينة يف

زهور كياش, عبد الجليل
لياد

A المؤسسة الدينية والمواطن دراسة حالة Bالخدمة بني A Bتحسني P
Aدور االتصال يف

مصباح سمية, مدادي أسماءوزارة الشؤون الدينية واالوقاف بالجزائر

تاثزيB االضهار المسموع عيل سلوك المستهلك دراسة تحليلية مسحية لعينة
كري خولة, كداد بايةمن مستهليكP كوكاكوال

P الجزائر العاصمة لمواقع التواصل
Aدوافع استخدام تالميذ الثاهنوية يف

 PاالجتمايعINSTAGRAM

P
ة وعواع, لمياء مراكىس» Bخزي

ها عيل ادائهم Bلتقنية الجيل الثالث وتأثزي A Bالجزائريني A Bاستخدمات الصحفيني
Pاالعاليم

فاطمة الزهراء بوجعطاط,
P
tاسماء بقجايف

دنيا صخري, مريم عمورة
سعداوي حسناء, كوثرامينة قطاش, سهيلة روباش

نجاح

موزارية سمية و نرجس
A Bبالمني

ة Bأحسن عبد السالم و سمزي
Pلفرييك

ات اإلخبارية لقناة المعالجة اإلخبارية لألزمة السورية من طرف النرس»
الجزيرة اإلخبارية

P
Aظل تكنولوجيات االعالم و التصال الحديثة يف P

Aالصحافة االستقصائية يف
الجزائر

P و مريم
Aذنيا زاد سليمايت

Pالعليم

مهنة الصحافة من خالل الدراما الكورية "دراسة حالة مسلسل بينوكيو بقناة
SBS"



شهرة بطاهر وسارة أحداشالجمهور وعالقته بقناة الهداف الرياضية التلفزيونية
MAS/855-856

MAS/859-860

P التلفزيونيات العمومية الجزائرية
Aحفصةواقع العالقات العامة يف P

Aسفيان نرسين وسييف
MAS/861-862

P بناء الصورة الذهنية للسياحة لدى الطلبة
Aدور وسائل االعالم الجزائرية يف

MAS/863-864

آسيا بونوغاز و ايمان أمقران
MAS/865-866

MAS/869-870

MAS/871-872

MAS/873-874

ورا Bعشور فزي
MAS/875-876

وفاء ناجح و نبيلة دحو
MAS/877-878

MAS/879-880

MAS/881-882

MAS/883-884

ة Bهدى وغانم أمزي P
مشايس»

MAS/885-886

P
Aمحمد، بلقايض

MAS/887-888

MAS/889-890

كبور ايمان و كوربال نورة
MAS/893-894

P تروي����ج مبيعات المؤسسة االقتصادية الجزائرية
Aدور االشهار يف

MAS/897-898

P االخبار التلفزيونية
Aمكانة الويب يف

MAS/899-900

P المؤسسات الخدماتية
Aاتيجية التسوسقية يف tتفعيل االسزي P

Aسناء بوغربال وهاجر برغلدور االتصال يف
MAS/903-904

P الجزائر من السناريو اىل العرض
Aالطويل يف P

Ðاناس بلقاسمانتاج الفيلم السينمايتMAS/905-906

MAS/907-908

A الدفيل Bيد والمراسالت بعني wدراسة حالة مديرية الزي P
Aاالتصال واالداء الوظييف

MAS/911-912

Pوالبحث العليم Pمؤسسات قطاع التعليم العاىل P
Aيف Pاالتصال الداخيل

MAS/913-914

جميل فطيمة
MAS/915-916

P المؤسسة الخدماتية
Aيف P

tاتيجية االتصال التسوييف tاسزي
MAS/917-918

P
Aنت يف tاألزمات"دراسة حالة أزمة انقطاع كابل األنزي Bتسيزي P

Aدور االتصال يف
2015مؤسسة اتصاالت الجزائر أكتوبر 

اء و wمحمد الزي Bبلكبزي
حديدي ليندة

عليق المية و بن دقفل
عقيلة

ي����ع الجزائري وآليات حمايته "دراسة حالة P ترس»
Aالبرصي يف Pالمصداق السميع

P لحقوق المؤلف"
Aالديوان الوطين

P الخاص بخدمات الهاتف النقال عيل السلوك
Aاالشهار التلفزيويت Bتأثزي

االستهاليكP لدى الطلبة
دايك الهام و بن تريكP زينب

المية

A واعارة Bصورة المؤسسة "دراسة حالة مؤسسة التامني A Bتحسني P
Aدور االتصال يف

 A BالتأمنيCAAT
مكفال سومية و بن عمار

منال, .

P نرس» الويعP الثقافىسP لدى
Aامج الثقافية بالقناة الجزائرية الثالثة يف wدور الزي

الشاب الجزائري
وز Bنور الهدى بايو وفزي

بومحمد

دوافع استخدام الطالب الجاميعP لشبكات التواصل االجتمايعP الفايسبوك
نموذجا

P القنوات االخبارية
Aالمعالجة االخبارية لالنتفاضة الفلسطينية الثالثة يف

االرشائيلية الموجهة باللغة العربية

اتيجية االتصالية المؤسساتية والتواصل لدى الشباب "دراسة حالة tالسزي
وزارة الشباب والرياضة نوذجا

حسام الدين رباح و نسيمة
توازي

آثار استخدام مواقع الشبكات االجتماعية عيل العالقات االجتماعية عيل عينة
ة من جانفياىل جوان  tالفزي P

Aالجزائر يف P
Aالفايسبوك يف P2016من مستخديم

بودريس آمنة و رمضان
ليديا

P "دراسة حالة وزراء
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aدور تكنولوجيا االتصال الحديثة يف
االتصال

مبارك سليم و بن عالوة
A Bياسمني

A واذاعة الشباب جيل  Bجمهور الطلبة الجامعينيFMدراسة استطالعية لعينة"
من طلبة علوم

P للمستهلك " : دراسة
Ðايت ه عيل السلوك الرس» Bوتاثزي P

tسياسة المزي����ج التسوييف
كة مو مسحية عيل عينة من زبائن رش»

وق اليويمP دراسة وصفية P جريدة الرس»
Aصفحة الراي "أقالم الخميس " يف

2015تحليلية خالل 
أمينة حمادوش وخديجة

P
Aقبايت

P
Aاالتصاالت يف A Bتحسني P

Aاستخدامات تكنولوجيا االتصال الجديدة ودورها يف
 نموذجاCNASالمؤسسات الخدماتية مديرية 

P و بوسهوة ايمان
Aصارة ذوييف

سامية

صليحة بولرواح وحورية
زايدي

P القنوات الجزائرية الخاصة نحو القانون المتعلق بالنشاط
Aاتجاهات صحيف

السميعP البرصي
A بن Bرؤوف عصام و ياسني

ابراهيم

شيياح عبد الرزاق وسقر
حمزة

قشطوىلP فايزة وقطر الندى
عراب

P
Aالوطين P wالمجلس الشعين A Bالجزائريني A Bلمانيني wلدى الزي Pآليات االتصال السيايس

نوذجا

غالم هللا سفيان ومشيوه
اسماعيل



Pالتحصيل الدرايس P
Aالمعلم والتلميذ ودوره يف A Bبوي بني tفايزةاالتصال الزي Pسهام واونيىس P wطوييح

MAS/919-920

MAS/923-924

اكية P الموجه للطفل وأثره عيل القرارات الرس»
Aام كوثراالشهار التفزيويت Bبحداش مويس وكزي

MAS/925-926

P الجزائر من خالل الصحافة المكتوبة
Aيف Pالتغطية الصحفية للعنف المدريس

MAS/927-928

MAS/931-932

وعيل نورة ومرزاق زهية
MAS/933-934

P الجزائر
Aالبرصي يف Pيسمينة جمعة وصارة عنادسلطة ضبط النشاط السميعMAS/937-938

P القطاع السميعP البرصي حول موضوع اخالقيات المهنة
Aرأي صحيف

MAS/939-940

P معالجة جنوح االحداث
Aدور االتصال يف

MAS/941-942

MAS/943-944

P الجزائر
Aالمءسسة االقتصادية يف P

Aيف P
tاتيجية االتصال التسوييف tحميدة مقداش و مكيد سارةاسزيMAS/945-946

دور القائم باالتصال بالديوان لنرس» واستغالل الممتلكات
MAS/947-948

P الجزائر
Aالبرصي يف Pينة جادي و وليد بابوممارسة النشاط السميع wصزيMAS/951-952

كية tالدراما التلفزيونية الزي P
Aصورة الرهاب يف

MAS/953-954

P المؤسسات االعالمية دراسة حالة قناة النهار
Aيف Pفعالية االتصال الداخيل

MAS/955-956

أنيسة مزيان و عبزيB بولحبال
MAS/957-958

MAS/959-960

أمنة منصور و امينة باية
MAS/963-964

مصعب جحيش
MAS/967-968

MAS/969-970

Pمليكة بوقبة و صارة قاسيم
MAS/971-972

P تسويق المنتجات الدوائية
Aوي����ج يف tدور الزيMAS/853-854

MAS/965-966

تجسييد القنوات التلفزيونينة الجزائرية الخاصة للسياسة االعالمية
MAS/961-962

P تبادل المعلومات داخل المؤسسة
Aيف Pايمان سعدون واحالم قاسمدور التنظيم الشييعMAS/935-936

P المؤسسة متعددة الجنسيات
Aاتيجية التسويقية يف tاالسزي

MAS/929-930

عدادة رحيم
MAS/921-922

اثر استخدام وسائل االتصال الجديدة عيل المشاهدة النلفزيونية داخل االرشة
MAS/805-806

MAS/772-773بوطارق فوزيةاالشهار االذايعP وعالقته بالمستهلك الجزائري

Bفين P
Aاستخدام تكنولوجيات االتصال والمعلومات وعالقتها باألداء الوظييف

المؤسسات االعالمية
ابتسام احصاطل وكريمة

عبة

بن عيىس نورة و باهو
A Bياسمني

P مؤسسة 
Aيف Pواقع االتصال الداخيلMOBILIS

يف و ايمان أمال ييحP رش»
بوقندوز

P تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب
Aها يف Bوسائل االعالم الجديدة وتاثزي

Pالجاميع

شهيناز عجاج وفاطمة
الزهراء واسنة

عيدات احمد ووهيبة
بومدين

P
Aالتثقيف الديين P

Aدور قناة القران الجزائرية يف]]
P wنايت محمد سمية ولعريت

لبنة

قتال سمية سهيلة ودريش
رضوان

ة Bعماري و أمزي A Bمحمد امني
سة Aبورص

بناى نور الهدى و بلحور
سارة

أثر مواقع التواصل االجتمايعP عيل االتصال األرشي دراسة استطالعية لعينة
من األرش

P المؤسسات الخدماتية دراسة حالة معهد التكوين
Aيف P

Aاالتصال واألداء الوظييف
A Bوالتعليم المهنيني

ات Bوسام وبوشفزي P
tاركين

ة Bشهزي

P القنوات األجنبية الناطق
Aيف A Bالسوريني A Bلقضية الالجئني Pأطر التناول االعاليم

باللغة العربية

P الصحافة الجزائرية دراسة تحليلية
Aلقضايا االرهاب يف Pالتناول االعاليم

 wجريدة الخزي A B2015لمضامني

ية دراسة حالة لمديرية األشغال P تسيزيB الموارد البرس»
Aدى فعالية االتصال يف

العمومية
P اكرام زهية ومستور

Aاوزلبيف
مريم

A عيل تكنولوجيا الحديثة دراسة ميديانية عيل عينة Bاقبال األطفال الجزائريني
من التالميذ

كيناي هناء- فلفول عمار

P دراسة حالة وزارة الصيد
Aاألداء الوظييف A Bتحسيني P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
والموارد الصيدلية من فيفري اىل ماي

زينب بوعكاز و أسماء
العمراوي

عبد الرحيم مدايسP وامال
عزاز

تشكورت ليندة و حيدة
ايمان

P الجامعة هواري بومدين للعلوم
Aيف Pواقع ممارسة االتصال الداخيل

والتكنولوجيا

ين wة تلجوت, صزي Bامزي
شكالط



رزيق سامية
MAS/766-767

P
روزة قريىس»

MAS/760-761

كفيل عبد النور
MAS/764-765

نرسين بن غانم
MAS/754-755

P للمؤسسة العسكرية الجزائرية wتوفيقاالتصال الخاريج P
AسليمايتMAS/901-902

MAS/895-896

MAS/891-892

MAS/1837-1838

P الصحافة
Aيف P

Aحجوط صالحأثر إستخدام التكنولوجيا عيل اإلخراج الصحيف
MAS1866-1865

لوكال عبد الحكيم
MAS1863-1864

مويتA مالك
MAS/1867-1868

كبور إيمان
MAS/893-894

طوطاوي إيمان
MAS/895-896

P تروي����ج مبيعات المؤسسة االقتصادية الجزائرية
Aدور اإلشهار يفP

Aصارة ذوييفMAS/897-898

P األخبار التليفزيونية
Aمكانة الويب يف

MAS/899-900

P للمؤسسة العسكرية wتوفيقاإلتصال الخاريج P
AسليمايتMAS/901-902

P المؤسسات الخدماتية
Aاتيجية التسويقية يف tتفعيل اإلسزي P

Aسناء بوغربال وهاجر برغلدور اإلتصال يف
MAS/903-904

P الجزائر من السناريو إىل العرض
Aالطويل يف P

Ðإناس بلقاسمإنتاج الفيلم السينمايتMAS/905-906

MAS/907-908

نت tإستخدام المرأة لألنزي
MAS/909-910

MAS/911-912

Pو البحث العليم Pمؤسسات قطاع التعليم العاىل P
Aيف Pاإلتصال الداخيل

MAS/913-914

P المؤسسة الخدمتية
Aيف P

tاتيجية اإلتصال التسوييف tإسزي
MAS/917-918

Pالتحصيل الدرايس P
Aالمعلم و التلميذ و دوره يف A Bبوي بني tفايزةاإلتصال الزي Pسهام وأونيىس P wطوييح

MAS/919-920

MAS/923-924

ائية P الموجه للطفل و اثره عيل القرارات الرس»
Aام كوثراإلشهار التلفزيويت Bو كزي Aبعداش مويتMAS/925-926

P الجزائر من خالل الصحافة المكتوبة
Aيف Pالتغطية الصحفية للعنف المدريس

MAS/927-928

P مؤسسة متعددة الجنسيات
Aاتيجية التسويقية يف tاإلسزي

MAS/929-930

االتصال وادارة االزمات دراسة حالة مديرية االتصال سونطراك "ازمة الغاز
الصخري"

P التلفزيون الجزائري دراسة تحليلية سيميولوجية
Aدالالت الرسالة االشهرية يف
للومضة االشهارية أوريدو

P المؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية
Aفعالية اعالقات العامة يف

قية والتسيزيB العقاري tلديوان الزي

P ادارة االزمة دراسة حالة لمؤسسة بورجورا مونويور
Aاتيجية االتصال يف tاسزي

BERJERAT MONNOYEUR ALGERIEالجزائر 

ونية الجزائرية دراسة tالصحيفة االلكزي P
Aيف P

Aويت tاهتمامات الطلبة باالعالن االلكزيtعينة من الطلبة لسنة الثانية ماسزي
طوطاوي ايمان و أيت احمد

سيليا

P الفضائيات
Aالحصص الرياضية يف P

Aللغة العربية يف P
Aاستخدام المذيع التلفزيويت

وق االخبارية الهداف الجزائرية الثالثة الرس»
ولد حادة رزيقة وبودوادي

ياسمينة

P البحث العليمP : دراسة ميدانية لعينة من طلبة
Aنت يف tواقع استخدام االنزي

A /السنة الثانية ماسزيt دراسات اإلذاعة و التلفزيون Bزغدودي محمد أمني

ونية : دراسة مسحية لعينة من tظل الصحافة اإللكزي P
Aمكانة الصحافة الورقية يف

ونية tالورقية و اإللكزي P
tيت wقراء األخبار بجريدة ليزي

P الجزائر : دراسة حالة حزب جبهة
Aالسياسة االتصالية لألحزاب السياسية يف

يعات  P خالل ترس»
A2017ماي 04التحرير الوطين

P
Aاإلتصال يف A Bتحسني P

Aإستخدامات تكنولوجيا اإلتصال الجديدة و دورها يف
CNASالمؤسسات الخدماتية مديرية 

ونية الجزائرية : tالصحيفة اإللكزي P
Aيف P

Aويت tإهتمامات الطلبة باإلعالن اإللكزيtدراسة عينة من طلبة السنة الثانية ماسزي

صليحة بولرواح وحورية
زايدي

P القنوات الجزائرية الخاصة نحو القانون المتعلق بالنشاط
Aإتجاهات صحيف

السميعP البرصي
A بن Bرؤوف عصام و ياسني

ابراهيم

راضية عبد العزيز و عبد
الرزاق زايد

A Bيد و المواصالت بعني wدراسة حالة مديرية الزي : P
Aاإلتصال و األداء الوظييف

الدفيل
شيياح عبد الرزاق و سقرة

حمزة

فشطوىلP فايزة و قطر الندى
عراب

غالم هللا سفيان و مشتيوة
إسماعيل

P
Aيف P

Aإستخدام تكنولوجيات اإلتصال و المعلومات و عالقتها باألدام الوظييف
المؤسسات اإلعالمية

إبتسام أحصاطل و كريمة
عبة

بن عيىس نورة و ياهو
A Bياسمني

تشكورت ليندة و خيدة
إيمان



MAS/931-932

وعيل نورة و مرزاق زهية
MAS/933-934

P تبادل المعلومات داخل المؤسسة
Aيف Pإيمان سعدون و أحالم قاسمدور التنظيم الشييعMAS/935-936

P الجزائر
Aالبرصي يف Pيسمينة جمعة و صارة عنادسلطة ضبط النشاط السميعMAS/937-938

P القطاع السميعP البرصي حول موضوع أخالقيات المهنة
Aرأي صحيف

MAS/939-940

P
Aالتثقيف الديين P

Aدور قناة القرأن الجزائرية يف
MAS/943-944

P لتسيزيB و إستغالل الممتلكات
Aدو القائم باإلتصال بالدوان الوطين

MAS/947-948

P المؤسسة
Aويجية يف tتحقيق األهداف الزي P

Aدور اإلشهار يف
MAS/949-950

كية tالدراما التلفزيونية الزي P
Aصورة اإلرهاب يف

MAS/953-954

MAS/955-956

أنيسة مزيان و عبزيB بولحبال
MAS/957-958

MAS/959-960

تجسيد القنوات الجزائرية الخاصة للسياسة اإلعالمية
MAS/961-962

عليش ليندة
MAS/561/1/2

عائشة، ولد حبيب
Mas 1855/1856

زرفة هزيل
MAS/1869-1870

بوناب، سارة
Mas 1872-1871

Pحمزة يونىس

روان محمد

زينب بوعكاز
MAS/965

ة جعدي Bأمزي
MAS/981

P اسماعيل الحاج محمد wأيت
MAS/1875

نوفل بولصنام
MAS/983

نرسين ناقة
MAS/985

العماىلP بهجة
MAS/987

بلعلوي صالح الدين
MAS/989

P
Aإسالم عثمايت

MAS/991

P مؤسسة 
Aيف Pواقع اإلتصال الداخيلmobilis

يف و إيمان أمال ييحP رش»
بوقندوز

P تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب
Aها يف Bوسائل اإلعالم الجديدة و تأثزي

Pالجاميع

شهيناز عجاج و فاطمة
الزهرة وانسة

P wنايت محمد سمية و لعريين
لبنة

قتال سمية سهيلة و دريش
رضوان

ينة بوشنب و لييل wصزي
هديبل

ة Bعماري و أمزي A Bمحمد أمني
سة Aبورص

P المؤسسات اإلعالمية : دراسة حالة قناة النهار
Aيف Pفعالية اإلتصال الداخيل

بناى نور الهدى و بلحور
سارة

أثر مواقع التواصل اإلجتمايعP عيل اإلتصال األرشي : دراسة إستطالعية لعينة
من األرش

P المؤسسات الخدماتية : دراسة حالة معهد
Aيف P

Aاإلتصال و األداء الوظييف
A Bالتكوين و التعليم المهنيني

ات Bوسام و بوشفزي P
tاركين

ة Bشهزي

عبد الرحيم مدايسP و امال
عزاز

ووق P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة قناة الرس»
Aالقيم األخبارية يف

P إىل جوان 
Aات اإلخبارية من جانيف 2013نموذجا : دراسة تحليلية للنرس»

P : دراسة ميدانية عيل
Aاألداء المهين A Bتحسني P

Aدور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف
عينة من عمال مؤسسة اتصاالت الجزائر

P الكتاب المدريسP الجزائري : تحليل مضمون مادة اللغة
Aبية اإلعالمية يف tالزي

 P
Ð2018-2017العربية للسنة الثانية ابتدايت

P قنوات التلفزيونية الخاصة : قناة الجزائرية 
Aبوي يف tواقع اإلعالم الزيTV 

TV Pودزاير 
A2017 أنموذجا عيل مدار شهر جانيف

P تنمية الويعP السيايسP : دراسة
Aفايس بوك يف Pموقع التواصل االجتمايع Bتأثزي

استطالعية لعينة من طلبة السنة الثانية ماسزيt إذاعة و تلفزيون
MAS/ 1065-

1066

A : دراسة وصفية عيل عينة Bالجزائريني A Bنت لدى الصحفيني tاستخدامات االنزي
Pاليويم wنموذج من جريدة الخزي A Bمن الصحفيني

MAS/ 1873-
1874

P : دراسة حالة وزارة الصيد
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور اإلتصال الداخيل
ي إىل ماي Bالبحري و الموارد الصيدية من فيفزي

P إذاعة القرأن الكريم من خالل برنامج مشكالت و حلول
Aالتفاعلية اإلعالمية يف

 A Bة الممتدة ما بني tالفزي P
A22أكتوير و 20يف w2015 ديسمزي

P الفيدرالية الدولية لكرة القدم -
Aيف P

Aالمعالجة اإلعالمية لظاهرة الفساد الريايض
A سبورت الرياضية المدة الزمنية Bالفيفا - : دراسة وصفية تحليلية لقناة بيني

P 1اىل غاية 2015 ماي 01
A2016جانيف.

A الصورة الذهنية للمؤسسة اإلقتصادية : Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

دراسة حالة مؤسسة فينوس

MBCPاالرشة و قنوات 
Aالفضائية : دراسة ميدانية عيل عينة من األرش يف

الجزائر العاصمة

P التلفزيون الجزائري : دراسة تحليلية سميولوجية
Aبنية الخطاب اإلشهاري يف

ي A Bلعينة من الومضات اإلشهارية لجزي

P توجيه سلوك المستهلك : دراسة
Aالجزائر يف P

Aيف P
Aدور اإلشهار التلفزيويت

Pمسحية لعينة من الجمهور العاصيم

P الجامعة : دراسة حالة كلية علوم اإلعالم و اإلتصال
Aيف Pواقع اإلتصال الداخيل

3جامعة الجزائر



MAS/993شمس الدين قلتان

P wوصال ولد جوايت
MAS/995

ونية tنحو الصحف اإللكزي A Bإتجاه الطلبة الجامعينيAقندوز مصطيفMAS/997
A Bفتني MAS/1000صارة ترس»

طهرات سهام
MAS/1001

P تشكيل الثقافة التنظيمية
Aيف Pأسيا تيفندور اإلتصال الداخيلMAS/1003

ى زهار برس»
MAS/1006

Pالجاميع P
tترسيخ الهوية الثقافية للمتليف P

Aمحمد غانمدور اإلذاعة الجزائرية يفMAS/1009

P القنوات الجزائرية الخاصة
Aامج الرياضية يف wالزي P

Aبن ساعد رشيدةأراء الجمهور يفMAS/1011

ة بخوشالتغطية اإلعالمية لسياسة ترشيد النفقات العامة BأمزيMAS/1013

سامية سعد الدين
MAS/1015

بسمة شكاكري
MAS/1877-1878

P السينما الجزائرية
Aأمال عبداتالقيم اإلجتماعية يفMAS/1017

ية السوداء P االفالم السينمائية خالل العرس»
Aسارة مبتوشصورة المرأة الجزائرية يفMAS/1019

نور الهدى زينب فارس
MAS/1023

P الجزائر
Aنجية برقانأخالقيات الممارسة اإلعالمية يفMAS/1025

MAS/1027مزاورو أسماءالشباب العاصيمP الجزائري و برامج إذاعة جيل أف أم

P الجزائر من خالل موقع التواصل اإلجتمايعP الفايسبوك
Aبية البيئية يف tفريال موزاويالزيMAS/1029

MAS/1031يحياوي دنياستخدام الطلبة لتكنولوجيات اإلتصال الحديثة

P الصحافة اليومية الجزائرية
Aرزيوق إبتسامقضايا المراة يفMAS/1033

حمادي، أحمد
Mas/1879-1880

P تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات
Aوس سارةدور العالقات يف tبوعزيMAS/1035

P المؤسسة العمومية
Aيف P wلعداوي فاطمة الزهرةاإلتصال الخاريجMAS/1037

P نرس» الويعP المروري
Aليندة يعيشدور اإلذاعة يفMAS/1039

P المؤسسة الجزائرية
Aيف Pعبد الرحماندور االتصال الداخيل P wغريتMAS/1041

عبد القادر فاطمة
MAS/1043

ونية لدى طلبة كلية اإلعالم tبن برنة حسانانقرائية جديدة الهداف اإللكزيMAS/1045

P ظل إستخدام التكنولوجيات الحديثة
Aبسعيد سميةواقع اإلتصال االرشي يفMAS/1047

P اإلذاعة و التلفزيون
Aإيمانأهم التحديات اإلعالمية الجزائرية يف P

AواقينMAS/1049

P المؤسسة الجامعية
Aيف P wبونقطة فاطمةاإلتصال البيداغويجMAS/1051

نت tلمواقع األنزي A Bالجزائريني A Bبن سالم أمالإستخدامات الصحفينيMAS/1053

P الصفحة اليومية
Aشنايت خديجةالصفحة األوىل يفMAS/1055

P التلفزيون الجزائري
Aزعرور سليمةلبنية الداللية للومضات الغشهارية يفMAS/1057

A الممارسة و التكوين Bبني P
Aمعبد سليماإلعالم الريايضMAS/1059

محيوز كاهنة
MAS/1885-1886

A منظمات العمل Bبن مزاري فريالالتسويق بالعالقات بنيMAS/1061

P
Aويت tظل النرس» اإللكزي P

Aنوال حاج قدورمكانة إستخدام مصادر المعلومات الورقية يفMAS/1063

P المؤسسة
Aللعمال يف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aالقلوب عبد النورور اإلتصال يف A BبنيMAS/1065

عيلP جالل
MAS/1881-1882

3تجاوب الطلبة مع الرسائل الغشهارية لمؤسسة جازي : جامعة الجزائر

ي����ع و الممارسة : دراسة A الترس» Bالجزائر بني P
Aالبرصي يف Pقطاع السميع

A )القطاع العام و الخاص( Bالجزائريني A Bإستطالعية لعينة من الصحفيني

اإلشهار اإلذايعP و سلوك المستهلك : دراسة إستطالعية

P تفعيل المعل الجمعوي : فيسبوك نموذجا
Aيف Pدور مواقع التواصل اإلجتمايع

وق الجزائرية الخاصة المعالجة اإلخبارية لحرب ماىلP من خالل قناة الرس»
Pشمال ماىل P

Aيف Pة التدخل العسكري الفرنىس tخالل فزي

ونية عزيw الوسائط الجديدة عيل سلوك الطفل المراهق tأثر األلعاب اإللكزي
الجزائري

P العيلP نموذجا wية -نايج Bانتفاضة أطفال الحجارة من خالل الرسومات الكاريكاتزي
: دراسة تحليلية سيميولوجية

A خدمات المؤسسة Bرفع و تحسني P
Aدور تكنولوجيات اإلتصال الجديدة يف

Bالوطنيةللمياه و التطهزي

Pبوية وأثره عيل التحصيل الدرايس tالمؤسسات الزي P
Aيف Pاإلتصال الداخيل

للتالميذ : دراسة مسحية لعينة من تالميذ ثانوية كريم بلقاسم البويرة

التغطية اإلعالمية للتلفزيون الجزائري الخاص لتداعيات إنخفاض أسعار
ول tالبزي

A الخدمة العمومية . : دراسة حالة مصلحة Bتحسني P
Aونية يف tدور اإلدارة اإللكزي

الحالة المدنية ببلدية بوزريعة

بوي من خالل معاهد البحث بالجزائر : دراسة حالة المعهد tاالعالم الزي
بية -  tالزي P

Aيف P
AالوطينINREنموذجا -



Pالسيايس Pتنمية الويع P
Aفايس بوك يف Pموقع التواصل اإلجتمايع Bزين الدين بوخاريتأثزيMAS/1067

P المؤسسة اإلعالمية الجزائرية
Aيف Pأوعمران جهادواقع اإلتصال الداخيلMAS/1069

P التلفزيون العمويمP الجزائر
Aبوزيان عواطفالتحقيقات اإلستسقائية يفMAS/1071

P الصحف
Aمن السياسة اإلشهارية يف A Bحلوة حنانموقف الصحفينيMAS/1073

Pنمط اإلتصال التنظييم Bتغيزي P
Aرشيدة فكاردور تكنولوجيا المعلومات الحديثة يفMAS/1075

ونية و أهمية خدماتها للمؤسسة tحواث محمدمواقع التوظيف اإللكزيMAS/1077

Pبن تامر أمينةستخدمو مواقع التواصل اإلجتمايعMAS/1079

P لدى الطلبة
Aالثقايف Pنرس» الويع P

Aامج اإلذاعية التفاعلية يف wالزي BأثزيP
Aإيمان سليمايتMAS/1081

مهدي بن شايطة

فاطمة الزهراء، ماضوي
Mas/1889-1890

عز الدين دوالة

P نورة
Aسغياليت

MAS/1893-1894

ات Bعمزي P
Aعبد الغايت

جراف الياس

P اسامة
Aمهين

سارة زعفون

Pسعيدة ماليك

سارة، طوبال
Mas/ 1907-1908

P
Aويزة، عمرايت

Mas/1909-1910

أحمد لعمش
MAS/1913

P المؤسسات الخدماتية
Aيف P

tشهرزاد لوعيةواقع اإلتصال التسوييفMAS/1083

اتيجية اإلتصالية للدبلوماسية الجزائرية tبسمة حمروشاإلسزيMAS/1087

P الوكالة الوطنية
Aيف P wاإلشهار الخاريج Bشهرزاد بقالواقع تسيزيMAS/1089

P الجزائر
Aسليم بوسعدجمهور اإلذاعة المحلية يفMAS/1091

P المؤسسة
Aإنجاح عملية تسويق المنتوج يف P

Aاإلشهار و دوره يفwفريال مجزيMAS/1093

اتيجية tتفعيل اإلسزي P
Aإيمان بنيةدور اإلتصال يفMAS/1097

ة بن شارف A Aكزي
MAS/1099

عبد الرحمان، سعيدي
Mas/ 1911-1912

أمرار كمال

مريم، مسيعود
MAS/1915-1916

عبد السالم لونيس
MAS/1923-1924

P المؤسسة االعالمية العمومية : دراسة حالة
Aنت يف tاستخدام تكنولوجيا األنزي

جريدة المساء .
MAS/ 1887-

1888

P عند الطلبة : دراسة مسحية عيل عينة
Ðالبيين Pنرس» الويع P

Aدور "الفايسبوك" يف
من طلبة سنة ثانية ماسزيt قسم علوم اإلتصال

بية البيئية : دراسة وصفية تحليلية لمضمون tنرس» الزي P
Aو دوره يف P

Ðاالعالم البيين
وق GREEN MAGبرنامج   ماي20 اىل 2016 اكتوبر 01)من TV عيل الرس»
2017

MAS/ 1892- 
MAS/1891

P تشكيل قيم المواطنة : دراسة استطالعية
Aيف P

Aايض tاالفزي Pدور الفضاء العمويم
عيل عينة من مستخديمP الفايسبوك من طلبة االعالم و االتصال

كة الوطنية A الجزائرية : دراسة حالة الرس» Bكات التأمني P رش»
Aالعالقات العامة يف

 A BللتأمنيSAA
MAS/ 1895-

1896

P تفعيل أداء مناضيلP األحزاب السياسية : دراسة حالة
Aيف Pدور االتصال الداخيل

 - Pالديمقرايط P
Aحزب التجمع الوطين Pعيل عينة من مناضيلRNDة tخالل الفزي -

P إىل ماي 
A2018من جانيف

MAS/ 1897-
1898

P
Aحكايتك يف Pالفضائيات الجزائرية الخاصة : برنامج احيك P

Aامج االجتماعية يف wالزي
وق - نموذجا - قناة الرس»

MAS/ 1899-
1900

امج التلفزيونية الجزائرية . : دراسة وصفية تحليلية wالزي P
Aيف Pاإلعالم السيايج

نامج سياحة  wلزيDZ عيل قناة دزاير TV 2016-2015 الموسم.
MAS/ 1901-

1902

P التلفزيون الجزائري قناة األرضية نموذجا : دراسة وصفية
Aامج الثقافية يف wالزي

امجية  w2018-2017تحليلية للشبكة الزي
MAS/ 1903-

1904

كية والقيم الدينية للمرأة الجزائرية : دراسة إستطالعية آلراء tالمسلسالت الزي
عينة من النساء الجزائريات بوالية الجزائر العاصمة

الرسائل اإلعالمية للصورة الصحفية : نموذج صورة مادونا بن طلحة : دراسة
سيميولوجية

ة P التلفزيون العمويمP : دراسة وصفية تحليلية لنرس»
Aموضوعات السياحة يف

P التلفزيون الجزائري من
A2017 أوت 15 ماي إىل 15األخبار الرئيسية يف

ة ات التجميل و العناية بالبرس» Aكة أوريفلم لمستحرص P رش»
Aيف P wاإلتصال الخاريج

P الجزائر
Aالسويدية يف

P لجازي عيل سلوك المستهلك الجزائري : دراسة
Aاإلشهار التلفزيويت Bتأثزي

P إىل أفريل 
A2018مسحية لطلبة كلية علوم اإلعالم واإلتصال من جانيف

P تفعيل العالقات العامة : دراسة حالة المديرية
Aإستخدام تكنولوجيا اإلتصال يف

2018 إىل مارس 2018العامة للجمارك من فيفري 
Mas/1905 - 

1906

فيه عن المرأة الجزائرية : دراسة مسحية لعينة من tالزي P
Aدور اإلذاعة يف

2017/2018متتبعات إذاعة البهجة المحلية بمدينة الجزائر العاصمة 

P للمجتمع : جمهور االذاعة الثقافية الجزائرية
Aالبناء الثقايف P

Aدور االعالم يف
نموذجا دراسة وصفية تحليلية



إيمان، طقيش
MAS/1925-1926

أمحمد، عابد
MAS/1917-1918

بالل، نجاري
MAS/1921-1922

محمد، راشد
MAS/1919-1920

ه عيل سلوك المستهلك الجزائري Bو تاثزي P
Aوي����ج بالنجم الريايض tإيمان عكروفالزيMAS/1101

P
Aاإلشهار التلفزيويت P

Aكريمة عنةصورة المراة الجزائرية يفMAS/1103

P الجزائر
Aبوية يف tأراء جمهور الصحافة المكتوبة حول مشاكل المنظومة الزيPأحمد زراييم

MAS/1105

بركان توفيق

عز الدين زحوف

ة أمينة wبو الغزي

بوسيف وردة
MAS/1201

اتيجية التسويقية tتفعيل اإلسزي P
Aةور اإلشهار و تنشيط المبيعات يف Bبلحمر أمزيMAS/1203

Aأثر الفايسبوك عيل اإلتجاهات السياسية للشباب الجزائري Bدكار سارة ياسمنيMAS/1205

P العالقات
Aه يف Bو تأثزي Pإستخدام مواقع الشبكات التواصل اإلجتمايعP wفاروق بن شاليتMAS/1207

Pالتلفزيون العمويم P
Aالهوية الجزائرية يفP

Aفوزية ونويفMAS/1209

MAS/1211إيمان عبد الحميدمعالجة اإلعالم المستقل لظاهرة إختطاف األطفال

خراربة إيمان
MAS/1213

A Bي ياسني مرس»

سيلية نارصي
MAS/1941 1942

هاجر بولصنام

بكور الطيب

كلفان بالل
MAS/1935-1936

عبد القادر خنشوش
MAS/1939-1940

مريم، حركات

A شنوف Bياسمني

ساليمP العطرة

فاروق بلكحلة

P الجزائر : دراسة تحليلية تفاعلية
Aللمواطن يف P

Ðالبيين Pوبناء الويع Pاإلعالم اإلذايع
(2016/2018لجمهور القناة اإلذاعية األوىل برنامج األوزون )

P
Aيف P

tالقنوات اإلعالمية الخاصة : دراسة حالة قناة " دزاير يت P
Aيف Pاإلتصال الداخيل

"

P اإلشهارات التلفزيونية الجزائرية : دراسة سيميولوجية
Aيف P

Aاألسلوب الباليع
لومضة طماطم الحارة

P
Aللحملة العسكرية الروسية يف " wنامج "ما وراء الخزي wالتغطية اإلعالمية لزي

( : دراسة تحليلية وصفية2016/03/17 إىل 2015/09/30سوريا '

P
Aالصورة الذهنية للمؤسسات الثقافية يف A Bتحسني P

Aيف P wدور االتصال الخاريج
P للفن الحديث و المعارص ً

Aالوطين Pالجزائر : دراسة حالة المتحف العمويم
MAMA ة الممتدة من t02ً  الفزي P

A2018افريل 30 اىل 2018 جانيف

MAS / 1927 
1928

استخدام معليمP المدارس القرآنية لتقنيات التعليم الحديثة : المدرسة
عية و الكفائية لمسجد بن باديس - الجزائر الوسىط - نموذجا  -20170الرس»

2018

MAS / 1929 
1930

P لجامعة الجزائر 
Aاالداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدراسة03دور االتصال التنظييم - : 
حالة كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية

MAS/ 1931 - 
1932

P مالعب كرة القدم الجزائرية : دراسة وصفية
Aالشباب الجزائري و العنف يف

لعينة من طلبة كلية علوم اإلعالم و اإلتصال

P الجزائر خالل سنة 
A2015التغطية اإلعالمية لجريمة إختطاف األطفال يف: 

Pوق اليويم P الخزيw و الرس»
tدراسة تحليلية مقارنة لصحيفين

P المؤسسة الصحفية :
Aاستخدام و توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة يف

wدراسة حالة جريدة الخزي
MAS/ 1933 -

1934

P
Aيف Pتفعيل االتصال الداخيل P

Aدور تكنولوجيا المعلومات و االتصال الحديثة يف
المؤسسة الحكومية : دراسة حالة وزارة المالية بالجزائر العاصمة

P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة و اثرها عيل ممارسة
Aبيئة العمل يف

 نوفمزي05wأخالقيات المهنة : دراسة استطالعية عيل إعاليمP قناة البالد ) من 
2018 ماي 17 إىل 2017

MAS/1943 -
1944

بوية و أثره عيل التحصيل الدرايسP : دراسة tالمؤسسة الزي P
Aبوي يف tاإلتصال الزي

P الجزائر العاصمة
Aاستطالعية لعينة من تالميذ الطور المتوسط يف

MAS/ 1945 -
1946

P المؤسسة اإلقتصادية :
Aتفعيل العالقات العامة يف P

Aيف P wدور اإلتصال الخاريج
ة الممتدة من  tإىل12دراسة حالة المديرية العامة لمؤسسة نفطال الفزي P

Aجانيف 
2018 ماي 12

P المؤسسة : دراسة حالة وزارة األشغال
Aأثر الضغوطات المهنية عيل اإلتصال يف

العمومية والنقل - الجزائر -

P المؤسسات العمومية : دراسة حالة وزارة
Aاتيجية اإلتصالية يف tدور اإلسزي

الصحة والسكان وإصالح المستشفيات - خلية اإلتصال -
MAS/1949 -

1950

P لدى الشباب : دراسة wاستخدام الفايسبوك و عالقته بالسلوك االنتخايت
يعات  2017 نوفمزيw 23استطالعية عيل عينة من الشباب خالل ترس»

MAS/1951 -
1952

P : دراسة مسحية
Aالتحصيل المعريف P

Aيف Pاستخدام مواقع التواصل اإلجتمايع
لعينة من مستخديمP ًاليوتيوًب من طلبة كلية علوم اإلعالم و اإلتصال

MAS/1953 -
1954

ويجية للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة ً tالعملية الزي P
Aدور العالقات العامة يف

2018 إىل أفريل 2018اوريدو ً الجزائر من فيفري 
MAS/1955 -

1956



عفاف عساس

واضيحP صارة
MAS/1959-1960

محمد خليل، يطغان
MAS/1973-1974

رزيق، أسيا
MAS/1987-1988

سهام، غدير
MAS/1979-1980

بالل، بوقلعة
MAS/1981-1982

Pموالي عبد العيل
MAS/1983-1984

شيماء بوديبة
MAS/1961-1962

عربيد سليم
MAS/1975/1976

P
Aسمية، زيتويت

MAS/2013-2014

Pسهيلة، حجوىل
MAS/2001-2002

ش Bالمية، حزي
MAS/1998-1997

سهيلة، بلعيد
Mas/2028-2027

Pسهام، خاىل
MAS/2017-2018

P
tلطيفة، معتويف

Mas/ 2025-2026

سارة سومية، مرنيش
MAS/2030-2031

خديجة، حميدي
MAS/2029-2030

حمزة، حداد
MAS/2037-2038

نرسين، جعيدر
MAS/2043-2044

غزالن، وهواه

Mas/2080-2079

P
tزريف ، A Bياسمني

Mas/2039-2040

ونية االخبارية العربية : دراسة tالمواقع االلكزي P
Aاالعالمية يف A Bصناعة المضامني

 ً Pتحليلية وصفية مقارنة لموقيعTSAة الممتدة tالفزي P
Aو ً الجزيرة نت ً يف P wعريت  ً

 A B30 اىل 2017 جويلية 1بني w2017 نوفمزي

MAS/1957 -
1958

P التاثزيB عيل نفسية
Aالقنوات الفضائية الجزائرية يف P

Aامج االجتماعية يف wدور الزي
المشاهد العاصيمP : دراسة مسحية لعينة من متتبيعP برنامج ً ماوراء الجدران ً

2018 -2017بقناة النهار بمدينة الجزائر العاصمة 

نامج مجلة wنوعية المستهلك : دراسة تحليلية لزي P
Aامج التلفزيونية يف wدور الزي

" Pقناة التلفزيون الجزائري العمويم Pالمستهلك "عيل

P قناة
Aات حصاد اليوم يف المعالجة اإلعالمية لألزمة السورية من خالل نرس»

ات )شهر مارس الجزيرة الفضائية : دراسة وصفية تحليلية لعينة من النرس»
2018)

امج wللوساطة األممية لحل األزمة الليبية من خالل الزي Pالتناول اإلعاليم
P اإلذاعة الجزائرية : دراسة تحليلية عيل عينة من حلقات برنامج

Aالحوارية يف
"منتىه السياسة " ب "إذاعة الجزائر الدولية"

وي����ج للمنتجات بالجزائر : دراسة حالة لمركز tالزي P
Aدور مراكز اإلتصاالت يف

SARL ACTFEEL Pاإلتصاالت : "
A2018 إىل مارس 2018" من جانيف

P البنوك : بنك الخليج الجزائر
Aتطبيقات تكنولوجيا االتصال الحديثة يف

 (AGBوكالة ادرار نموذجا ) 

P االذاعة الجزائرية : دراسة وصفية تحليلية لمضمون برنامج ً
Aبرامج البيئة يف

P القناة االوىل ) من 
Aاىل 30االوزوًن يف w31 سبتمزي w2017 ديسمزي) 

P : دراسة حالة المؤسسة
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aدور العالقات العامة يف
العمومية للتلفزيون الجزائري

وق P : دراسة حالة قناة الرس»
Aالتلفزيويت wصناعة الخزي P

Aترتيب األولويات يف
2017/2018اإلخبارية الجزائرية لسنة 

A : دراسة ميدانية Bتكنولوجيا التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة فئة المكفوفني
ج الكيفان wبالمدرسة العلمية بزي

P المؤسسات العمومية : دراسة حالة : المديرية العامة
Aيف P wاإلتصال الخاريج

2018 أفريل 24 إىل 2017 ديسمزيw 15للغابات من 

وق P تنمية وترفيه الطفل " حصة عمو يزيد لقناة الرس»
Aدور وسائل اإلعالم يف

العامة انموذجا " : دراسة مسحية وصفية )تحليل مضمون(

ونية كمصدر لألخبار : tعيل المعلومة اإللكزي A Bالجزائريني A Bاعتماد الصحفيني
وق نيوز A الرس» Bللقنتني A Bالجزائريني A Bدراسة استطالعية لعينة من الصحفيني

2017/2018والجزائرية وان 

P
Aدراسة حالة المركز الوطين : P

Aعيل األداء الوظييف Pاإلتصال الداخيل Bتأثزي
ة الممتدة tلمراقبة البذور والشتائل وتصديقها - المديرية العامة - خالل الفزي

من

P التلفزيون الجزائري " القناة الثالثة " : دراسة حالة
Aامج الرياضية يف wإنتاج الزي

2018للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري 

P الجزائر : دراسة وصفية
Aامج التلفزيونية اإلجتماعية والتنشئة األرشية يف wالزي

متوسطة محمد بودراع بالكاليتوس "نموذجا"

P الجزائري : دراسة حالة
Ðأداء العمل السينمايت A Bتحسني P

Aاتيجية اإلتصال يف tإسزي
P للسينما والسميعP البرصي

Aالمركز الوطين

P الساخر لقضايا المجتمع الجزائري : دراسة وصفية
Aالتلفزيويت Pالتناول اإلعاليم

نامج ناس السطح wتحليلية لزي

P لدى الشباب
Aالثقايف Pتعزيز الويع P

Aأفالم قناة الجزيرة الوثائقية وفعاليتها يف
 tدراسة إستطالعية لعينة من طلبة اإلعالم ماسزي : Pتخصص2الجاميع 

 3"دراسات اإلذاعة والتلفزيون" بكلية علوم اإلعالم واإلتصال جامعة الجزائر 
2017/2018

P بالقنوات التلفزيونية الخاصة : دراسة
Aاإلعالم الريايض P

Aمصادر المعلومات يف
وق نيوز  P لقناة الرس»

A2017/2018حالة القسم الريايض



Pصابرين، مباريك
MAS/2017/2018

حكيمة، برينيس
MAS/2041-2042

ى، تزكرات برس»
MAS/2003-2004

ي هند، مرس»
MAS/1999-2000

ينة wاتيج صزي
MAS/1977/1978

زيام سارة
MAS/2007 2008

عفاف صيد
Mas.2059

مراد، ثابت
MAS/2103-2102

Pإسمهان، عسيل
MAS/2069-2070

هشام، باكو
MAS/2071-2072

رضوان، معطا هللا
MAS/2106-2107

مريم، بالل
Mas/2104-2105

نسيم، كانون
Mas/2098-2099

أحمد عابد
MAS/1917-1918

P قطاع االعالم
Aاإلدارة النقابات يف A Bإبرام االتفاقيات بني A Bمحمد فاتحفعالية المفاوضات بني P

Aعثمايت
MAS/2601-2602

عبد العزيز عسوس

Bعبزي P wشايت
MAS/2532-2533

أودية حنان

MAS/2783-2784

جباىلP فلة
MAS/2864-2865

بوروح إيمان
MAS/2861-2862

P البحث العليمP : دراسة إستطالعية عيل عينة من أساتذة
Aنت يف tإستخدام األنزي

2018كلية علوم اإلعالم واإلتصال سنة 

P البيت للفايسبوك واإلشباعات
Aإستخدام النساء الجزائريات الماكثات يف

المحققة منها : دراسة وصفية لعينة من المستخدمات بالجزائر العاصمة
2018)السويدانية( لسنة 

إستخدام التلميذ لتكنولوجيا اإلتصال الحديثة " الهاتف النقال " وإنعكاسها
عيل التحصيل الدرايسP : دراسة استطالعية آلراء عينة من أولياء تالميذ

مدرسة محمود فورة بالدرارية الجزائر غرب

P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة : دراسة
Aاللغة اإلعالمية المستخدمة يف

P قناة الجزائرية وان
Aنامج الجزائرية فوت يف wتحليلية لزي

P الجزائر لدى الشباب الجزائري : دراسة استطالعية عيل
Aاتجاهات السينما يف

Pعينة من الشباب العاصيم

A القانون و التطبيق : دراسة Bالجزائر بني P
Aالبرصي يف Pواقع االعالم السميع

وق للنرس» و االعالم ميدانية مؤسسة الرس»

P الجامعة الجزائرية : دراسة حالة : نيابة رئاسة
Aاتيجية االتصالية يف tاالسزي

الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و االتصال و التظاهرات
 ابو قاسم سعد هللا2العلمية بجامعة الجزائر 

P اإلنتخابات المحلية الجزائرية 
A2017الفايسبوك والمشاركة السياسية يف: 

دراسة وصفية لعينة من سكان والية تيارت

P المؤسسة اإلعالمية : دراسة حالة قناة " نوبيديا 
Aيف Pواقع االتصال التنظييمTV 

"

P المؤسسات اإلتصالية : دراسة حالة وكالة موبيليس
Aدور العالقات العامة يف

2018بأدرار من مارس إىل غاية ماي 

P تشكيل التفاعل الوايعP لدى األطفال مع مواقع التواصل
Aدور األولياء يف

اإلجتمايعP الفايس بوك نموذج : دراسة وصفية إستطالعية عيل عينة من
P التبىسP حجوط wأولياء تالميذ متوسطة العريت

ونية العنيفة عيل سلوك الطفل الجزائري : دراسة وصفية tاأللعاب اإللكزي Bتأثزي
P الجزائر العاصمةPlay strationتحليلية لعينة أطفال مستخديمP ألعاب 

Aيف 

A لشبكات التواصل اإلجتمايعP كمصدر Bالجزائريني A Bإستخدامات الصحفيني
P قناة "

Aموقع الفايسبوك من صحيف Pلألخبار : دراسة مسحية لمستخديم
2018/2017الجزائرية وان " 

P
tالقنوات االعالمية الخاصة . : دراسة حالة قناة - دزاير يت P

Aيف Pاالتصال الداخيل
- P

Aيف

اتيجية االتصالية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية . : دراسة حالة tاالسزي
ياء . A Bالمؤسسة الوطنية للجيوفزي

MAS/ 2536-
2537

. A Bلألطفال المتمدرسني Pونية عيل التحصيل الدرايس tاأللعاب االلكزي Bتأثزي

P تشكيل صورة االب المثاىلP داخل المجتمع
Aامج االذاعية يف wمساهمة الزي

محيوت زهيدة .الجزائري من خالل برنامج ارشار السعادة للقناة اإلذاعية
MAS/ 2581-

2582

وق رمضان جوان امجية لقناة الرس» wالشبكة الزي P
Aيف Pرأي الجمهور العاصيم

2017. Pدراسة مسحية لعينة من الجمهور العاصيم : .
MAS/ 2563-

2564

. A Bالجزائريني A Bونية لدى الطلبة الجامعيني tبوكون و تلفزيون .مقروئية الصحف االلكزي

P االذاعة البهجة لموسم 
Aامجية يف wمجة و الشبكة الزي wم :2018-2017الزي 

دراسة حالة

 لموقع الفايسبوك . : دراسة03دوافع استعمال طلبة جامعة الجزائر 
استطالعية لعينة من طلبة كلية علوم االعالم واالتصال و كلية العلوم

السياسية و العالقات الدولية .



شيماء أحمد سايح
MAS/2865-2866

Bطابو امزي
MAS/2162

خوجة محمد رضا
MAS/2416-2417

P wاث الشعين tامج االذاعية الثقافية و المحافظة عيل الزي wقرزو وافيةالزي
MAS/2743/2744

ايمان بوزامة
MAS/2438-2439

سارة عمارة
MAS/2689-2690

حلولو سارة
MAS/2761-2762

روانة كريمة

P
tكهينة تويت

MAS/2243-2244

نرسين عواج
MAS/2755-2756

محمد رفيق دحمان
MAS/2645-2646

زكريا حجاج
MAS/2009-2010

P
Aأحمد سوفرايت

MAS/2893-2894

A دليلة Bبوفيجلني
MAS/2889-2890

أحمد زكريا
MAS/2085-2886

أميمة زواوي
MAS/2331-2332

فاتح قراوي
MAS/2134-2135

P
Aينة شنقرايت wصزي

MAS/2436-2437

ثابت مراد
MAS/2102-2103

نشنش عبد الحميد
MAS/2693-2694

بودراسن فوزية
Mas/1965

P
Aأحمد شنويف

Mas/2663

بالدال أمينة
Mas/2763

ة A Aجوزي كزي
Mas/2691

P مرحلة التعليم الثانوي . : دراسة
Aيف Pبوي عيل التوجيه المدريس tأثر االعالم الزي

استطالعية لعينة من تالميذ ثانوية - الصدية عبد هللا بزيÐ خادم الجزائر ..

P الجزائر : دراسة تحليلية لفيلم
Aمعالجة السينما الجزائرية لظاهرة االرهاب يف

2007المحنة لسنة 

P المؤسسات العمومية : دراسة حالة االدارة المركزية
Aيف Pواقع االتصال الداخيل

لوزارة الشؤون الخارجية

P االتصال التنظييمP و استجابة لسوق العمل : دراسة
Aيف Pالتكوين االكادييمtوصفية تحليلية الساتذة الماسزي

P جريدة اخبار
Aلدى صحيف P

Aتحقيق الرضا الوظييف P
Aيف Pدور االتصال التنظييم

اليوم

P المؤسسة الجزائرية : دراسة
Aية يف P تنمية الموارد البرس»

Aدور العالقات العامة يف
حالة مؤسسة تيماك اقرو الجزائر

P تشكيل الويعP السيايسP لدى
Aامج الحوارية بالتلفزيون الجزائري يف wدور الزي

P ً دائرة الضوء ً نموذجا بالقناة الجزائرية الثاثة
Aطلبة االعالم برنامج يف

MAS/2085/1-
2085/2

P : دراسة حالة إذاعة
Aه عيل االداء الوظييف Bه و تاثزي Bو تاثزي Pاالتصال التنظييم

القران الكريم

P لالبحاث
Aدراسة حالة المعهد الوطين : P

Aعيل االداء الوظييف P
Aالرضا الوظييف Bتاثزي

الغالية

P بناء صورة المؤسسة : دراسة حالة وكالة االنباء
Aدور العالقات العامة يف

الجزائرية

P
Aبرامج االطفال و الرسوم المتحركة عيل التنشئة االجتماعية للطفل يف Bتاثزي

MBCقناة 

نامج wالجزائري : دراسة تحليلية لزي P
Aاث الثقايف tإبراز الزي P

Aامج الثقافية يف wدور الزي
2016/2017تراث بالدي عيل القناة العمومية الجزائرية الثالثة 

ها عيل سلوك المستهلك : Bالشهارات الجزائرية و تاثزي P
Aسيميائية الصورة يف

مقارنة سيميولوجية الشهارات ستاراليت

A صورة المؤسسة الذهنية : دراسة حالة ً ارديًس Bتحسني P
Aدور الفايسبوك يف

P تشكيل الويعP االجتمايعP لدى الطلبة
Aيف Pدور شبكات التواصل االجتمايع

 tالفايس بوك من طلبة ماسزي Pدراسة مسحية لمستخديم : A B1الجامعيني

وق  A اداء العمال مؤسسة الرس» Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يفTV

دوافع استخدام موقع الفايس بوك و اشباعاته المحققة : دراسة وصفية لعينة
من اساتذة كلية علوم االعالم و االتصال

P االنتخابات المحلية الجزائرية 
A2017الفايس بوك و المشاركة السياسية يف: 

دراسة وصفية لعينة سكان تيارت

A من خالل استخدامات الفايس Bبية االعالمية لدى الطلبة الجامعيني tواقع الزي
بوك

P المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة المؤسسة
Aواقع العالقات العامة يف

الجزائرية للمياه

P المؤسسة : دراسة حالة
Aيف P

Aاالداء الوظييف A Bتحسني P
Aاالتصال االداري ودوره يف

P السكك الحديدية
Aللوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز االستثمارات يف

ANESPIF 2018 من ماي اىل جوان

P : دراسة حالة االذاعة الوطنية
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
 P

Aة الممتدة من جانيف t2018 اىل ماي 2018الفزي

كة االقتصادية P الرس»
Aالصورة الذهنية يف A Bتحسني P

Aدور العالقات العامة يف
 P

Aكة كوكاكوال من جانيف  اىل ماي2018العالمية كوكاكوال : دراسة حالة رش»
2018



ججيقة، جلودي
Mas/2946-2947

ريمة، رقراج
Mas/2948-2949

ويكP عبد هللا wمزي
Mas/2952-2953

غانية صديق
Mas/2950-2951

، محمد إسالم P
Aجايت

MAS/2960

غانية، صديق
MAS/250

Pويك wعبد هللا، مزي
MAS/2952

A Bبلغدوش محمد أمني
Mas/2964

و فؤاد Bبوناطزي
Mas/2962

نجاة نافع
Mas/2958

فايزة دحمان
Mas/2956

محمد، غالم
Mas/1009

Pإسالم، معاىل
Mas /2966

جزار حفصة
MAS/2968-2969

اصالح ميدة
MAS/1231-1232

مباركة، عرباوي
MAS/2972

مروة، مرابط
Mas.2976

Pسهيلة، سلييم
Mas.2977

ة، بيداوي Bشكزي
MAS.2979

عبد هللا، العثمان
Mas.2978

هوارية، شامخ
Mas/2974

هوارية شامخ ، هاجر فتان
MAS/2975-2576

P تشكيل الرأي العام تجاه القضايا السياسية :
Aيف Pدور مواقع التواصل اإلجتمايع

A للفايسبوك واليوتيوب Bدراسة مسحية عيل عينة من الطلبة المستخدمني

P تشكيل الرأي العام تجاه القضايا السياسية :
Aيف Pدور مواقع التواصل اإلجتمايع

A للفايسبوك واليوتيوب Bدراسة مسحية عيل عينة من الطلبة المستخدمني

P جامعة الجزائر 
Aيف Pكلية علوم االعالم واالتصال3واقع االتصال الداخيل : 

نموذجا .

P القصزيB . : دراسة
Ðالتكنولوجيات الحديثة عيل صناعة الفيلم الروايت Bتأثزي
ة . Bنظرية من خالل عينة من األفالم الجزائرية القصزي

مدى تفاعل الجمهور الجزائري مع رسائل الحمالت اإلعالمية لإلذاعة
الوطنية حول حوادث المرور : دراسة مسحية لعينة من العائالت العاصمية

P القصزيB : دراسة نظرية
Ðالتكنولوجيا الحديثة عيل صناعة الفيلم الروايت Bتأثزي

ة Bمن خالل عينة من األفالم الجزائرية القصزي

P جامعة الجزائر 
Aيف Pكلية علوم اإلعالم واإلتصال03واقع اإلتصال الداخيل : 

نموذجا

P ارشاد الطالب : دراسة حالة : حصة جامعة
Aدور الحصص التلفزيونية يف

التكوين المتواصل

: A Bمقروئية الصحافة الورقية الناطقة باللغة الفرنسية لدى الطلبة الجامعيني
دراسة وصفية استطالعية لعينة من طلبة كلية علوم اإلعالم واإلتصال

(3) جامعة الجزائر 

P إذاعة القرآن
Aيقدمها برنامج كنوز وسبل يف P

tبوية والتعليمية الين tالقيم الزي
نامج كنوز وسبل wالكريم : دراسة مسحية تحليلية لزي

يد wصنع القرار : دراسة حالة ديوان وزارة الزي P
Aدور القائم باإلتصال يف

والمواصالت السلكية الالسلكية والتكنولوجيات الرقمنة

P ترسيخ الهوية الثقافية لمتليفt الجاميعP : دراسة
Aدور اإلذاعة الجزائرية يف

إستطالعية لعينة من طلبة علوم اإلعالم واإلتصال

اإلتصال الشفىهP داخل المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة مجمع أكتيموس "
Actimus 2018 " فيفري - أفريل

P للمستهلك : دراسة وصفية عيل
Ðايت تاثزيB االشهار االذايعP عيل السلوك الرس»

2017/2018عينة من مستميعP االذاعة الوطنية القناة االوىل 

 wللثقافة المحلية للصحف الجهوية خالل نوفمزي P2016التناول االعاليم

P تحقيق أهداف المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية :
Aدور العالقات العامة يف

 والية الجزائر )ديسمزيATMwدراسة وصفية تحليلية لمؤسسة موبيليس 
(2019 - أفريل 2018

بية tإلطارات مديرية الزي P
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور اإلتصال التنظييم
ة الممتدة من فيفري إىل أفريل  tالفزي P

A2019الجزائر غرب : دراسة مسحية يف

P اإلدارة المحلية : دراسة حالة
Aإستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال يف
 wة الممتدة من ديسمزي t2019 إىل أفريل 2018بلدية الحمامات الفزي

A الصورة الذهنية Bتحسني P
Aاستخدام العالقات العامة مع الصحافة المكتوبة يف

 w2018للوزارات الجزائرية : دراسة حالة وزارة الصناعة والمناجم من نوفمزي 
2019اىل فيفري 

P المؤسسة الجزائرية : دراسة
Aدور ووظائف جهاز العالقات العامة يف

استطالعية لعينة من طلبة كلية علوم اإلعالم واإلتصال

P : دراسة ميدانية عيل عينة من
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aوأثره يف Pاإلتصال الداخيل
P جامعة الجزائر 

A03موظيفBكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية والتسيزي 

P : دراسة ميدانية عيل عينة من
Aاالداء الوظييف A Bتحسني P

Aوأثره يف Pاالتصال الداخيل
P جامعة الجزائر 

A3موظيفBكلية العلوم االقتصادية و التجارية و التسيزي 



، بوعدالوي A Bالحسني
MAS.2980

MAS.2981روابح، عبيد

Pسهام، المكاىل

MAS.2982

يسمينة، بوقطاية
Mas.2985

زيدان، وهيبة
MAS.2984

P
حنان، خريس»

MAS.2986

عيىس، بن نعيجة
MAS/2987

A Bعبد الرحمن جحنني
MAS/2989

رحمة، بوراص
Mas.2988

فادية، عليق

Mas.2990

بليل مختار

سهيلة، بن شارف
MAS.2994

P
Aفاطمة، قروايت

MAS.2993

إيمان، دريش
Mas.2995

P
Aإيمان، يوسيف

Mas.2999

أمينة، شاطر
Mas.2996

عبد المؤمن، بيشبش
Mas.2998

Pبالل، بن ييح

Mas.3000

روميسة، عروس
Mas.2997

أمينة، بلقاسم
Mas.3019

أمينة، عازم
Mas.3018

A : دراسة حالة بنك التنمية Bتحقيق الرضا للموظفني P
Aيف Pفعالية االتصال الداخيل

BDL 2017/2018المحلية لالتصال و التسويق 
ونية بالجزائر : موقع صحيفة الخزيw نموذجا tالصحافة االلكزي P

Aالتفاعلية يف

اء لدى المستهلك الجزائري تأثزيB قيمة العالمة التجارية المحلية عيل قرار الرس»
: دراسة استطالعية عيل عينة من الشباب مستخديمP الهواتف الذكية للعالمة

ة الممتدة من شهرCONDORكوندور )  t( بالجزائر العاصمة ) خالل الفزي
2019أكتوبر اىل شهر ماي 

P العالقات العامة : دراسة
Aعيل وسائل االتصال يف P wانعكاسات التطور التكنولويج

وصفية تحليلية

P مديرية الخطوط الجوية الجزائرية :
Aتفعيل العالقات العامة يف P

Aدور االتصال يف
 15 اىل غاية 2018/ديسمزيw 15دراسة حالة خلية االتصال بساحة أودان من 

2019ماي 

A صورة المؤسسة لدى العمال : دراسة Bاتيجية العالقات العامة لتحسني tاسزي
 بباب الزوارEPIC EXTRANETحالة لمؤسسة 

P : دراسة حالة مديرية wالشعين P
Aمؤسسة الجيش الوطين P

Aواقع العالقات العامة يف
P wالشعين P

Aاالتصال واالعالم والتوجيه الركان الجيش الوطين

P االدارة العامة بالجزائر : دراسة ميدانية بمقر بلدية
Aواقع العالقات العامة يف

قية الثقافية و الفنية( tالجزائر الوسىط) ديوان الزي

P تحقيق كفاءة المؤسسة الجزائرية : دراسة وصفية
Aيف Pفعالية اإلتصال التنظييم

P تسويق وأدوات
Aمؤسسة وكالة اإلستشارية يف P

Aتحليلية عيل عينة من موظيف
media and surveyقياس الجمهور بالجزائر 

P لدى المرأة : دراسة مسحية عيل عينة من
Aالديين Pنرس» الويع P

Aدور التلفزيون يف
 tعية بجامعة الجزائر03 بكل من جامعة الجزائر 02طالبات ماسزي  و علو رش»

P من فيفري إىل أفريل01 wنامج من رحيق اإليمان لقناة أبو ظين wالمشاهدات لزي 
2019

: Pعيل تحصيلهم الدرايس Pلمواقع التواصل االجتمايع A Bاستخدام المراهقني Bتأثزي
دراسة استطالعية عيل عينة من تالميذ ثانوية سيدي عبد هللا الجديدة -

28/04/2019 اىل 05/09/2018المعالمة - زرالدة - الجزائر - من 

MAS/2991/1-
2991/2

A صورة المؤسسة : دراسة حالة المجلس Bتحسني P
Aاتيجية اإلتصال يف tدور اسزي

Pاإلقتصادي واإلجتمايع P
Aالوطين

بوية : tمعالجة أزمة اإلكتظاظ داخل المؤسسة الزي P
Aيف Pدور اإلتصال الداخيل

P بوعالم )
Aمؤسسة خلييف P

A5دراسة حالة أزمة اإلكتظاظ يف wإىل2018 نوفمزي
(2019فيفري 

واقع العالقات العامة بالمؤسسة العمومية : دراسة حالة خلية اإلتصال
ة ما tلألرصاد الجوية بالدار البيضاء لفزي P

Aوالعالقات الخارجية للديوان الوطين
 wديسمزي A B2019بني

P جامعة الجزائر 
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف Pدراسة03دور اإلتصال الداخيل : 

مسحية لعينة من أساتذة كلية علوم اإلعالم واإلتصال

P المؤسسة العمومية :
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aاتيجية اإلتصالية يف tدور اإلسزي

مؤسسة صيانة شبكة الطرق والتطهزيB لوالية الجزائر نموذجا

P للعمال : دراسة حالة جامعة الجزائر
Aعيل اآلداء الوظييف Pاإلتصال الداخيل Bتأثزي

2019 مارس 07 إىل 2018 ديسمزيw 09 من 03

P تعزيز الثقافة الرياضية لدى
Aالمؤسسات اإلعالمية ودوره يف P

Aالقائم باإلتصال يف
ها : دراسة استطالعية آلراء عينة من طلبة علوم اإلعالم واإلتصال Bجماهزي

P التلفزيون الجزائري03بجامعة الجزائر 
Aلمباريات كرة القدم يف A Bالمتتبعني 

2019/2018

P المؤسسة السياحية الجزائرية : دراسة حالة : الديوان
Aالعالقات العامة يف
P للسياحة 

AالوطينO.N.T

P المؤسسة العمومية : دراسة حالة وزارة الشباب
Aاتيجية اإلتصالية يف tاإلسزي

والرياضة

P تسيزيB المؤسسة اإلعالمية : دراسة حالة مؤسسة
Aودوره يف Pاإلتصال الداخيل

التلفزيون العمويمP الجزائري



شهرزاد، بوالوارت

Mas.3020

Pأنيسة، أوليم
Mas.3021

رميساء، بوفكرون
Mas.3016

ة، زيوش Bأمزي
Mas.3015

مريم سارة، أوفاي
Mas.3017

سمية، عبدون
Mas.3057

، حسيبة A Bشايب العني
Mas.3055

P
Aكريمة، شييح

Mas.3051

، راحم A Bوفاء ياسمني
Mas.3050

، غضبان A Bياسني
Mas.3059

أمال، بلفقرون
Mas.3043

P wتشكيل الرأي العام الطاليت P
Aيف Pماريا كنوز، قفايفيةدور مواقع التواصل اإلجتمايعMas.3046

أسماء، سلم

Mas.3049

P
Aفريال، حسايت

Mas.3035

ي مريم، مرس»
Mas.3052

مايسة، دوماز
Mas.3053

Bريم، إشزي
Mas.3025

Mas.3023

، حايف Bمهدي بشزي
Mas.3061

Pإلياس، يايج
Mas.3060

أمال، سخري
Mas.3024

P
Aخليدة، بودوايت

Mas.3041

P بيؤسسة سوناطراك
Aوانعكاساتها عيل األداء الوظييف Pمعوقات اإلتصال الداخيل

P مؤسسة سوناطراك قسم اإلستكشاف
Aدراسة مسحية عيل عينة من موظيف :

ة tية بحيدرة الجزائر العاصمة )خالل الفزي واإلنتاج بمديرية الموارد البرس»
الممتدة من شهر أكتوبر إىل شهر جوان(

P اإلدارة المحلية الجزائرية : دراسة وصفية
Aصنع القرار يف P

Aاإلتصال ودوره يف
P إىل ماي 

A2019لبلدية )سيدي أمحمد( من جانيف

A : دراسة مسحية Bللعاملني P
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pمساهمة المناخ التنظييم
 wالمدرسة العليا للفندقة واإلطعام ديسمزي P

A2019 ماي 2018لعينة من موظيف

P تفعيل اإلتصال السيايجP : دراسة حالة وكالة
Aيف Pدور مواقع التواصل اإلجتمايع

النجاح للسياحة واألسفار

P مديرية
Aدراسة حالة موظيف : P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aدور الثقافة التنظيمية يف

P - أفريل 
Aجانيف P2019التنظيم واإلجراءات ببنك التنمية المحلية سطاواىل

P
Aالجماعات المحلية : دراسة حالة دائرة زرالدة يف P

Aواقع اإلتصال اإلداري يف
ة الممتدة من مارس إىل أفريل  t2019الفزي

P : دراسة حالة مديرية اإلتصال
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور اإلتصال التنظييم
P مؤسسة اتصاالت الجزائر الديار الخمس

Aيف

P : دراسة حالة بنك
Aمستوى األداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور اإلتصال الداخيل
التنمية المحلية

P عملية إتخاذ القرارات داخل المؤسسة اإلعالمية
Aودوره يف Pاإلتصال التنظييم

P
Aالجزائر جانيف P

Aالجزائرية : دراسة وصفية لعينة من عمال قناة نوميديا تييف
2019 مارس 2019

P إذاعة
Aاإلذاعات المحلية : دراسة ميدانية عيل موظيف P

Aيف Pاإلتصال التنظييم
المسيلة

A العمل االداري : دراسة حالة Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف

اقة الجزائر من شهر مارس  2019 اىل جوان 2019الدائرة اإلدارية للرس»

P معالجة أزمات المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية :
Aالعالقات العامة ودورها يف

( سنة  Pإلنتاج الحليب ومشتقاته )لوناىل Pدراسة2018أزمة المجمع الصنايع 
ميدانية لعينة من الجمهور الفعيلP للمجمع )لوناىلP ( بمنطقة بزيÐ توتة بالجزارئ

P اإلذاعة الجزائرية : دراسة Bتطوير أداء صحفين P
Aيف Pدور التدريب اإلعاليم

P القناة اإلذاعية األوىل
Aمسحية لعينة من صحيف

P لدى الطالبات الجامعيات :
Aالديين Pتنمية الويع P

Aدور إذاعة القرآن الكريم يف
03دراسة عيل عينة من طالبات كلية علوم اإلعالم واإلتصال بجامعة الجزائر 

A صورة المؤسسة العمومية : دراسة حالة Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

كة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الرس»

P عزيw الفايسبوك : دراسة وصفية تحليلية
Aويت tمستخدمو التسويق اإللكزي

209/2018إلستخدامات وإشباعات المرأة الجزائرية العاصمية نموذجا 

P لفيلم " حراقة " wالسينما الجزائرية تحليل سيميولويج P
Aصورة الحراقة يف

السينما الجزائرية - صورة
الحراقة

P
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aالمؤسسات الخدماتية ودورها يف P
Aاإلتصاالت اإلدارية يف

ة الممتدة من tدراسة حالة المديرية العامة لمؤسسة اتصاالت الجزائر الفزي :
2019 ماي 02 فيفري إىل 27

امج اإلذاعية : wللمؤسسة العسكرية من خالل الزي P wاتيجية اإلتصال الخاريج tاسزي
دراسة وصفية لحصة السليل اإلذاعية

P المؤسسة العسكرية سقوط الطائرة العسكرية
Aاتيجية اتصال األزمة يف tاسزي

 نموذجا2018ببوفاريك 

P التنمية اإلجتماعية : دراسة اتجاهات الجمهور نحو
Aدور اإلذاعة المحلية يف
وت مطمئنة Bحصة بزي



ود سارة، رش»
Mas.2983

فايزة مزيان
MAS/2414-2415

P
Aدنيا، تلمسايت

Mas.3038

عز الدين، بومية
Mas.3045

P إدارة األزمات بالمؤسسة
Aاتيجية العالقات العامة يف tشهيناز، حمودياسزيMas.3044

Pة، كوسيم Bمنزي
Mas.3042

إيمان، عيفة
Mas.3040

ليندة، حميطوش
Mas.3039

P wصورايا، شلين
Mas.3013

أسامة، اسكندر
Mas.3006

Pأيوب، شافيع
Mas.3014

سمية، فوندو
Mas.3004

هاجر، حميدوش
Mas.3002

ات Bخولة، عمزي
MAS.3101

P القناة اإلذاعية األوىل
Aالمعالجة اإلعالمية للقضايا األرشية يفPصارة، العشيمMas.3127

لييل لمياء، عموش
MAS.3129

روفيدة، بلحاج
MAS.3056

عبد هللا بوجحود
MAS.3143

يف، مريم رش»
MAS.3146

مريم، خالف
Mas.3441

P wأمينة، لعرايت
MAS.3408

دارين، عمرو
Mas.3436

P للخدمة اإلشهارية : دراسة حالة الوكالة التجارية لمؤسسة
tالنشاط التسوييف

اإلذاعة الجزائرية

: A Bتداول المعلومات و األخبار لدى الطلبة الجامعيني P
Aدور االعالم البديل يف

 tتخصص دراسات االذاعة و1دراسة مسحية لعينة من طلبة الماسزي 
 بكلية علوم االعالم و االتصال03التلفزيون بجامعة الجزائر 

A صورة المؤسسة العمومية الجزائرية : Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

 A Bة الممتدة ما بني t28المديرية العامة للجمارك أنموذجا من الفزي P
A2019 جانيف 

2019 مارس 8إىل 

P المؤسسة الجزائرية العمومية : دراسة حالة وزارة
Aاتصال األزمة يف Bتسيزي

ا Bالصحة والسكان وإصالح المستشفيات نموذج الكولزي

P داخل المؤسسات البنكية : من
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aدور العالقات العامة يف
2019 أفريل 25 فيفري إىل 15

P الجزائر : دراسة حالة
Aالخدمة العمومية يف A Bونية كآلية لتحسني tاإلدارة اإللكزي

يد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من wوزارة الزي
2019 إىل ماي 2019مارس 

P المؤسسة
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aإسهام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال يف

P المؤسسة الجامعية الجزائرية
Aيف P

Aالجامعية الجزائرية : دراسة مسحية لموظيف

واقع السينما لدى الشباب الجزائري : دراسة استطالعية عيل عينة من
الشباب بالجزائر العاصمة

P الجزائر التحديات اإلقتصادية والتكنولوجية : دراسة
Aونية يف tالصحافة اإللكزي

P الجزائر
Aونية يف tمسحية لمجموع الصحف اإللكزي

P االتصال الداخيلP للمؤسسة
Aاستخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات يف

االقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة نفطال

P ترقية السياحة المحلية : دراسة حالة لوكالة تادرارت
Aدور العالقات العامة يف

للسياحة والسفر بجانت

P : دراسة ميدانية لعينة من
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور اإلتصال الشخيص
A كلية علوم اإلعالم واإلتصال لجامعة الجزائر  Bة03أساتذة وإداريني tالفزي 

 w2019 إىل ماي 2018الزمنية ديسمزي

P تسيزيB المؤسسة االقتصادية الجزائرية :
Aودوره يف P

tواقع اإلتصال المؤسسايت
دراسة حالة مؤسسة نفطال

P المحافظة عيل القيم اإلجتماعية : دراسة
Aامج التلفزيونية االجتماعية يف wأثر الزي

وق  TVPمسحية عيل عينة من مشاهدي برنامج خط أحمر بقناة الرس»
Aيف 

الجزائر العاصمة

P بالجزائر الوسىط :
Ðامج التلفزيونية لدى تالميذ الطور اإلبتدايت wالزي P

tعادات تليف
دراسة مسحية لعينة من تالميذ مدرسة محمد بوعنينبة

P عملية انتقاء المواهب الشبانية لكرة القدم
Aامج التلفزيونية الرياضية يف wدور الزي

P المجال17- أقل من 
Aيف A Bسنة - : دراسة إستطالعية لعينة من الصحفيني 

P
Aالريايض

P المؤسسة الجزائرية : دراسة حالة
Aيف P

Aاالتصال اإلداري وعالقته باألداء الوظييف
 wماي2018المديرية العامة للحماية المدنية حيدرة - الجزائر - ديسمزي / 

2019

P إذاعة البهجة : برنامج
Aترسيخ الثقافة التوعوية يف P

Aامج االجتماعية يف wدور الزي
فن العيش نموذجا دراسة استطالعية لعينة من نساء ماكثات بالبيت

ة  tالعاصمة من فزي P
Aنامج يف w2019 أفريل 29 فيفري إىل 1مستمعات للزي

P العالقات العامة : دراسة تحليلية
Aيف Pتوظيف شبكات التواصل اإلجتمايع

2018 سبتمزيw 31 إىل 1لصفحات أوريدو جازي وموبيليس عيل فايسبوك من 

P الفضائيات اإلخبارية :
Aيف P wالعريت Pالمعالجة اإلعالمية لقضايا الحراك السيايس

P الجزيرة و 
tقنايتFrance 24 2018-2013 أنموذجا



لييل، العايب
Mas.3439

رميساء، بوعرور
Mas.3207

أعمر، أوجيدان
Mas.3438

Pعبد الرزاق، قيل
MAS.3437

ي Bفاطمة، ختزي
MAS.3027

وهاب، بوعافية
MAS.3030

حمزة، قردوبة
MAS.3100

رانية، ماتري
MAS.3099

يرسى، بودابة
MAS.3102

أوسامة، يونس إشبوبن
MAS.3010

P
Aوايت Bحسان، قزي

MAS.3011

سليم، بن زكري
MAS.3009

Pالجميع ، PشافيعMAS.3007

زكرياء، شعبان
MAS.3429

أحالم، بن عادل
MAS.3380

ة Bحمادو، عواوش شهزي
MAS.3372

زينب، شيخ
MAS. 3003

Bحياة، شكزي
MAS.3373

فاطمة، حدادة
MAS.3364

راضية، زرمان
MAS.3258

جميلة، الهادي
MAS.3253

نت وأثره عيل التواصل األرشي داخل األرشة tإدمان األطفال عيل األنزي
 : دراسة وصفية عيل عينة من أولياء تالميذ السنة2019/2018الجزائرية 

A بايو - بمدينة بومرداس Bحسني - P
Ðالخامسة ابتدايت

P داخل المؤسسة
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aودوره يف Pاإلتصال التنظييم
P مديرية الخدمات الجامعية جزائر

Aالجزائرية : دراسة وصفية لعينة من موظيف
ة الممتدة من  tالفزي P

Aإىل 02وسط يف P
A2019 أفريل 02 جانيف

فة tأداء أندية الرابطة المحزي A Bتحسني P
Aرعاية المؤسسات الرياضية ودورها يف

A داي Bاألوىل لكرة القدم الجزائرية : دراسة ميدانية عيل فريق نرص حسني
2019/2018

A بخطورة األلعاب Bتوعية الطلبة الجزائريني P
Aونية يف tدور وسائل اإلعالم اإللكزي

ونية : دراسة ميدانية عيل عينة من طلبة كلية علوم واإلعالم واإلتصال tاإللكزي
3والسميعP البرصي جامعة الجزائر 

P الصحافة الوطنية الخاصة : دراسة تحليلية
Aخطاب الصورة الكاريكاتورية يف

ة  tوق خالل الفزي P الخزيw والرس»
t01سيميولوجية لعينة من الصور لجريديت 

 w2019 فيفري 28 إىل 2018نوفمزي

P المنظمات الحكومية الجزائرية : دراسة وصفية تحليلية
Aاإلتصال يف

P وزارة المالية 
Aاتيجية اإلتصال يف t2019-2014إلسزي

P لدى العمال : دراسة حالة
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال التنظييم
ة الممتدة من tحديقة التجارب الحامة خالل الفزي Bالمؤسسة العمومية لتسيزي

P إىل 20
A2019 مارس 20 جانيف

P الجزائر عزيw موقع الفايسبوك : دراسة وصفية تحليلية
Aوي����ج للسياحة يف tالزي

P للسياحة 
Aلصفحة الديوان الوطينONT

P التلفزيون الجزائري : دراسة استطالعية لعينة من
Aبرنامج إرشادات طبية يف

A البنيان Bالمنظر الجميل بعني Pسكان يج

P الجزائر : تحليل
Aالمعالجة اإلعالمية لمسألة ترسيم اللغة األمازيغية يف

مضمون جريدة الشعب الجزائرية

P للزراعات الواسعة
Aالجزائر : المعهد التقين P

Aيف Pلإلرشاد الفاليج Pالبعد اإلتصاىل
2018أنموذجا 

P تحقيق الصورة الذهنية المرغوبة : دراسة حالة
Aدور العالقات العامة يف

 -2019مؤسسة أوريدو الجزائر - ماي 
وق اليويمP نموذجا P الجزائر : الرس»

Aالمعالجة اإلعالمية لواقع الصحة يف

P تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسة : دراسة حالة
Aدور العالقات العامة يف

 wبومرداس سبتمزي P2019 أفريل 2018مؤسسة صوفيطيل

تأثزيB موقع التواصل اإلجتمايعP فيسبوك عيل التحصيل الدرايسP لطلبة
 tبرصي بجامعة2اإلعالم : دراسة ميدانية عيل عينة من طلبة الماسزي Pسميع 

2019 من ماي إىل جوان 3الجزائر 

P عزيw مواقع التواصل اإلجتمايعP : دراسة حالة موقع
Aويت tسياسة اإلشهار اإللكزي

 wبن عكنون ديسمزي A B2019 ماي 2018الفايسبوك ألكاديمية أكسيجني

P الخطاب اإلشهاري : دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة
Aاألساليب اإلقناعية يف

ة الممتدة tكة سيفيتال الجزائرية الفزي من الومضات اإلشهارية التلفزيونية لرس»
 P

Aجانيف A B2009بني w22018 2018 وديسمزي

P التصدي للمخاطر التسويقية : دراسة حالة مؤسسة
Aدور العالقات العامة يف

اتصاالت الجزائر

استخدام طلبة علوم اإلعالم واإلتصال لمواقع التواصل اإلجتمايعP : دراسة
3مسحية لعينة من طلبة ليسانس جامعة الجزائر 

P التلفزيون العمويمP إلهتمامات الشباب الجزائري :
Aالمعالجة اإلعالمية يف

نامج شباب  wدراسة وصفية تحليلية لزيINP
Aجانيف A Bة الممتدة ما بني tالفزي P

Aيف 
2019وأفريل 

P زيادة نسبة المشاهدة لدى القنوات الجزائرية الخاصة :
Aدور الفيسبوك يف

P " عيل الفيسبوك من 
Aيف P

t23 إىل 08دراسة تحليلية لحساب قناة " دزاير يت 
2019جوان 



MAS.3252

نور الدين، علواش
Mas.3237

يوسف، حمزة
MAS.3236

فلة، بوشكارة
MAS.3375

، ميلودي A Bة ياسمني Bأمزي
MAS.3402

، شعون A Bمحمد األمني
Mas.3404

نهاد، ماجن
Mas.3387

شيماء، بوحرامة
Mas.3384

هناء، ريباح
Mas.3385

عبد النارص، حامدي
Mas.3254

Bسليمة، شعزي
MAS.3278

ابتسام، مساهل
Mas.3271

عماد، جدي
Mas.3256

مريم إكرام، بوشارب
Mas.3257

Pصفاء، ربييع
Mas.3376

محمد، موسوس
Mas.3299

ود Bنجاة أمينة، مزي
Mas.3277

نبيل، فرشة
Mas.3378

، بساعد A Bياسمني
Mas.3401

ليلية، عباوي
Mas.3377

P المؤسسة
Aيف P

Aمستوى األداء الوظييف A Bتحسني P
Aدور الثقافة التنظيمية يف

الجزائرية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية -
 P

Aة الممتدة من جانيف tالفزي A B20وحدة ميتالنج - خروبة - الجزائر العاصمة - بني 
2019 ماي 29إىل 

P المؤسسات اإلقتصادية :
Aالخدمة العمومية يف A Bتحسني P

Aدور العالقات العامة يف
 للتأمينات الجزائريةAllianceدراسة حالة مؤسسة 

P القنوات الخاصة : دراسة سيميولوجية تحليلية
Aيف P

Aآليات اإلشهار التلفزيويت
 أنموذجاTVلعينة من الومضات اإلشهارية البالد 

P : دراسة حالة للمديرية العامة
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aدور العالقات العامة يف
ة الممتدة من  tائب بوزارة المالية الفزي Aإىل 25للرص w25 ديسمزيP

Aجانيف 

P التسويق السيايجP بالجزائر : دراسة سيميولوجية
Aيف P

Aدور اإلشهار التلفزيويت
P والجزائرية

Aشمس تييف P
tلعينة من الومضات اإلشهارية السياحية بثت عيل قنايت

الثالثة

ة لدى الجمهور : دراسة استطالعية امج اإلذاعية المحلية المبارش» wالزي P
tتليف

برنامج قضايا اجتماعية بإذاعة تيسمسيلت الجهوية

P معالجة الظواهر اإلجتماعية : دراسة
Aيف Pدور مواقع التواصل اإلجتمايع

استطالعية عيل عينة من طلبة كلية علوم اإلعالم واإلتصال حول ظاهرة
عية من خالل الفايسبوك لسنة  2019الهجرة غزيB الرس»

A الصورة الذهنية للمؤسسة : دراسة Bتحسني P
Aودوره يف P wاتييح tالتخطيط اإلسزي

حالة مؤسسة موبيليس نموذجا

P تقريب اإلدارة المحلية من المواطن
Aوفعاليتها يف P wقنوات اإلتصال الخاريج

P إىل ماي 
A2019الجزائري : دراسة وصفية ببلدية الكاليتوس من جانيف

P برامج اإلذاعة الوطنية : دراسة تحليلية لعينة من طلبة
Aأثر استعمال العامية يف

ة الممتدة 03ماسزيt اإلعالم واإلتصال جامعة الجزائر  tالفزي P
Aفيفري إىل24 يف 

2019 مارس 10

P معالجة ظاهرة العنف لدى الجمهور
Aدور القنوات الرياضية الخاصة يف

P والية العاصمة
Aدراسة مسحية تحليلية لعينة من الجمهور الريايض : P

Aالريايض
TVلقناة الهداف 

P اإلذاعة الجزائرية دراسة وصفية مسحية عيل عمال إذاعة
Aأخالقيات المهنة يف

القرآن الكريم

تأثزيB ألعاب الفيديو العنيفة عيل التحصيل الدرايسP للتالميذ : دراسة عيل عينة
 wماي2018من تالميذ متوسطة أسامة بن زيد بالجزائر العاصمة سبتمزي 

2019

اإلتصال التنظييمP وعالقته بالثقافة التنظيمية : دراسة حالة اتصاالت الجزائر
ة من  tالفزي P

A30فرع باب الزوار يف w2019 مارس 31 إىل 2018 ديسمزي

Pداىل Pبوية : المدرسة اإلبتدائية محمد اسيل tالمؤسسات الزي P
Aيف Pاإلتصال الداخيل

 w2019 أفريل 2018إبراهيم الجزائر ديسمزي

P المؤسسات اإلستشفائية العمومية الجزائرية :
Aيف Pواقع اإلتصال التنظييم

ىلP بالجزائر العاصمة من مارس إىل ماي Bسليم زمزي Aدراسة حالة مستشيف
2019

k-PP: Aموسييفt ال  Bها عيل ثقافة الطلبة الجزائريني Bالكورية الحديثة وتأثزي 
دراسة حالة لمدرسة سيجونغ لتعليم اللغة الكورية بالجزائر العاصمة

P الصحافة المكتوبة الجزائرية : دراسة
Aالمعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة يف

ة الممتدة من  tالفزي P
Aوق يف  جوان30 ماي إىل 01وصفية تحليلية لجريدة الرس»

2019

P المؤسسة اإلقتصادية :
Aية يف P تنمية الموارد البرس»

Aيف Pمساهمة اإلتصال الداخيل
ةGRTEدراسة حالة المديرية الجهوية لتسيزيB شبكة نقل الكهرباء  tالفزي 

P إىل 02الممتدة من 
A2019 ماي 25 جانيف

P
Aالوطين P wيعية : المجلس الشعين P المؤسسة الترس»

Aواقع العالقات العامة يف
نموذجا



P
Aعائشة، روييع

Mas.3424

آسية، وازن
Mas.3405

P
حميدة، حنايس»

Mas.3407

بوسعدية، ربيع
Mas.3406

حنان، بوعوينة
Mas.3403

ة، حاكم A Aكزي
Mas.3203

A Bعبد الرؤوف، شني
Mas.3204

أسما، بوخاللة
Mas.3205

قدور جبار، عادل
Mas.3206

Pإبراهيم، سايج
Mas.3202

عبد الرحمان، مواليد
Mas.3199

عائشة، جغالف
Mas.3383

سعاد، بوزيدي
Mas.3392

أنيسة، عوانوق
Mas.3390

Pسارة، وانجيل
Mas.3389

أسماء، بوزنادة
Mas.3388

نرسين، مالل
Mas.3426

كميلية، قراين
Mas/3325

عبد الكريم، قوجيل
Mas.3318

جمال، بلعروي
MAS.3319

نجاة، عيفة
Mas.3293

P تنمية المؤسسات البنكية الجزائرية : دراسة حالة بنك
Aدور العالقات العامة يف

ان - األغواط -  B2019-2018الفالحة والتنمية الريفية فرع قرص الحزي

وي����ج لعروض المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة tالزي P
Aيف Pدور المزي����ج اإلتصاىل

ة Mobilisمؤسسة موبيليس  t2019 جوان 26 مارس 23 خالل الفزي

P القنوات التلفزيونية العمومية :
Aاستخدام تقنيات التكنولوجية الحديثة يف

دراسة حالة : القناة الجزائرية الثالثة

P المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة مؤسسة
Aاتيجية اتصال األزمة يف tاسزي

مجة  wنت المزي tنموذجا2017اتصاالت الجزائر أزمة االنزي 

P الجزائر : دراسة
Aتنمية السياحة الداخلية يف P

Aمساهمة صفحات الفايسبوك يف
 les meilleurs et les pires coinsاستطالعية لعينة من مستخديمP صفحة 

d'Algérie سنة P
A2019 يف

A : دراسة ميدانية لعينة من Bأداء العاملني A Bتحسني P
Aدور الثقافة التنظيمية يف

 3أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيزيB جامعة الجزائر 
2018/2019

A : دراسة Bالجزائريني A Bوعالقته بالممارسة الميدانية للصحفيني Pالتكوين األكادييم
P اإلذاعة والتلفزيون

Aاستطالعية عيل عينة من صحيف

P لدى المشاهد الجزائري :
Aتنمية الحس الوطين P

Aدور اإلعالم العسكري يف
 أفريل30 مارس إىل 01دراسة وصفية تحليلية لحصة " وعقدنا العزم " من 

2019

اقة نموذجا P تسيزيB المؤسسة : اتصاالت الجزائر رش»
Aدور اإلتصال وفعاليته يف

P القنوات الجزائرية : نموذج قناة "
Aات اإلخبارية يف P النرس»

Aالقيم السائدة يف
" دراسة مسحية تحليلية مقارنة مارس، أفريل، P

Aيف P
tوق نيوز" و"النهار يت الرس»

2018ماي 

إستعمال الطلبة للغة العربية عزيw مواقع التواصل اإلجتمايعP الفيسبوك نموذجا
: دراسة استطالعية عيل عينة من طلبة سنة ثانية ماسزيt سميعP برصي بكلية

2019 3علوم اإلعالم واإلنصال جامعة الجزائر 

P المؤسسات المرصفية : دراسة حالة مؤسسة
Aأنشطة العالقات العامة يف

P إىل أفريل 
Aالجزائري من جانيف P w2019القرض الشعين

: P
Aاآلداء الوظييف A Bتحسني P

Aواقع إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة ودورها يف
دراسة حالة مؤسسة سوناطراك

ية : دراسة حالة المؤسسة A أداء الموارد البرس» Bتحسني P
Aيف Pدور اإلتصال التنظييم

2019 ببوزريعة فيفري ماي TDAالوطنية للبث اإلذايعP والتلفزي 

A الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية : دراسة Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

ان Bللطزي Pتحليلية سيميولوجية لومضة اشهارية لمؤسسة طاسييل

A أداء المؤسسة العمومية : دراسة استطالعية Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

ة الزمنية tالفزي P
Aالمديرية العملية إلتصاالت الجزائر يف P

Aعيل عينة من موظيف
 A B2019 افريل 30 مارس و 01الممتدة بني

P
Aكية عيل سلوك المرأة الجزائرية الماكثة يف tأثر مشاهدة المسلسالت الزي
البيت : دراسة مسحية عيل عينة من النساء الماكثات بالبيت )الجزائر

(2019العاصمة / 

تأثزيB جنح الصحافة عيل األداء اإلعاليمP : القذف نموذجا دراسة مسحية عيل
P الصحافة المكتوبة

Aبالقذف يف A Bورؤساء التحرير متهمني A Bعينة من اإلعالميني
P إىل ماي 

A2019الجزائرية من جانيف

A اإلتصال الداخيلP بمؤسسة Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال يف

خدماتية : دراسة حالة مؤسسة تيلوكس

" عيل سلوك المراهق : Pمسلسالت الرسوم المتحركة اليابانية " األنيم Bتأثزي
Anime DZدراسة استطالعية عيل عينة من متتبيعP األنيمP عيل صفحة 

P إطار الخدمة العمومية :
Aترقية العالقات العامة يف P

Aونية يف tدور اإلدارة اإللكزي
دراسة حالة بلدية الجزائر الوسىط



آية، سابع
Mas.3371

ة، بدياف Bأمزي
Mas.3294

P
Aينة، سوييع wصزي

Mas.3317

Mas.3310وفاء، يسP عبد هللا

شهيناز، مدور
Mas.3461

روميسة، معزوزي
Mas.3307

يوسف، سعد الدين
Mas.3308

سارة، خوجة
Mas.3456

Pخديجة، بلقاسيم

MAS.3219

سارة، خلوف
Mas.3391

P
Aمسعودة، بشايت

Mas.3221

أسامة، أومشوك
Mas.3423

، قارصي A Bأمني
Mas.3298

P
Aسارة، العريف

Mas.3297

نرسين، شحاط بايس
Mas.3346

ابتسام، شهبون
Mas.3382

ليلة، رمضان

Mas.3381

لمياء، طالب
Mas.3005

إيمان، زياري
Mas.3012

P
Aنهاد، عصمايت

Mas.3001

P مؤسسة خدماتية : دراسة حالة الوكالة الوطنية
Aواقع العالقات العامة يف

2019/2018للنفايات الجزائر العاصمة 

P المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مديرية بريد
Aتكوين الصورة الذهنية يف

ي A Bالجزائر إيلزي

P القنوات الجزائرية الخاصة : دراسة مسحية
Aأخالقيات الممارسة اإلعالمية يف

P
Aيف P

tوق نيوز والنهار يت P الرس»
tقنايت P Bعيل عينة من صحفين

فيلم مصطيفA بن بولعيد للمخرج أحمد راشدي : دراسة تحليلية سيميولوجية

P تروي����ج المنتوج عزيw مواقع التواصل
Aونية يف tدور العالقات العامة اإللكزي

اإلجتمايعP : دراسة حالة : العالقات العامة الرقمية بالوكالة اإلتصالية داف
2019كواست مارس - جويلية 

P تطوير المؤسسة االعالمية : دراسة
Aمساهمة تكنولوجيا االتصال الحديثة يف

P اىل أفريل 
A2019حالة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري من جانيف

P التوعية السياسية للشباب الجزائري : دراسة
Aدور اإلعالم الساخر يف

P الجرنان( عيل قناة المغاربية
Aبرنامج )واش قالو يف Pاستطالعية لعينة من متتبيع

2019/2018

P تسيزيB العالقات العامة : دراسة حالة مؤسسة
Aونية يف tدور اإلدارة اإللكزي

2018اتصاالت الجزائر من ماي إىل جوان 

P دعم القضية
Aلموقع الفايسبوك يف A Bالجزائريني A Bاستخدام الصحفيني

وق لإلعالم P مجمع الرس» Bالفلسطينية : دراسة استطالعية عيل عينة من صحفين
وق ، الرس» P wوق العريت وق، مجلة الرس» ، قنوات الرس» Pوق اليويم )جريدة الرس»

2019 إىل جوان 2018اونالين( من أكتوبر 

P اإلتصال الداخيلP بالمؤسسات
Aاستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف

MOBILISالعمومية : دراسة حالة مؤسسة موبيليس 

P
Aإعادة هندسة الوظائف اإلدراية يف P

Aتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ودورها يف
P من 

tإىل غاية2019 مارس 19المؤسسات العمومية : دراسة حالة بلدية برايف 
2019 أفريل 29

P الجزائر : دراسة
Aالخدمة الساحية يف A Bتحسني P

Aيف Pدور مواقع التواصل اإلجتمايع
مسحية عيل عينة من طلبة السنة الثانية ماسزيt كلية علوم اإلعالم واإلتصال

P للعمال : دراسة حالة مؤسسة
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
EGUVA ة الزمنية t2017/2018 ألشغال الطرق خالل الفزي

P المؤسسة : دراسة
Aتفعيل العالقات العامة يف P

Aاستخدام تكنولوجيا االتصال يف
حالة مؤسسة البث اإلذايعP والتلفزي الجزائري

P تسيزيB المؤسسات الخدماتية : دراسة حالة المديرية
Aدور العالقات العامة يف

العالمة واالتصال بمؤسسة موبيليس الجزائرية

A صورة المؤسسة اإلعالمية : دراسة Bتحسني P
Aالمكلف بالعالقات العامة يف Bتأثزي

P اىل 01حالة جريدة " لإلعالم والنرس» من 
Aماي28 جانيف 

P التعريف بمقومات الجزائر السياحية لدى الطلبة
Aدور موقع الفايسبوك يف

 tدراسة مسحية عيل عينة من طلبة الماسزي : A Bكلية العلوم02الجامعيني 
ي وزو من  A B15اإلنسانية جامعة مولود معمري تزي wجوان15 إىل 2018 نوفمزي 

2019

P وقاية المؤسسة من األزمة : دراسة حالة لقسم
Aاتيجية يف tاسهام اليقظة اإلسزي

كة الوطنية لإلتصاالت أوريدو  اتيجية للرس» tاليقظة االسزيooredooالجزائر 

P القنوات التلفزيونية الجزائرية :
Aالمعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان يف

وق  وق تحقق لقناة الرس»  أنموذجا دراسة وصفية تحليليةNewsبرنامج الرس»

P : دراسة مسحية لمديرية
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال الرقيم
شبكات وأنظمة اإلعالم واإلتصال الجامعية بوزارة التعليم العاىلP والبحث

 wديسمزي P2019 ماي 2018العليم



آمنة، قريوي
Mas.3435

P
Aكريمة، جيمايت

Mas.3463

يف شفيقة، رش»
Mas.3458

فريال، كريم
Mas.3459

ين، بن بوتلجة Bليديا سزي
Mas.3217

P
سارة، حنايس»

Mas.3216

إيمان، جوادي
Mas.3467

P
Aنوال، سليمايت

Mas.3455

شفيعة، أعراب
Mas.3466

Pسليا، نزاىل
Mas.3460

أحمد، بلعيد
Mas.3457

Pمحمد رضوان، بلعرويس
Mas.3448

ربيعة، حنون
Mas.3450

رانيا، آيت شعبان
Mas.3468

، رمال A Bمحمد أمني
Mas.3470

زهية، رزوق

Mas.3469

MAS/3468

A Bشبني A Bحسني
MAS/3433

MAS/3219

طاهر مهدي
MAS/3326

P
Aنت يف tاألنزي wزيادة المبيعات عزي P

Aونية الرسمية يف tدور المواقع اإللكزي
P
Aنت من جانيف tاألنزي wكة فومودا للبيع عزي المؤسسات الخاصة : دراسة حالة رش»

2019اىل أفريل 

P المؤسسة اإلعالمية
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف A Bدور تكوين الموظفني

 wة ديسمزي tوق أون الين من الفزي  2018الجزائرية : دراسة حالة موقع الرس»
2019أفريل 

P ترسيخ الهوية الثقافية الجزائرية : دراسة تحليلية عيل
Aامج اإلذاعية يف wدور الزي

عينة من حلقات برنامج أرض األمجاد بإذاعة الجزائر القناة األوىل

كة الجزائرية P ادارة األزمة : الرس»
Aللعالقات العامة يف P wاتييح tدور التخطيط االسزي

الوطنية للمحروقات سوناطراك أنموذجا

P تبثها
tتفاعلية األرش الجزائرية مع قضايا الجرائم المرتكبة ضد األطفال الين

القنوات الخاصة اإلخبارية الجزائرية : دراسة استطالعية عيل عينة من أرش
ق الجزائر العاصمة رش»

P القنوات التلفزيونية : دراسة تحليلية2019التغطية اإلعالمية لرئاسيات 
Aيف 

وق نيوز من  A التلفزيون الجزائري وقناة الرس» B04 فيفري إىل 09مقارنة بني 
2019أفريل 

P القنوات الجزائرية الخاصة : نموذج قناة النهار
Aأخالقيات المهنة اإلعالمية يف

P انجاز البحث العليمP : دراسة
Aاستخدام التكنولوجيات السمعية البرصية يف

 tبرصي بكلية علوم اإلعالم2مسحية لعينة من طلبة ماسزي Pتخصص سميع 
 w2019 جوان 2018واإلتصال ديسمزي

A : دراسة حالة Bام المستخدمني A tالمنظمات وعالقته بالزي P
Aيف Pاإلتصال الداخيل

المديرية العامة للجمارك الجزائرية

A األداء اإلتصال داخل المؤسسة Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف

condorAاإلقتصادية الجزائرية : دراسة تحليلية لمؤسسة ) Bة ما بني tالفزي P
Aيف )

 ماي25 إىل 10

A الخدمة العمومية : دراسة حالة Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف

مؤسسة اتصاالت الجزائر

P الرسالة اإلشهارية التلفزيونية لمنتوج اكتيفيا لمؤسسة
Aيف Aتمظهرات المعين

P التلفزيون الجزائري
Aدانون : دراسة سيميولوجية مقارنة لومضة اكتيفيا يف

2015والفرنىسP سنة 

ونية كمصدر لألخبار : دراسة مسحية tعيل الصحف اإللكزي A Bإعتماد الصحفيني
P قناة دزاير نيوز

Aعيل صحيف

P االعالم الجزائري : دراسة مسحية لعينة من
Aواقع الصحافة االستقصائية يف

A Bالمحققني A Bالصحفيني

P المؤسسة
Aيف Pورة اإلتصال الداخيل Bسزي A Bتحسني P

Aواقع العالقات العامة يف
الخدماتية : دراسة حالة مستشيفA بن عكنون

A قانون اإلعالم  Bقطاع2012أخالقيات المهنة بني P
Aوالممارسة اإلعالمية يف 

P القنوات
Aالبرصي : دراسة مسحية تحليلية عيل عينة من صحيف Pالسميع

وق   األجواء، التلفزيونcanal Algérieالفضائية الجزائرية : قناة الرس»
، االمازيغية Pالعمويم

P االعالم الجزائري : دراسة مسحية لعينة من
Aواقع الصحافة االستقصائية يف

A Bالمحققني A Bالصحفيني
آيت شعبان رانيا - سمار

امال

استخدام التكنولوجيا الحديثة كمصدر للمعلومة : دراسة استطالعية لعينة
P التلفزيون العمويمP الجزائري " القناة االرضية نموذجا"

Aيف A Bمن الصحفيني

P دعم القضية الفلسطينية : دراسة
Aلموقع الفايسبوك يف A Bاستخدام الصحفيني

وق وق لالعالم ) جريدة الرس» P مجمع الرس» Bاستطالعية عيل عينة من صحفين
وق اونالين من اكتوبر P الرس» wوق ، مجلة الشوق العريت اليويمP ، قنوات الرس»

2019اىل جوان 2018
وق خديجة بلقاسيمP ، رش»

شايب

P المؤسسات العمومية الجزائرية : دراسة حالة لقسم
Aواقع العالقات العامة يف

 10 - بوسماعيل - من UDESالعالقات العامة بوحدة تنمية االجهزة الشمسية 
2019 ماي 12مار س اىل 



P مريم
Aاعزيب امال ، خاليف

MAS/3471

MAS/3447

Pلمياء قاسيم
MAS/3446

MAS/3320

سارة، عويداد
Mas.3472

أشواق، توات
Mas.3462

Aفريال، موالي لخرص
Mas.3464

مريم، بن سليمان
Mas.3311

نوري ايمان ، سعيد بلعباس
MAS/3451

Pهالة بيل
MAS/3449

نوال كاديك
MAS/3442

MAS/3302

A بن هالل Bياسمني
MAS/3329

Pاسماء مقار ، انيس مايج
MAS/3366

MAS/3286

MAS/3264

امال مشاكرة
MAS/3248

يمينة زوابر
MAS/3262

MAS/3261

تفغولت اكرام
MAS/3283

ينة اوريجال wمليكة لياد ، صزي
MAS/3365

MAS/3439

P لدى
Aاالداء الوظييف A Bتحسني P

Aاسهامات تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها يف
P المؤسسات االعالمية : دراسة استطالعية عيل

Aيف A Bالجزائريني A Bالصحفيني
A شهر فيفري اىل شهر افريل Bة الممتدة بني tالفزي P

Aجريدة الحوار يف P Bصحفين
2019

A Bلدى الطلبة الجامعيني Pالسيايس Pتنمية الويع P
Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع

" اليوتيوب نموذجا" : دراسة استطالعية تحليلية عيل عينة من الطلبة
P كلية علوم االعالم و االتصال

Aيف A Bالجامعيني
سارة تكيلP ، عبد الحكيم شق

A Bالطني

P وسائل االعالم المتخصصة : تحليل مضمون
Aالسياحة الثقافية بالجزائر يف

Pجريدة السيايج

P التلفزيون الجزائري قبل و بعد 
A2019 فيفري 22الخدمة العمومية يف: 

 P
Aمن جانيف Pالتلفزيون العمويم P Bاىل2019دراسة استطالعية لعينة من صحفين 

2019ماي 
P ، عبد

Aشمس الدين لعنايت
P
tالرحمن بركايت

P
Aالقنوات الجزائرية : دراسة حالة قناة نوميديا نيوز يف P

Aغرف األخبار الرقمية يف
ة الممتدة من  t2019 ماي 17 مارس إىل 17الفزي

P إدارة األزمات وانعكاسها عيل
Aيف P

Aاتيجية المديرية العامة لألمن الوطين tاسزي
P Bالبرصي : دراسة مسحية لعينة من صحفين Pالقطاع السميع P Bعمل صحفين

P الجزائر
Aالبرصي يف Pقطاع السميع

دوافع استخدام شباب الجزائر العاصمة لمواقع التواصل االجتمايعP : دراسة
استطالعية لعينة من شباب الجزائر العاصمة

A الصورة الذهنية للمؤسسات Bتحسني P
Aدور الرعاية الرياضية والمسينا يف

كة القابضة مدار اإلقتصادية : دراسة حالة الرس»

P لدى االدارة العمومية الجزائرية
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aدور العالقات العامة يف
: دراسة حالة وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

P الجزائري : دراسة
Aالحفاظ عيل الموروث الثقايف P

Aدور االذاعة المحلية يف
وصفية عيل مستميعP وعمال اذاعة خنشلة

P قطاع االعالم السميعP البرصي بالجزائر :
Aللخدمة العمومية يف P

Aالتنظيم القانويت
1962-2016

P الجمهور لالعالنات عزيw الالفتات االشهارية : دراسة استطالعية لعينة من
tتليف

Pتخصص اتصال تنظييم " tطلبة سنة اوىل و ثانية "ماسزي
A Bنذير بهبيط ، محمد امني

صويلح

P ادارة االزمات بالمؤسسة العمومية الجزائرية : دراسة حالة
Aدور االتصال يف

وزارة الصحة والسكان و اصالح المستشفيات

P المؤسسات االنتاجية :
Aتفعيل برامج العالقات العامة يف P

Aدور التخطيط يف
دراسة حالة مجمع صيدال بالجزائر العاصمة

اعتماد الشباب الجاميعP الجزائري عيل موقع فيسبوك كمصدر للمعلومات :
دراسة استطالعية عيل عينة من طلبة الماسزيt بكلية علوم االعالم و االتصال

3جامعة الجزائر 
فارس بوبروات ، عبد

المجيد فلحات

كة P المؤسسة االقتصادية الجزائرية : دراسة حالة " رش»
Aدور العالقات يف

الخطوط الجوية الجزائرية"
بلهادية فاطمة الزهراء ،

P ليندة
Aعمرايت

P الجزائر قناة النهار نموذجا : دراسة وصفية تحليلية
Aظهور القنوات الخاصة يف

3عيل عينة من اساتذة كلية علوم االعالم و االتصال بجامعة الجزائر 

P تسويق خدمات الوكاالت السياحية بالجزائر :
Aونية يف tدور المواقع االلكزي

دراسة مبيدانية عيل عينة من الوكاالت السياحية بمنطقة الرويبة الجزائر
 wة الزمنية الممتدة من ديسمزي t2018العاصمة خالل الفزي P

A2019اىل جانيف

ات P الجزائري : دراسة تحليلية للنرس»
Ðاالعالم المريت P

Aتناول االخبار السياسية يف
وق االخبارية P قناة الرس»

Aاالخبارية يف
عبد الرؤوف بوسوسو ،

حياة دغبوش

P الجزائر : دراسة مسحية لعينة
Aنرس» الثقافة الصحية يف P

Aيف Pدور االعالم الصيح
من متتبعات برنامج " الصحجة يهP الصح"

P : دراسة حالة
Aويت tواقع استخدام االذاعة الجزائرية للموقع االلكزي

P : دراسة حالة هندسة الكهرباء و
Aه عيل االداء الوظييف Bوتاثزي Pاالتصال الرسيم

2019 ماي 25 اكتوبر اىل 25الغاز " سونلغاز" من 
يعقوب بن سعد ، حمودة

سيدهم نجاة



P
Aايمان برحمايت

MAS/3226

MAS/3228

MAS/3300

MAS/3336

Pفريدة قاسييم
MAS/3358

Pخديجة، صاليج
Mas.3331

Pسيد أحمد، رايىس
Mas.3322

P
Aإيمان، صابويت

Mas.3295

ة A Aسايح، كزي
Mas.3296

فريال عائشة، ولد محمد
Mas.3316

سامية، برحمة
Mas.3324

MAS/3095

Pتحديد توجهات الراي العام المحيل P
Aاسماء بن سالماالذاعة المحلية ودورها يفMAS/3076

MAS/3063

منزيB عيىس ودادي
MAS/3096

P
Aبالل، لعيدايت

MAS/3098

Pوسيلة، بغداىل
MAS/3092

ة، لزرق A Aكزي
MAs/3088

P
tصورايا توايت

MAS/3478

فاضيلP لقمان

MAS/3268

مختار اهدوقة نفيسة
MAS/3086

P : دراسة حالة مؤسسة 
Aالثقافة التنظيمية و اثرها عيل الرضا الوظييفGAM 

2019-2018للتامينات 

ونية tمحاربة الجريمة االلكزي P
Aتوظيف العالقات العامة بالمؤسسات االمنية يف

بالجزائر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية المن والية الجزائر العاصمة
 w2019 اىل شهر جوان 2018نموذجا : من شهر نوفمزي

ليلية بن مختار ، ريمة بن
مسعود

P
Aتشكيل اتجاهات الراي العام حول القضايا السياسية يف P

Aدور الفايسبوك يف
2019الجزائر : دراسة وصفية لعينة من سكان الجزائر العاصمة لسنة 

مينA ماسة بوقرة ، نسيمة
قادري

وق نيوز P المؤسسات االعالمية الجزائرية : قناة الرس»
Aدور العالقات العامة يف

نموذجا
يحياوي شاهيناز ، بن حملة

عبد الحكيم

P ادارة االزمات التسويقية : دراسة حالة مؤسسة
Aفاعلية العالقات العامة يف

Ooredooمتعامل الهاتف النقال بالجزائر 

P
Aالعالقات العامة داخل المؤسسات األمنية : دراسة حالة قيادة الدرك الوطين

P إىل جوان 
Aاقة من جانيف 2019بالرس»

A اإلعالم : دراسة Bالجزائر من خالل قوانني P
Aواقع أخالقيات المهنة الصحفية يف

A بالجرائد الصادرة بمدينة وهران Bالعاملني A Bمسحية عيل عينة من الصحفيني

ة  Bأثر مشاهدة المرأة العاملة للقنوات المتخصصة : قناة سمزيTVنموذجا 
كة جازي بدار البيضاء دراسة استطالعية عيل عينة من النساء العامالت برس»

P : دراسة حالة متعامل
tاإلتصال التسوييف P

Aاستخدام تكنولوجيا اإلتصال يف
2019 مارس 17 اىل 2018 ديسمزيw 17الهاتف النقال " موبيليس " من 

اء : دراسة استطالعية عيل P بمراحل اتخاذ قرار الرس»
Aويت tعالقة اإلشهار اإللكزي

P الجزائر
Aصفحة الفايسبوك لمتعامل الهاتف النقال أوريدو يف Pعينة من متتبيع

2019العاصمة خالل ماي 

+ P
Aا�����������لمؤس�سات ا�����������لعسكر�ية : درا�سة حا��������لة ل���������قيادة ا���������لدر�ك ا���������لوط�ين P

Aا�����������لعالقات ا�����������لع�امة يف�������������
ا�قة ا�����������لجزا�ئر  2019 - 2018ا�����������لرس»

ات االخبارية المهارات االتصالية وفعالية الرسالة االعالمية لمقديمP النرس»
ات االخبارية التلفزيونية : دراسة وصفية تحليلية لعينة من مقديمP النرس»

(2019بالتلفزيون الجزائري العمويمP ) افريل - ماي 
حميدة عمران ، زينب

جغبوب

P المؤسسات العمومية الجزائرية : دراسة حالة
Aيف Pتوظيف االتصال التنظييم

ي - ماي  B(2019مؤسسة " موبيليس " بفرع باب الزور ) فيفزي
فراح خديجة جبار ، مريم

عبدي

بوية tنرس» القيم الزي P
Aالتلفزيون الجزائري ودورها يف P

Aامج الثقافية يف wالزي
واالجتماعية : دراسة استطالعية لعينة من متتبيعP برنامج ) ألسانغ ( عيل القناة

الرابعة

P بناء الصورة الذهنية للمؤسسة : دراسة
Aارشاتيجية العالقات العامة ودورها يف

A الدفيل من مارس B2019حالة مؤسسة سونلغاز عني

P لدى المواطن wتوجيه السلوك االنتخايت P
Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع

P الجزائر العاصمة
Aالجزائري : دراسة مسحية عيل عينة من مواطين

- P
Aالمؤسسات االعالمية مؤسسة دزاير تييف P

Aواقع استخدام العالقات العامة يف
 P

Aمؤسسة دزاير تييف P
A2019 ماي 22نموذجا - : دراسة ميدانية يف

P المؤسسة
Aمستوى رضا الزبون يف A Bتحسني P

Aاثر استخدام تكنولوجيا االتصال يف
كة الخطوط العمومية الخدماتية : دراسة ميدانية عيل عينة من زبائن رش»

(2019الجوية الجزائرية ) ماي - جوان 

امج التلفزيونية wالجزائر من خالل الزي P
Aاث يف tالزي A Bالسياحة الداخلية وتثمني

 : دراسة وصفية لعينة من طلبةA3حصة " تراث بالدي " نموذجا " لقناة 
ة الزمنية من  tبرصي الفزي Pتخصص سميع t2019 جوان 30 اىل 1الماسزي

تاثزيB تكنولوجيا االتصال الحديثة عيل انماط االتصال االرشي للمجتمع
الجزائري : دراسة استطالعية لعينة من طلبة علوم االعالم و االتصال



بلخزيB عائشة
MAS/3082

ايمان راي
MAS/3075

شيماء بكار
MAS/3075

مريم، بن حداد
MAS/3068

فكزيB محمد
MAS/3480

مريم صحراوي

MAS/3245

لطيفة عيساوي
MAS/3244

يف P رش» wهاجر العريت
MAS/3240

P زكريا wايت وعرايت
MAS/3482

خولة، بن سالم
Mas.3241

أحالم فاطمة، مدوح
Mas.3479

صباح، لوناس
Mas.3224

حفصة، أوراري
Mas.3227

جمال، سدور
Mas.3081

اخالص، عابد رقيق
Mas.3073

P
امال لرايس»

MAS.3341

اطمة شعالل
MAS.3330

P يوسف اسالم
Aحسايين

MAS.3117

MAS.3445فندي، سليم

فاتح، يخلف
MAS/3080

P بناء الصورة الذهنية للمؤسسة االقتصادية : دراسة
Aدور العالقات العامة يف

ي A Bكة الوطنية للكهرباء و الغاز - الوسط - مؤسسة التوزي����ع الزي حالة الرس»
ة الزمنية من  t2019 ماي 15 فيفري اىل 17الفزي

P المؤسسات العمومية : دراسة
Aواقع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة يف

حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر الفضائية المديرية العامة - سعيد حمدين
 (2019) فيفري - مارس 

بية االعالمية عزيw وسائل االعالم : دلراسة احصائية للتلفزيون الجزئري tالزي
ENTV ة الزمنية من tاىل غاية 1 ) الفزي P

A2019 مارس 31 جانيف)

A : دراسة Bللطلبة الجامعيني Pعيل السلوك االستهاليك P
Aويت tاالشهار االلكزي Bتاثزي

وصفية لعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال - انستغرام نموذجا -

P التلفزيون الجزائري : دراسة ميدانية حول واقع
Aواقع العالقات العامة يف

العالقات العامة بالقناة الجزائرية الثالثة

A الخدمة Bللمؤسسة و اثره عيل تحسني P
Aويت tانماط استخدام الموقع االلكزي

P
Aويت tالموقع االلكزي Pالعمومية : دراسة استطالعية عيل عينة من مستخديم
P للضمان االجتمايعP للعمال االجراء ) مديرية الجزائر

Aللصندوق الوطين
العاصمة (

ات االخبارية بالتلفزيون العمويمP ودور P النرس»
Aنظام الخدمة العمومية يف

A أدائها : دراسة مسحية تحليلية لعينة Bتحسني P
Aتكنولوجيا االتصال الحديثة يف

ات اإلخبارية بالقناة العمومية الثالثة من النرس»

 : دراسة1962 اىل 1954دور االعالم الجزائري اثناء الثورة التحريرية من 
تاريخية

P بناء الصورة الذهنية لمؤسسة موبيليس : دراسة حالة مؤسسة
Aدور االشهار يف

موبيليس للهاتف النقال

A بالديوان Bللعاملني P
Aالمهارات اإلتصالية للقائد اإلداري عيل األداء الوظييف Bتأثزي

ة : من فيفري إىل أفريل  tخادم : الفزي Ðللحليب ومشتقاته بزي P
A2019الوطين

P السينما الروائية الثورية الجزائرية : دراسة سيميولوجية
Aصورة الطفل يف

A سنة Bة الممتدة بني tالفزي P
Aة " و " ياوالد " يف P سن العارش»

Aالجحيم يف " A Bللفيلمني
1990 و 1960

و الجزائر tالصورة الذهنية لدى مؤسسة ميزي A Bتحسني P
Aيف Pدور اإلتصال التنظييم

و الجزائر tمؤسسة ميزي P
Aدراسة ميدانية لعينة من موظيف :

ونية tالصحافة اإللكزي P
Aبورما )الروهينجيا( يف Pالمعالجة اإلعالمية لقضية مسليم

وق أون الين نموذجا دراسة تحليلية وصفية من   01الجزائرية : موقع الرس»
 wإىل ديسمزي w2017سبتمزي

P مراكز البحث العلمية
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف Pدور اإلتصال التنظييم

P لتطوير اللغة العربية
Aوالتقين Pالجزائرية : دراسة حالة مركز البحث العليم

ة الممتدة من  t01الفزي w2019 ماي 30 إىل 2018 ديسمزي

P الجزائر : دراسة حالة
Aترقية حقوق األطفال يف P

Aدور اإلتصال الجمعوي يف
P مارس 

A2019شبكة ندى جانيف

A صورة المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة مجمع " Bتحسني P
Aاالشهار و دوره يف

P اىل مارس 
Aة الممتدة من جانيف t2019البل " بالحراش من الفزي

وي����ج للمنتجات : دراسة استطالعية الراء tالزي P
Aو مساهمته يف P

Aويت tاالشهار االلكزي
P و مواقع التواصل االجتمايعP لمؤسسة

Aويت tالموقع االلكزي Pعينة من متصفيح
Pرايم

P اتجاه حملة " wتشكيل الراي العام الطاليت P
Aو دوره يف P

Aويت tااللكزي Pالفضاء العمويم
 علوم االعالم و2 : دراسة مسحية لعينة من طلبة ماسزيt 2018خليها تصدي" 

2019 ماي 2018 ديسمزيw 3االتصال بجامعة الجزائر 
P إدارة األزمات : دراسة حالة مؤسسة موبليس

Aدور العالقات العامة يف

P تفعيل االتصال الداخيلP بالمؤسسات
Aدور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف

ة tالعمومية : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع عيسات ايدير الفزي
2019الممتدة من فيفري إىل أفريل 



P هاجر
Aزيتويت

MAS/3483

اسامة بقاح
MAS/3482

Mas.3070

راضية، أونادي
Mas.3066

سليم كشكار
MAS/3067

توفيق بيلوم
MAS/3355

دوراري عبد الفتاح
MAS/3351

لراري نزي��هة
MAS/3356

راوية، جحا
MAS/3374

A ايمن Bحسني
MAS/3484

P
Aى جياليت برس»

MAS/3305

تينهينان طرمول
MAS/3284

نزي��هة بوزكريا
MAS/3097

زهية طاوس بليلة
MAS/3345

جالل نجاع
MAS/3285

مريم بونيف
MAS/3275

وداد بوخروفة
MAS/3327

رسمة بوخناق
MAS/3328

P فاطمة الزهراء
Aتنايت

MAS/3337

كة  P الجزائر : دراسة حالة رش»
Aيف Pواقع التسويق الشبيكOPES. COMمن 

2019فيفري اىل افريل 

P المؤسسة االعالمية :
Aللعمال يف P

Aو عالقته باالداء الوظييف Pاالتصال التنظييم
ة الممتدة من tدراسة حالة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري - من الفزي

2017 مارس 12 فيفري اىل 27

P المؤسسة الخدماتية
Aيف P

Aتعزيز اإلنتماء الوظييف P
Aدور الثقافة التنظيمية يف

الجزائرية : دراسة حالة صندوق الضمان اإلجتمايعP لغزيB األجراء، فرع
2019 إىل افريل 2019القليعة، من فيفري 

P المؤسسة
Aية يف A أداء الموارد البرس» Bتحسني P

Aيف Pالرسيم Bدور اإلتصال غزي
ة الممتدة من tالعمومية الجزائرية : دراسة حالة المديرية العامة للجمارك الفزي

 w2019 إىل ماي 2018ديسمزي

P ادارة العالقة مع الزبون :
Aو دوره يف Pشبكات التواصل االجتمايع wالتسويق عزي

" بالجزائر العاصمة ديسمزيkronestorewدراسة حالة مؤسسة " سنادة 
2019 جوان 2018

تاثزيB استخدام شبكات التواصل االجتمايعP عيل اللغة العربية لدى الشباب
الجاميعP : دراسة مسحية عيل عينة لمستخديمP الفايسبوك من طلبة كلية علوم

االعالم و االتصال

P القنوات العمومية الجزائرية - قناة الجزائرية الثالثة
Aمصداقية االخبار يف

نموذجا - : دراسة وصفية تحليلية عيل عينة من طلبة ماسزيt اذاعة و تلفزيون
3بكلية علوم االعالم و التصال بجامعة الجزائر 

A الصورة الذهنية عزيw مواقع التواصل االجتمايعP : دراسة حالة مؤسسة Bتحسني
 "Bel Algerie3 اىل ماي P

A2019 " من جانيف

P المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة مركب صيانة و
Aيف Pواقع االتصال الداخيل

P - ماي 
Aجانيف A Bة الممتدة ما بني tالفزي P

A2019معالجة السيارات بسونلغاز يف

تقنيات االتصال الر قيمP عيل االثهار : دراسة حالة مؤسسة االتصال رقيمP و
P اىل GEN - 42االشهار 

Aعكنون من جانيف A w2019 ماي 18 بني

الرسوم المتحركة عيل لغة الطفل الجزائري من )  B10 سنوات اىل 8تاثزي 
P ) باش

سنوات ( : دراسة مسحية عيل عينة من تالميذ مدرسة محمد حبايس»
جراح (

P تروي����ج صورة المؤسسة االستشارية : دراسة حالة
Aدور العالقات العامة يف

P - جوان JK CONSULTINGلمؤسسة 
A2019 - جانيف

P تفعيل االتصال التنظييمP داخل المؤسسة العمومية
Aدور القيادة االدارية يف

الجزائرية : دراسة مسحية لعمال القناة االذاعية الثقافية الجزائر من شهر
2019مارس اىل شهر ماي 

P المؤسسة
Aيف Pاالتصال الداخيل A Bتحسني P

Aدور تكنولوجيا االتصال الحديثة يف
A Bالوطنية لالتصال و النرس» و االشهار : دراسة حالة فرع اتصال و اشارات بعني

2019النعجة من فيفري اىل ماي 

P زيادة الويعP لدى
Aالفضائيات الجزائرية يف P

Aامج االجتماعية يف wمساهمة الزي
جمهور الطلبة : دراسة مسحية لعينة من متتبيعP برنامج ما وراء الجدران عيل

P
Aقناة النهار تييف

: A Bلدى الطلبة الجامعيني Pالسيايس Pتنمية الويع P
Aونية يف tدور المدونات االلكزي

دراسة استطالعية عيل عينة من طلبة قسم علوم االعالم و االتصال بجامعة
3الجزائر 

P القنوات التلفزيونية الجزائرية القناة الفضائية نموذجا : دراسة
Aمجة يف wالزي

2018/2019حالة لموسم 

A بالتوحد مع المجتمع : Bدمج اطفال المصابني P
Aاستخدام التكنولوجيا الحديثة يف

دراسة حالة لمركز رعاية اطفال التوحد "عيلP رميلP " بن عكنون العاصمة
 A Bة الممتدة بني t2019 اىل ماي 2018الفزي

P بالمؤسسة العمومية الجزائرية :
Aرفع االداء الوظييف P

Aدور الثقافة التنظيمية يف
 P

Aاىل افريل2019دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية " بدر" من جانيف 
2019



P نرسين
Aعيسايت

MAS/3353

P اكرام wمحاليت
MAS/3270

كاميلية يسP احمد
MAS/3338

MAS/3248

P
Aامال بسيين

MAS/3230

Pربييع Aلبين
MAS/3331

عواد اسامة
MAS/3301

جهيدة بن عروج
MAS/3476

امينة بوعيشات
MAS/3334

عبد الحميد سعد هللا
MAS/3084

آمال عربية
MAS/3085

عبد المالك طوبال
MAS/3475

Pينة بودريم wصزي
MAS/3247

P
Aيمينة مزايت

MAS/3340

MAS/3335

حمزة درياس
MAS/3352

عائشة ريان، نقيب
Mas.3071

Pسليم، ربايعMas.3303

Pمنال، حميىس
MAS.3313

Pنسيم، جويميع
MAS.3065

، بن ادير A Bياسمني
Mas.3064

P المؤسسات الوطنية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية
Aدور العالقات العامة يف

ولية  tلتسويق و توزي����ع المواد البزيNAFTAL

P تقريب جمهور الطلبة من المؤسسة
Aدور برنامج " و عقدنا العزم " يف

 tتخصص اتصال02العسكرية : دراسة استطالعية لعينة من طلبة الماسزي 
ي و الوسائط الجديدة Bجماهزي

A الخدمة العمومية : دراسة حالة المصالح Bتحسني P
Aونية يف tدور االدارة االلكزي

Pية لبلدية اسطاواىل t2019البيومزي

P مؤسسة الجزائرية : دراسة
Aيف P

Aالوظييف Aو اثره عيل الريض Pاالتصال الداخيل
حالة مؤسسة سونطراك

امج التلفزيونية و انعكاساته عيل اداء wللزي A Bالجزائريني Bتقديم المشاهزي
وق  P قناة الرس»

Aدراسة استطالعية عيل صحيف : A Bالصحفينيtv 2018 اكتوبر- 
2019جوان 

P الجزائر :
Aبحوث علوم االعالم و االتصال يف P

Aاستخدام الوسائط الجديدة يف
دراسة مسحية لعينة من اساتذة علوم االعالم و االتصال

P المؤسسات الصحية : دراسة حالة المؤسسة
Aيف Pواقع االتصال الصيح

العمومية للصحة الجوارية سيدي محمد بوشنافة

استخدام العالقات العامة الداخلية لتكنولوجيا االتصال : دراسة حالة مديرية
2018/2019بريد الجزائر العاصمة 

P ترسيخ القيم الدينية لدى الجمهور
Aدور تلفزيون قناة القرآن الكريم يف

الجزائري : دراسة استطالعية عيل عينة من متتبيعP قناة القرآن الكريم
A البنيان- Bبمدرسة قرطبة للعلم و االيمان- عني

P تعزيز العمل الجواري :
Aواقع توظيف االذاعات المحلية لموقع الفايسبوك يف

wدراسة وصفية تحليلية لمضمون الصفحة الرسمية الذاعة البهجة " سبتمزي
"2019-مارس 2018

A االدارة المحلية و المواطن : دراسة استطالعية لعينة من Bواقع االتصال بني
P اىل ماي 

Aخادم الجزائر العاصمة من جانيف Ðبلدية بزي P
A2019مواطين

A صورة المؤسسة خارجيا : دراسة حالة" Bتحسني P
Aدور العالقات العامةيف

مؤسسة جازي"

P االشباعات و
Aدراسة يف : tاشباع حاجات الملتيف P

Aدور صحافة المواطن يف
P جامعة الجزائر 

Aلسنة3الرغبات لعينة من طلبة علوم االعالم و االتصاليف 
2019

A ضعف االمكانيات ام Bالقنوات الجزائرية المستقلة بني P
Aامج الفكاهية يف wالزي

نامج " الميت يجP " خالل رمضان لموسم - wضعف االنتاج : دراسة تحليلية لزي
2017-

P المؤسسة التجارية ) 
Aيف P

Aاالداء الوظييف A B2018واقع العالقات العامة لتحسني-
2019A Bدراسة حالة لمؤسسة كندور فرع الجزائر العاصمة - الحمزي : )

P من خالل برنامج الحصاد wجمال الخاشقيح P
Aالمعالجة االعالمية اغتيال الصحيف

عيل قناة الجزيرة : دراسة وصفية تحليلية لعينة من االعداد اكتوبر -
w2018نوفمزي

P المؤسسات الخدماتية : دراسة
Aيف Pبالوالء التنظييم Pعالقة االتصال الداخيل

كة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالجزائر حالة الرس»
P السينما الجزائرية : دراسة تحليلية لفيلم " إمرأتان "

Aالعنف األرشي يف

P تثقيف المرأة العاصمية : دراسة مسحية لعينة من
Aامج التلفزيونية يف wدور الزي

نامج كالم نواعم  wنساء العاصميات المتتبعات لزيMBCIنموذجا 

Pإدارة الوقت بوزارة التعليم العاىل P
Aدور تكنولوجيا المعلومات واالتصال يف

والبحث العليمP : دراسة حالة مديرية الشبكات وأنظمة اإلعالم واإلتصال
 w2019 مارس 2018الجامعية الجزائر نوفمزي

A الصورة الذهنية للمؤسسة اإلقتصادية Bتحسني P
Aودوره يف P wاإلتصال الخاريج

ونيكس )  tبالجزائر : دراسة مسحية لجمهور مؤسسة السالم إلكزيStarlight) 
2019بباب الزوار من مارس إىل ماي 



إيمان، توات
Mas.3062

كميليا، بن ستالة
Mas.3087

قبوح بثينة
MAS/3464

MAS/3493

براهييمP مسينيسا
MAS/3474

عبد الرحمان، سعودي
Mas.3493

ة Bحاج مويس، شهزي
MAS.3089

Pينة، إغيل عيل wصزي
Mas.3091

مدينة، أوكال

Mas.3093

ة، عقابة Bسمزي
Mas.3344

P
Aرابح، عمرايت

Mas.3338

، قريب A Bياسمني
Mas.3074

كميلية حجال
MAS/3079

هاجر فاسخ

MAS/3077

MAS/3072

بوثلجة مريم
MAS/3343

MAS/3231

قاسم نبيلة
MAS/3200

اوي Aسارة خرصMAS/3312

P غرس قيم المواطنة لدى المواطن الجزائري
Aامج اإلذاعية العسكرية يف wدور الزي

: دراسة مسحية لعينة من متتبيعP حصة السليل بالقناة اإلذاعية األوىل
 w2019 ماي 2018واإلذاعات الجهوية نوفمزي

ها عيل االتصال داخل األرشة : دراسة Bالتكنولوجيات الحديثة وتأثزي
استطالعية لعينة من األرش ببلدية محمد بلوزداد الجزائر العاصمة

: Pه عيل العمل االعاليم Bانتقاء المعلومات و االخبار و تاثزي P
Aدور الفايسبوك يف

P القناة الجزائرية الثالثة Bدراسة ميدانية عيل عينة من صحفين

P القنوات الجزائرية الخاصة : دراسة استطالعية عيل
Aالممارسة االعالمية يف

وق نيوز P قناة الرس» Bعينة من صحفين

 نحو القنوات العربية المتخصصة - قناة3اتجاهات طلبة جامعة الجزائر 
beinالرياضية االوىل نموذجا : دراسة ميدانية لعينة من طلبة السنة الثانية 

ماسزيt تخصص دراسات االذاعة و التلفزيون

P القنوات الجزائرية الخاصة : دراسة استطالعية عيل
Aالممارسة اإلعالمية يف

وق نيوز P قناة الرس» Bعينة من صحفين

A عيل شبكات التواصل االجتمايعP كمصدر Bالجزائريني A Bاعتماد الصحفيني
P عن

A بموقع" كل يس» Bالعاملني A Bللمعلومات : دراسة مسحية لعينة من الصحفيني
الجزائر" و موقع " ألجري سكوب "

P الجزائر :
Aتطوير العمل اإلداري بالمؤسسة الخدماتية يف P

Aالرقمنة ومساهمتها يف
دراسة حالة المديرية العامة )للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(

P المؤسسات
Aمن خالل الحمالت اإلعالمية العمومية يف Pالتسويق اإلجتمايع

P
Aالطرق نموذجا يف wللوقاية واألمن عزي P

Aالجزائر : المركز الوطين P
Aالخدماتية يف

ة الممتدة من  t2019 جوان 13 إىل 2018 أكتوبر 29الفزي

P التوجيه اإلعاليمP : دراسة تحليلية مقارنة
Aدور تحرير األخبار التلفزيونية يف

وق  P مؤسسة التلفزيون الجزائري والرس»
Aيف P wالحراك الشعين wلخزيNews

P
Aها عيل الجمهور الريايض Bالصحافة الرياضية وتأثزي P

Aإستمعال األلفاظ العامية يف
Pالعاصيم P

Aالجزائري : دراسة مسحية عيل عينة من الجمهور الريايض

P قناة النهار الخاصة : دراسة
Aالمعالجة اإلعالمية للمشكالت االجتماعية يف

ة الممتدة من  t03تحليلية لعينة من برنامج " ما وراء الجدران " خالل الفزي 
2018 ديسمزيw 19اكتوبر إىل 

: A Bنرس» الرياضة لدى الطلبة الجامعيني P
Aامج التلفزيونية الرياضية يف wدور الزي

دراسة مسحية عيل عينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال بجامعة
2019-2018 لسنة 3الجزائر 

Pظل االعتماد عيل مواقع التواصل االجتمايع P
Aمصداقية المؤسسات االعالمية يف

A Bكمصدر للمعلومات : دراسة وصفية استطالعية لعينة من الصحفيني
وق نيوز ( ، اذاعة ) البهجة ( ، الصحافة المكتوبة، A التلفزيون ) الرس» Bالجزائريني

) Pوق اليويم ) الرس»

: P wالصورة الذهنية لدى الجمهور الخاريج A Bتحسني P
Aيف P

tدور االتصال المؤسسايت
ة الممتدة من  tاىل 22دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر الفزي P

A22 جانيف 
2019افريل 

A الصورة الذهنية للمؤسسة العمومية : دراسة Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

ة الدراسة من tالدفيل - فزي A Bحالة المديرية الوالئية للحماية المدنية - والية عني
P اىل افريل 

A2019جانيف

P الجزائر : دراسة حالة مؤسسة
Aللمنتجات السياحية يف P

Aويت tالتسويق االلكزي
P الجزائري للسياحة 

Aالديوان الوطينONAT 14 اىل 2019 فيفري 12 من 
2019افريل 

P و السلوك االستهاليكP لدى الطالب الجاميعP الجزائري :
Aاالشهار التفزيويت

دراسة استطالعية لعينة من طلبة السنة الثانية ماسزيt اعالم تخصص
P االذاعة الوطنية القناة االوىل : دراسة حالة

Aامج الثقافية يف wالزي



جقعود انيس
MAS/3495

Pة فاليج Bنمزي
MAS/3187

Pايمان ربييع
MAS/3183

ماريا لعجال
MAS/3186

نوال بوريشة
MAS/3201

زينب، خاشوش
Mas.3492

منال، عبو
Mas.3490

صالح الدين، دهيليس
Mas.3491

Pأمينة، قاسيم

Mas.3090

P wنرسين مرييح
MAS/3184

رميساء زديرة

MAS/3185

بوربيعة صالح الدين
MAS/3167

بان Aحفيظة رص
MAS/3173

A Bسبع ياسمني
MAS/3094

بوراس رتيبة
MAS/3175

MAS/3273

عالوية لعالم
MAS/3260

حفصة اوراري
MAS/3227

برحامد سارة
MAS/3259

اثر الومضات االشهارية عيل الصورة الذهنية لمستعميلP موبيليس : دراسة
ة الممتدة tالجزائر العاصمة من الفزي Pاستطالعية عيل عينة من الشباب الجاميع

A مارس  B2019اىل ماي 2019مابني

P المؤسسة الجزائرية : دراسة حالة
Aيف A Bاداء االداريني A Bتحسني P

Aدور التكوين يف
لمؤسسة اتصاالت الجزائر فرع بلدية العاشور الجزائرالعاصمة ) من مارس

(2019 اىل ماي 2019

كة P المؤسسة الجزائرية : دراسة حالة رش»
Aونية يف tواقع العالقات العامة االلكزي

2019 فيفري - جوان Ooredooاوريدو 

P المسلسالت الكرتونية : دراسة تحليلية
Aصورة عالقة الطفل بارشته يف

P عالم غامبول المدهش نموذجا
Aسميولوجية لمشاهد المسلسل الكارتويت

P المؤسسات المالية :
Aترسيخ الثقافة التنظيمية يف P

Aيف Pاهمية االتصال الرسيم
دراسة مسحية تحليلية لعينة من عمال بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة

بزيÐ خادم - الجزائر-

P تحقيق أهداف المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة
Aدور العالقات العامة يف

ة الزمنية الممتدة من  t02للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بدرارية الفزي 
2019 جوان 25أفريل إىل 

P الحفاظ عيل عادات وتقاليد أمازي����غ الجزائر : دراسة حالة
Aدور القناة الرابعة يف

2019 إىل ماي 2019القناة األمازيغية الرابعة من مارس 

P بالمؤسسة : دراسة حالة
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aيف Pدور االتصال الشخيص
P إىل 10المركز التجاري ارديس بالجزائر العاصمة من 

A2019 جوان 30 جانيف

P الصحافة المكتوبة من وجهة
Aالمعالجة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف

P الجرائد Bدراسة استطالعية عيل عينة من صحفين : A Bالجزائريني A Bنظر الصحفيني
2019 ماي 09 إىل 04الوطنية اليومية الصادرة باللغة العربية من 

A الخدمات الفندقية فندق -  Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال السيايجNEW DAY- 

A من Bالء و المستخدمني A Aداي نموذجا : دراسة ميدانية عيل عينة من الزي A Bبحسني
P اىل 15

Aافريل12 جانيف 

P الجزائر
Aدور الحمالت االعالمية التلفزيونية الخاصة بالتوعية الصحية يف

P حياتك" للوقاية من رشطان الثدي بالتلفزيون الجزائري سنة
حملة " عيىس»

 نموذجا : دراسة استطالعية عيل عينة من نساء مدينة الجزائر بلدية "2018
A النعجة " Bعني

P تفعيل العمل الدبلومايسP : دراسة حالة وزارة
Aدور العالقات العامة يف

الخارجية نموذجا

P االفالم السينمائية الثورية : دراسة تحليلية لفيليمP " ابواب
Aالهوية الجزائرية يف

 "Hors La Loiالصمت " و " 

ها عيل الهوية االجتماعية للطلبة Bبرامج تلفزيون الواقع العربية و تاثزي
A : برنامج  BالجامعينيArabs Got talentنموذجا 

P المؤسسة العمومية
Aيف P

Aالثقافة التنظيمية و اثرها عيل االداء الوظييف
الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز

- Pلدى الطالب الجاميع Pالسيايس Pتنمية الويع P
Aيف Pمواقع التواصل االجتمايع Bتاثزي

فايسبوك انموذجا - : دراسة وصفية تحليلية لطلبة ماسزيt علوم االعالم و
2019 الجزائر بن عكنون - من فيفري اىل جوان 3االتصال بجامعة الجزائر 

ام المؤسسات االعالمية الجزائرية باخالقيات المهنة الصحفية  A t2016الزي-
- حق الرد نموذجا - : دراسة ميدانية لبعض الصحف الوطنية208

P الصحافة
Aبورما ) الروهينجيا ( يف Pالمعالجة االعالمية لقضية مسليم

وق اون االين نموذجا - : دراسة تحليلية ونية الجزائرية - موقع الرس» tااللكزي
2017 ديسمزيw 31 سبتمزيw اىل 01وصفية من 

A الصورة الذهنية للمؤسسة : دراسة حالة وكالة Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

موبيليس - الجزائر-



امال درداري
MAS/3225

ينة، روابحية wصزي
Mas.3184

ي Bجازية، خزي
Mas.3339

امينة جعادي
MAS/3354

خولة جكنون
MAS/3370

رضوان العيداوي
MAS/3220

فلة روان
MAS/3222

اسماء طهراوي
MAS/3235

MAS/3232

MAS/3453

بوذراع نور الهدى
MAS/3269

عبد الكريم بن ميمون
MAS/3134

MAS/3132

MAS/3274

سليم رجول
MAS/3418

MAS/3421

P
tخليل، توايت

Mas.3477

P
Aدليلة، قسنطيين

Mas.3250

مريم حسينة، غياط
Mas.3280

P القنوات التلفزيونية الجزائرية : دراسة تحليلية
Aامج الحوارية يف wلغة تقديم الزي

P دائرة الضوء " بالقناة االرضية الجزائرية و الجزائر
Aيف " P wبرناميح A Bمقارنة بني

وق االخبارية هذا المساء بقناة الرس»

P المؤسسة :
Aيف Pتكنولوجيا المعلومات واإلتصال وأثرها عيل اإلتصال التنظييم

دراسة وصفية تحليلية بالمديرية الفرعية للشبكات وأنظمة المعلومات
Pوالبحث العليم Pواإلتصاالت بوزارة التعليم العاىل

P زعفان
Aرايت" : Pوالسيايس Pفيديوهات اليوتيوب ذات المحتوى اإلجتمايع Bتأثزي

2019/2018ومنسوطيش" نموذجا عيل طلبة الماسزيt إعالم 

P اثبات قدرات ذوي االحتياجات الخاصة القناة االوىل االذاعية
Aدور االذاعة يف

نموذجا : دراسة مسحية عيل عينة من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
P اىل 1 من 3بجامعة الجزائر

A2019 افريل 16 جانيف

P تنظيم فعاليات ملتقيات العالقات العامة : دراسة حالة "
Aدوروكالة االتصال يف

2019 ، فيفري 2018" القبة - سبتمزيnch wوكالة " 

P تعزيز االغنية الشعبية الجزائرية العاصيمP عند
Aدور االذاعة الجزائرية يف

الشباب العاصيمP : دراسة مسحية لعينة من الشباب العاصيمP مستميعP اذاعة
جيل أف أم

A السلوك االستهاليكP لدى المستخدم : دراسة Bتحفزي P
Aدور الفايسبوك يف

A الشباب بالجزائر العاصمة Bاستطالعية لعينة من المستخدمني

P تحقيق االهداف التسويقية للمؤسسة الخدماتية :
Aدور العالقات العامة يف

ة الزمنية من  tفيفري2دراسة حالة مؤسسة أريدو لالتصاالت خالل الفزي 
2002 جوان 5اىل 2019

P المؤسسة الخدماتية الجزائرية : دراسة حالة
Aو فعالياته يف Pاالتصال التنظييم

P اىل جوان 
A2019مؤسسة " جازي" من جانيف

P wالصورة الذهنية لدى الجمهور الخاريج A Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

للمؤسسة االتصاالتية : دراسة مسحية عيل عينة من زبائن متعامل الهاتف
Ooredooالنقال 

المعالجة االعالمية ألزمة الروهينغا من خالل قناة الجزيرة : دراسة تحليلية
ة الممتدة من  tالفزي P

Aات االشارة االوىل و الثانية يف  أوت26وصفية لعينة من نرس»
2017 سبتمزيw 29اىل 

P الجزائر : دراسة تحليلية
Aيف Pاالفالم الكوميدية و معالجتها للواقع السيايس

ة " P درش»
Aلفيلم " كرنفال يف

P : دراسة حالة المؤسسة
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
2019 ماي 21 مارس اىل 21الخدماتية أوريدو من 

P التوعية بمخاطر الجريمة : دراسة
Aوق يف P قناة الرس»

Aدور برنامج لغز الجريمة يف
2019مسحية لعينة من شباب العاصمة من ماي اىل جوان 

A الصورة الذهنية للوزارات الجزائرية : Bتحسني P
Aتوظيف موقع الفايسبوك يف

بية الوطنية من  t2019 مارس 4اىل 2018 اكتوبر 4دراسة حالة وزارة الزي

عية - تاثزيB شبكات التواصل االجتمايعP - فايسبوك - عيل الهجرة غزيB الرس»
الفايسبوك نموذجا - : دراسة مسحية لعينة من الشباب المستخدم لموقع

P الجزائر العاصمة
Aالفايسبوك يف

P بث الثقافة البيئية : دراسة تحليلية عيل عينة
Aامج التلفزيونية يف wمساهمة الزي

امجية  w2019/2018من برنامج بيئتنا للتلفزيون الجزائري ضمن الشبكة الزي

P التعريفvlogueursمساهمة مدونو الفيديوهات )
Aعيل موقع يوتيوب يف )

A : دراسة استطالعية لعينة Bبالمعالم السياحية الجزائرية لدى الطلبة الجزائريني
 لسنة03من طلبة الثانية ماسزيt اتصال بكلية اإلعالم واإلتصال جامعة الجزائر 

2019

اتيجية اإلتصال بالؤسسة tتخطيط االسزي P
Aاتيجية يف tدور اليقظة االسزي

 Modernاالقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة األجور العرصي 
Brichs w2019 - أفريل 2018 نوفمزي



ليدية حاج، سعيد
Mas.3306

Mas.3447سليم، فندي

Pسليم، ديليم
Mas.3309

هيبة، بلعسلة
Mas.3440

هانية، تراي
Mas.3362

لينة، بوطرفة
Mas.3223

سهيلة، بوعريسة
Mas.3239

Pرصاح، كىس
Mas.3361

ينة، سعدودي wصزي
Mas.3357

غسمون فاطمة الزهراء
MAS/3266

خديجة مربوش
MAS/3367

يبط وهيبة رش»

MAS/3281

ليلية طمبار

MAS/3292

تريكP أسماء
MAS/3469

MAS/3409

MAS/3434

A Bلدى الطلبة الجامعيني Pالسيايس Pتكوين الويع P
Aفتيحة هرنوفدورو سائل االعالم يفMAS/3419

MAS/3420

MAS/3396

محرز رزيق
MAS/3368

MAS/3415

بوية الجزائرية : دراسة حالة مدرسة عبد tالمؤسسة الزي P
Aيف Pاالتصال الداخيل

2019/2018الحميد بن باديس بقاريدي الجزائر العاصمة السنة الدراسية 
P إدارة األزمات : دراسة حالة مؤسسة موبليس

Aدور العالقات العامة يف

أثر مواقع التواصل اإلجتمايعP )فايسبوك أنموذجا( عيل أنماط التواصل األرشي
: دراسة مسحية عيل عينة من الشباب بمنطقة بن عكنون

P
Aام يف tكة سيزي P : دراسة حالة رش»

Aتحقيق الرضا الوظييف P
Aيف Pدور اإلتصال الداخيل

ة الممتدة من  tالفزي P
A02الجزائر العاصمة يف P

A2018 إىل غاية مارس 2018 جانيف

وق + فيهية عيل الشباب : برنامج "راينا هاك" لقناة الرس» tامج الزي wالزي Bتأثزي
3نموذجا دراسة ميدانية لعينة من طلبة ماسزيt إعالم واتصال بجامعة الجزائر 

P تحقيق إدارة الجودة الشاملة : دراسة حالة مؤسسة
Aونية يف tدور اإلدارة اإللكزي

P - ماي 
Aجانيف A Bة الممتدة مابني tالفزي P

A2019جازي يف

كة الخطوط الجوية الجزائرية : A صورة رش» Bتحسني P
Aيف P

tدور اإلتصال التسوييف
مديرية تسيزيB العالمة أنموذجا

ونية : دراسة استطالعية لعينة من tإقبال جمهور الطلبة عيل األسواق اإللكزي
طلبة كلية علوم اإلعالم واإلتصال

P المؤسسة المرصفية : دراسة حالة مؤسسة ترست
Aواقع العالقات العامة يف

 P
A2019 أفريل 2019بنك جانيف

Pاثر استخدام تكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة عيل االداء االعاليم
P
Aبالتلفزيون الجزائري : دراسة وصفية تحليلية لعينة من صحيف P

Aللصحيف
التلفزيون الجزائري ) القناة االرضية (

P للشباب
Ðايت ونية عيل عملية اتخاذ القرار الرس» tاالعالنات االلكزي Bتاثزي

A Bالجزائري : دراسة مسحية لموقع الفايسبوك نموذجا لعينة من الشباب مابني
 سنة30 اىل 20

A المعارضة السياسية و حرية الرأي و Bامج التلفزيونية السياسية الساخرة بني wالزي
التعبزيB : دراسة تحليلية مقارنة لعينات من برنامج " فوق السلطة " لقناة

ة الممتدة من شهرbEUR TVالجزيرة و برنامج "عمر راسك " لقناة  tالفزي P
Aيف 

2019اىل شهر مارس 2018اكتوبر 

P التعريف بالمقومات السياحية
Aعيل الطلبة يف Pمواقع التواصل االجتمايع Bتأثزي

P
Aيف tالفايسبوك طلبة ماسزي Pالجزائرية : دراسة مسحية عيل عينة من مستخديم

2019 افريل - ماي 3كلية علوم االعالم و االتصال جامعة الجزائر 

P العالقات العامة و بناء الصورة الذهنية : دراسة حالة قيادة الدرك
Aالتخطيط يف

P
Aالوطين

A قناة Bلمان الجزائري : دراسة تحليلية مقارنة بني wالمعالجة االعالمية ألزمة الزي
وق االخبارية اكتوبر  2018االرضية و الرس»

تصميم مخطط االنشطة االتصالية لمؤسسة اقتصادية : دراسة استطالعية
لمجمع سونلغاز فرع " ترانسمكس"

ونية االسالمية و االشباعات tللمواقع االلكزي A Bاستخدام الطلبة الجامعيني
P العادات و االنماط و االتجاهات من فيفري اىل

Aالمحققة من ذلك : دراسة يف
2019جوان 

P المؤسسة : دراسة مسحية
Aيف P

Aتحقيق الرضا الوظييف P
Aدور العالقات العامة يف

P و الدار البيضاء مارس
tللتجارة برايف A Bاالقليمني P

P وزارة التجارة و مفتىس»
Aلموظيف
2019- ماي 

طة الجوارية : دراسة حالة P تفعيل الرس»
Aيف P wاتيجية االتصال الخاريج tدور اسزي

 P
Aالمديرية العامة لالمن الوطينDGSN w2019اىل جوان 2018 من ديسمزي

P الجزائر : دراسة
Aادارة األزمات يف P

Aالمؤسسة و دورها يف P
Aالثقافة التنظيمية يف

ابSNTFحالة المؤسسة الوطنية ) للنقل بالسكك الحديدية (  Aأزمةارص - 
P سنة 

Aالقطارات يف P
tنموذجا -2016سائيف - 



MAS/3264

فلة طالش
MAS/3348

P
tيف عبد الحق رش»

MAS/3479

MAS/3131

MAS/3304

Pمنال حميىس
MAS/3313

شيماء بن جامع
MAS/3315

رميساء جنادي
MAS/3276

فريال بوعزيز
MAS/3452

وفاء فرحات
MAS/3229

MAS/3246

دنيا بوكرت
MAS/3287

نهاد عدرة
MAS/3428

نهاد بونازو
MAS/3498

عبد هللا عصمان حسان
MAS/3433

امينة قرزام
MAS/3427

P نسيمة wعرايين
MAS/3430

فاطمة الزهراء بن قديدح
MAS/3432

P wلمياء طيين
MAS/3193

ش Bطيب عزي
MAS/3208

أسماء مسيلP مرهون
MAS/3194

كة P المؤسسة االقتصادية الجزائرية : دراسة حالة " رش»
Aدور العالقات العامة يف

الخطوط الجوية الجزائرية "

A باالدارة المحلية : دراسة حالة Bاداء الموظفني A Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

ة الممتدة من  tرايس - الجزائر العاصمة - خالل الفزي Ðفيفري17بلدية بزي 
2019 مارس 17اىل 2019

P مؤسسة الخدماتية : دراسة
Aادارة االزمات يف P

Aو دوره يف Pاالتصال التنظييم
حالة مؤسسة عبور المنتوجات " مزدور يوسف" بالجزائر العاصمة

P بن مهيدي : دراسة وصفية wالمعالجة االعالمية لقضية منع عرض فيلم العريت
2018 ديسمزي10w سبتمزيw اىل 1تحليلية لجريدة الحوار من 

ية tبلدية المسيلة : دراسة حالة للمصلحة البيومزي P
Aونية يف tواقع االدارة االلكزي

P تثقيف المرأة العاصمية : دراسة مسحية لعينة من
Aامج التلفزيونية يف wدور الزي

نامج كالم نواعم )  wنساء العاصميات المتتبعات لزيMBC1نموذجا )

P القنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر : دراسة
Aيف A Bالوضعية المهنية للصحفيني

- P
Aيف P

tقسم االخبار بقناة نوميديا يت P Bحالة صحفين

: A Bالجزائريني A Bكمصدر لالخبار لدى الصحفيني Pمواقع التواصل االجتمايع
P القناة التلفزيونية الخاصة الجزائرية -

Aدراسة استطالعية لعينة من صحيف
- P

Aاالجواء تييف

P داخل
Aاالداء الوظييف A Bتحسني P

Aاتيجية االتصالية الداخلية يف tفعالية االسزي
المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة موبيليس

P المؤسسة التعليمية : دراسة
Aبوي يف tالمهارات االتصالية و اثرها عيل االداء الزي

ة tبالرويبة للفزي P
tحالة لعينة من أساتذة التعليم الثانوي بثانوية امحمد مرزويف

2018/2019الممتدة من شهر فيفري اىل غاية شهر أفريل 

P تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات
Aاتيجيات العالقات العامة يف tاسزي

ي A Bمؤسسة جزي Pيك
tالخدماتية : دراسة استطالعية عيل عينة من مشزي

ة الممتدة من اكتوبر tلالتصاالت الهاتفية النقالة بوالية الجزائر خالل الفزي
2019 اىل ماي 2018

تأثزيB االشهار االذايعP عيل السلوك االستهاليكP : دراسة مسحية ميدانية عيل
عينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال

كات P الرس»
Aيف Pللجمهور الداخيل P

Aتحقيق الرضا الوظييف P
Aدور العالقات العامة يف

كة نستله وترز الجزائر من   ماي15متعددة الجنسيات : ) دراسة مسحية لرس»
2019 جوان 15 اىل 2019ماي 

P نموذجا
Aويت tونية - التنمر االلكزي tمكافحة الجريمة االلكزي P

Aيف P
Aدور االعالم االمين

A - سطيف  Bدباغني A B2- : دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة محمد لمني-

طة : االمن المروري لوالية P للرس»
Aالعمل االمين P

Aمكانة جهاز العالقات العامة يف
2019 - ماي 2018الجزائر العاصمة نموذجا - اكتوبر 

P ظل تكنولوجيا االعالم و
Aمتابعة الطلبة للقنوات الفضائية التلفزيونية يف

االتصال الحديثة : دراسة مسحية تحليلية عيل عينة من طلبة ماسزيt " قسم
2019 اىل جوان 2018 من ديسمزيw 3علوم االعالم " جامعة الجزائر 

A عيل مواقع التواصل االجتمايعP كمصادر لالخبار : دراسة Bاعتماد الصحفيني
P القناة الجزائرية دزاير نيوز الخاصة Bمسحية لصحفين

A الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية لدى جمهورها : دراسة Bتحسني
استطالعية لعينة من زبائن اتصاالت الجزائر

معالجة السينما الجزائرية لظاهرة االرهاب : دراسة سيميولوجية لفيلم "
المحنة"

P المؤسسة : دراسة حالة
Aيف P

Aتحقيق الرضا الوظييف P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

P
Aمديرية الخدمات االجتماعية لمؤسسة سونطراك ناحية الجزائر نموذجا يف

ة الزمنية ماي و جوان  t2019الفزي

P اليوتوب عيل سلوك المستهلك الجزائري :
Aمدويت wونيعزي tالتسويق االلكزي Bتاثزي

ة ريا - من فيفري  Bقناة أمزي Pاىل2019دراسة استطالعية عيل عينة من متابيع 
2019جوان 



MAS/3195

تويمP فطيمة
MAS/3192

بن داىلP سارة
MAS/3158

P سارة
Aتمايت

MAS/3159

سماح صحراوي
MAS/3279

ايمان سعودي
MAS/3156

Pبثينة العبايس
MAS/3161

P
Aخديجة هاجر ميمويت

MAS/3157

MAS/3155

سهام، سعود
Mas.3350

أمينة، كاردي
Mas.3314

P
Aمنال وردة، سليمايت

Mas.3347

صارة، أعرور
MAS.3417

MAS.3342

ى، بن شعالل ة برس» Bأمزي
MAS.3349

ينة، حاند wصزي
MAS.3233

أمينة أوكيس
MAS/3416

ايمان لكحل
MAS/3414

MAS/3369

P و تشكيل الرأي العام الجزائري :
Aالثقايف Pنرس» الويع P

Aونية يف tدور االذاعة االلكزي
دراسة استطالعية لعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال - جامعة

 -2الجزائر 

P معالجة االخبار
Aاستخدام التكنولوجيا الجديدة " نظام نيوز بايز " يف

بالتلفزيون الجزائري : - دراسة حالة -

P تكوين الصورة الذهنية للمؤسسة لدى
Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع

P : دراسة حالة مؤسسة أليانس للتأمينات من  wفيفري اىل15جمهورها الخاريج 
 ماي15غاية 

واقع العالقات العامة داخل المؤسسة االقتصادية الجزائرية : دراسة حالة
اقة -  2019-2018مؤسسة نفطال الجزائر - رش»

امج التلفزيونية الجزائرية : دراسة استطالعية لعينة من wالزي P
Aيف A Bرأي الجزائريني

سكان الجزائر العاصمة

P بالمؤسسات الخدماتية :
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pأهمية االتصال التنظييم
P لمديرية العالمة و االتصال لمؤسسة موبيليس

Aدراسة مسحية لموظيف
2018/2019

P السياسة الخارجية االمريكية : دراسة حالة مؤسسة
Aاالعالم كقوة ناعمة يف

 P
Aوالت ديزيتWalt Disney Company

P الجزائر من 
Aالبرصي يف Pللنشاط السميع P

Aاىل يومنا هذا :1962التنظيم القانويت 
يعية االعالمية دراسة مسحية تحليلية للنصوص الترس»

P المؤسسة الخدماتية
Aتحقيق االبداع االداري يف P

Aيف Pأهمية المناخ التنظييم
فون الخدماتية لالتصال tكة أنزي االتصالية الجزائرية : دراسة حالة رش»

Interphone Call Center- الدار البيضاء - الجزائر 

P نرس» الويعP الصيحP لدى المرأة الجزائرية : دراسة
Aدور التلفزيون الجزائري يف

نامج الصيحP إرشادات طبية عيل القناة wمسحية عيل عينة من متتبعات الزي
2019الجزائرية الثالثة من ماي إىل جوان 

P تسويق المنتجات اإلقتصادية :
Aاإلنستغرام يف Pدور مواقع التواصل اإلجتمايع

 tي والوسائط02دراسة استطالعية عيل طلبة ماسزي Bتخصص اتصال جماهزي 
الجديدة

P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة : دراسة
Aامج الحوارية يف wجمهور الزي

ة من  tمارس30استطالعية عيل عينة من طلبة كلية علوم اإلعالم واإلتصال فزي 
2019 أفريل 30إىل 

P إدارة األزمات : أزمة انخفاض
Aدور العالقات العامة لمؤسسة سوناطراك يف

ول  tنموذجا دراسة حالة2019-2014أسعار البزي 

P
Aتفعيل العالقات العامة يف P

Aتوظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال يف
P الجزائر : دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم

Aالمؤسسة العمومية الخدماتية يف
ANSEJ Aتشغيل الشباب  Bة الزمنية الممتدة بني tإىل2019 مارس 01 خالل الفزي 

2019ماي 

P تحقيق أهداف المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة
Aدور العالقات العامة يف

ة الزمنية الممتدة من  t5المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر باب الزوار الفزي 
 w2019 مارس 5 إىل 2018ديسمزي

P وأثره عيل مستخديمP مواقع التواصل اإلجتمايعP : دراسة
Aويت tالتنمر اإللكزي

P الجزائر
Aيف Pمواقع التواصل اإلجتمايع Pاستطالعية عيل عينة من مستخديم

2019 أفريل 20 مارس إىل 20العاصمة من 

معوقات االتصال االداري و انعكاساتها عيل عملية صنع القرار داخل المؤسسة
ول المميع ) من  t6الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة ) نفطال ( فرع غاز البزي 

(2019 مارس 5فيفري اىل 

ونية : دراسة مسحية لعينة من الشباب tللجرائم االلكزي Pالتناول االعاليم
الجزائري

P تحقيق أهداف المؤسسة الخدماتية :
Aالعالقات العامة يف P

Aدور التخطيط يف
P مديرية مؤسسة بريد الجزائر

A2018/2019دراسة وصفية لعينة من موظيف



سارة كربيب
MAS/3238

ي Bسعاد بشزي
MAS/3255

تيفاوي نوال
MAS/3422

P
Aمريم ايمان زهايت

MAS/3398

الهام دهريب
MAS/3397

MAS/3399

ينة wزايت صزي
MAS/3243

لحلوح صارة
MAS/3160

طوطاح فاتح
MAS/3154

MAS/3162

P
Aزيايت A Bياسني

MAS/3164

P
ة بريىس» Bأمزي

MAS/3166

أسامة بن عيىس قوادري
MAS/3163

لمياء جودي
MAS/3190

، زعموم A Bياسمني
Mas.3121

محمد، بوكرونة
Mas.3118

ة سعد هللا Bنصزي
MAS/3188

اسماعيل سارة
MAS/3242

فاوي خديجة رش»
MAS/3198

غولة سليم
MAs/3197

P اتخاذ القرارات داخل المؤسسة الجزائرية
Aوسائل االتصال االداري و دورها يف

P
Aالوكالة الوطنية للسدود و التحوالت يف P

Aدراسة وصفية لعينة من موظيف :
ة الممتدة من  tبالقبة2019 افريل 15 مارس اىل 1الفزي 

P
Aللمرأة الجزائرية العاملة من خالل الومضات االشهارية يف Pالسلوك االستهاليك

P نموذجا
Aة تييف Bالقنوات الخاصة : سمزي

P المؤسسة الخدماتية : دراسة حالة بالمديرية العامة
Aواقع العالقات العامة يف

P للتامينات االجتماعية للعمال االجراء 
Aللصندوق الوطينCNAS 3 الممتدة من 

 افريل20مارس اىل 

نامج الحواري " الجزائر هذا المساء" wأنماط التعرض و التفاعل لجمهور الزي
A التلفزيون و موقع التواصل االجتمايعP ) فيس بوك( من  B5 افريل اىل غاية 5بني 

نامج المتفاعل مع صفحته wجوان : دراسة مسحية عيل عينة من جمهور الزي
عيل موقع ) فيس بوك(

P تشكيل الصورة الذهنية للكلية لدى اداري��ها : دراسة
Aيف Pدور االتصال الداخيل

A بكلية علوم االعالم و االتصال بالجزائر Bاالداريني A Bاستطالعية للموظفني

P الدائرة
Aدراسة حالة لموظيف : P

Aاالداء الوظييف A Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

االدارية لبزيÐ مراد رايس

P مؤسسة
Aدراسة ميدانية يف : P

Aو عالقته باالداء الوظييف Pاالتصال التنظييم
P الجزائري  wالقرض الشعينCPA 2019 مارس 31 - 2019 فيفري 22 من

P االستخدامات و
Aونية : دراسة استطالعية يف tمستخدمو الصحافة االلكزيtاالشباعات لعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال تخصص ماسزي

ونية للسنة الجامعية  t2018/2019صحافة مطبوعة و الكزي

A الصورة الذهنية Bتحسني P
Aالفيسبوك " يف " Pدور موقع التواصل االجتمايع

لمؤسسة جازي : دراسة مسحية لعينة من زبائن المؤسسة بوالية - البويرة -
2019من فيفري اىل جوان

P المؤسسة االعالمية العمومية : دراسة حالة القناة
Aيف Pواقع االتصال الرسيم

2019 اىل افريل 2018 من ديسمزيA3 wالتلفزيونية الثالثة 

P الجزائر : دراسة تحليلية
Aا يف Bالمعالجة االعالمية لظاهرة انتشار مرض الكولزي

نامج " صحة و علوم " باالذاعة الجزائرية القناة االوىل من شهر اوت اىل wلزي
 w2018شهر سبتمزي

P الجزائر : دراسة مسحية عيل
Aونية يف tالصحافة االلكزي P

Aيف Bواقع حرية التعبزي
A Bونيني tااللكزي A Bعينة من الصحفيني

P االثارة م ظاهرة العنف بالمالعب : دراسة استطالعية
Aدور وسائل االعالم يف

عيل عينة من منارصي كرة القدم الجزائرية

P وكالة رمضانة للسياحة و االسفار - تقرت - : دراسة
Aيف Pواقع االتصال السيايج

2019 ماي 9 مارس اىل 6حالة من 

A صورة المؤسسة االقتصادية الجزائرية : Bعيل تحسني P wاالتصال الخاريج Bتأثزي
كة ترانسمكس فرع من فروع مجم سونلغاز دراسة حالة لرس»

كية عيل سلوكيات الشاب الجاميعP الجزائري : دراسة tالمسلسالت الزي Bتأثزي
03استطالعية لعينة من طلبة جامعة الجزائر 

P فعالية العملية التعليمية : دراسة استطالعية
Aو دوره يف P wاالتصال البيداغويج

لعينة من تالميذ ثانوية بهية حيدور ببلدية جرس قسنطينة - الجزائر العاصمة
2019 ماي 20 اىل 7- من 

A المؤسسة و محيطها : Bترشيد عملية االتصال بني P
Aاتيجية يف tدور اليقضة االسزي

P - ماي GPLدراسة حالة مديرية 
A2019 بنفطال جانيف

P الجزائر : دراسة مسحية ميدانية
Aالصحافة المكتوبة وواقع أخالقيات المهنة يف

عيل عينة من المؤسسات االعالمية يومية " وقت الجزائر " نموذجا

P مؤسسة عمومية خدماتية :
Aيف P

Aاالداء الوظييف A Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

2019 اىل افريل 2018دراسة حالة اتصاالت الجزائر من اكتوبر 



عبدىلP راضية
MAS/3196

ريم ناجري
MAS/3209

عبد الستار قماز
MAS/3211

MAS/3210

P wحنان عريين
MAS/3214

نور االيمان بوكمون
MAS/3177

رميساء عامر
MAS/3176

ة ابتسام لخضاري Bامزي
MAS/3180

P سليم
tزرويف

MAS/3181

كربيب فدوة
MAS/3172

بوفرتله سعاد
MAS/3182

وك wخديجة مزي
MAS/3169

ماري كوندا جودي
MAS/3168

wأسماء ولد مجزي

MAS/3179

سارة قدور
MAS/3178

أسماء حمود
MAS/3410

راجيعP وسيلة
MAS/3425

عقبة زكريا بن مختار
MAS/3144

MAS/3022

استخدام النساء الجزائريات لموقع التواصل االجتمايعP اليوتيوب و االشباعات
المحققة منه : دراسة مسحية لعينة من النساء القاطنات بالجزائر العاصمة

P اىل مارس 
A2019من جانيف

P التلفزيون الجزائري العمويمP : دراسة مسحية وصفية عيل
Aالقيم االخبارية يف

ات أخبار الثامنة مساء  2018/2019عينة من نرس»

P الجزائر مواقع
Aتفعيل نشاط العالقات العامة يف P

Aدور الوسائط الجديدة يف
1Pالتواصل االجتمايعP نموذجا : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر.

Aجانيف 
2019 افريل 30 اىل 2018

A : دراسة Bلدى الطلبة الجزائريني P
Ðالبيين Pتنمية الويع P

Aموقع الفايسبوك و دوره يف
استطالعية عيل عينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال

أثر استخدام الوسائط الجديدة عيل المشاهدة التلفزيونية األرشية- الهاتف
ونية و الحاسوب المحمول نموذجا : دراسة مسحية tاللوحة االلكزي ، Pالذيك

2019تحليلية عيل عينة من األرش بالجزائر العاصمة مارس - جوان 

P المؤسسة المرصفية :
Aالصورة الذهنية يف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
P الجزائري مارس wدراسة حالة مديرية التسويق و االتصال لبنك القرض الشعين

 - الجزائر العاصمة2019 - ماي 2019

: A Bتنمية الثقافة السياسية لدى الطلبة الجامعيني P
Aامج الحوارية يف wدور الزي

دراسة مسحية عيل عينة من متتبيعP برنامج " الجزائر هذا المساء " عيل قناة
وق نيوز الرس»

P تحديد السلوك االستهاليكP لدى المرأة : دراسة
Aيف P

Aدور االشهار التلفزيويت
استطالعية عيل عينة من النساء الماكثات بالبيت ببلدية برج الكيفان ) من

 (2019 اىل ماي 2019مارس 

P المؤسسة العمومية : دراسة
Aيف P

Aاالداء الوظييف A Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف
حالة مؤسسة نفطال

: Pتشكيل الصورة الذهنية لدى الجمهور الداخيل P
Aدور العالقات العامة يف

P - ماي 
A2019دراسة حالة مؤسسة صيدال - وحدة دار البيضاء - جانيف

A : دراسة Bمقروئية الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصة لدى الطلبة الجامعيني
3استطالعية عيل عينة من طلبة علوم االعالم و االتصال بجامعة الجزائر 

P المحافظة عيل الصورة الذهنية للمؤسسة االقتصادية
Aيف P

tدور المزي����ج التسوييف
وب رايمP من   3الجزائرية رايمP : دراسة استطالعية لعينة من مستهليكP مرس»

P اىل 
A2019 افريل 25جانيف

P االذاعة الوطنية الجزائرية : دراسة حالة القناة الثانية
Aواقع العالقات العامة يف

2019ماي 

P الحد من
Aدور الحمالت االعالمية " الملصقات " الخاصة بالتوعية المرورية يف

P
tالجزائر العاصمة : دراسة استطالعية عيل عينة من سائيف P

Aحوادث المرور يف
2019بلدية الجزائر العاصمة الوسىط من شهر مارس اىل شهر ماي 

P
Aادارة الجودة الشاملة يف P

Aتكنولوجيا المعلومات و االتصال و دورها يف
المؤسسة الجزائرية : دراسة حالة مجمع سوناطراك فرع حيدرة الجزائر

 A Bة مابني tاىل 20الفزي P
A2019 جوان 15 جانيف

P
Ðايت أثر استخدام المدوانات عزيw مواقع التواصل االجتمايعP عيل السلوك الرس»

للمرأة العاصمية : دراسة مسحية عيل عينة من متتبعات صفحة المدونة
 (Noor,mاالنستغرام wعزي )

A عزيw موقع فايسبوك  Bالطلبة الجامعيني A Bالعملية االتصالية بنيFacebook: 
 20دراسة استطالعية لعينة من طلبة ماسزيt علوم االعالم و االتصال من 

P اىل 
A2019 أفريل 20جانيف

P الجزائر : دراسة استطالعية لعينة من طلبة
Aوي����ج للسياحة يف tالفايسبوك و الزي

2018/2019علوم االعالم و االتصال للسنة الجامعية 

P التلفزيون
Aابراز الهوية الثقافية الجزائرية يف P

Aيف P
Aدور االشهار التلفزيويت

وق العامة الخاص : تحليل مضمون عينة من الومضات االشهارية لقناة الرس»



سهيلة تمرسيت
MAS/3034

MAS/3029

Pسهام بلجيالىل
MAS/3153

محمد رفيق بوزيان
MAS/3171

فاطمة الزهراء زيطاري
MAS/3048

يف فائزة صحراء رش»
MAS/3031

فريال فريحات
MAS/3033

لييل عدى
MAS/3047

A حمدادو Bياسمني
MAS/3323

حمادة ناريمان
MAS/3251

خديجة لعور
MAS/3363

A لشهب Bياسمني
MAS/3454

مهدية هشماوي
MAS/3359

جازية طاعن
MAS/3411

P
Aتاج الدين االزهر قريف

MAS/3058

تكربوشت نسيم
MAS/3032

Pمنال باعيل
MAS/3036

سعيدة قردي
MAS/3037

عائشة بوديسة
MAS/3028

Pأسماء براهييم
MAS/3026

يايجP حياة
MAS/3123

موقع التواصل االجتمايعP و الشباب الجزائري : دراسة استطالعية عيل عينة
A بالجزائر العاصمة Bمن الثانويني

A المواقع الرسمية للصحف Bالفايسبوك مع مضامني Pتفاعلية مستخديم
وق نموذجا الجزائرية : جريدة الرس»

P
Aالمؤسسة الخدماتية الجزائرية : دراسة حالة يف P

Aواقع العالقات العامة يف
P للتامينات االجتماعية للعمال االجراء

Aالمديرية العامة للصندوق الوطينCNAS

P التنشئة السياسية للشباب الجاميعP القناة
Aالجزائري يف Pدور التلفزيون العمويم

االرضية نموذجا : دراسة ميدانية لعينة من طلبة الماسزيt قسم االعالم بكلية
االعالم و االتصال

P المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري :
Aاتيجية االتصالية يف tواقع االسزي

دراسة حالة المديرية التجارية

ونية : دراسة مسحية عيل tعوامل اقبال الجمهورالجزائري عيل الصحف االلكزي
ء عن الجزائر  P

TSAعينة من قراء صحيفة كل يس»

P المؤسسة الخدماتية الجزائرية : دراسة حالة المديرية العامة
Aواقع االتصال يف

ة الممتدة من فيفري اىل افريل  tالفزي P
A2019للحماية المدنية ) يف

P لدى المواطن
Ðالبيين Pنرس» الويع P

Aامج التلفزيونية البيئية الجزائرية يف wدور الزي
الجزائري : دراسة استطالعية عيل عينة من متتابيعP برنامج " بيئتنا "

 wنوفمزي P2019 ماي 2018للتلفزيون الجزائري العمويم

P تحقيق التنمية المحلية : دراسة حالة اذاعة البهجة
Aيف Pدور االعالم المحيل

ة الزمنية جوان  t2019المحلية نموذجا الفزي

P الجزائر : دراسة2014تطبيق قانون السميعP البرصي 
Aالقنوات الخاصة يف P

Aيف 
وق من  P قناة الرس» B20 ماي اىل غاية 20وصفية - تحليلية عيل عينة من صحفين 

2019جوان 

- A Bالتنشئة السياسية للطلبة الجزائريني P
Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع

الفايسبوك نموذجا - : دراسة وصفية تحليلية لعينة من طلبة كلية علوم
2019االعالم و االتصال لسنة 

" Pموقع التواصل االجتمايع wتروي����ج الوكالة السياحية " ماهرة ترافل " عزي
الفايسبوك" : دراسة حالة وكالة السياحة و االسفار " ماهرة ترافل "

امج التلفزيونية الموجهة لالطفال عيل التنشئة االجتماعية : دراسة wالزي Bتاثزي
P
Aة من جانيف tميدانية عيل عينة من تالميذ مدارس بلدية بابا حسن خالل الفزي

2019اىل ماي 

P مواجهة اآلفات االجتماعية :
Aيف P

Aاتيجية االتصالية للدرك الوطين tدور االسزي
دراسة ميدانية لفرقة حماية االحداث و الجنح من االنحراف ببوزريعة من

 P
A2019 اىل غاية جوان 2019جانيف

P عزيw شبكات التواصل االجتمايعP : دراسة مسحية عيل عينة
Aويت tالتسويق االلكزي

من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال

P المؤسسة الجزائرية :
Aيف P

Aاالداء الوظييف A Bتحسني P
Aنت و دورها يف tشبكة االنزيÐمؤسسة وكالة االنباء الجزائرية الجزائر بزي P Bدراسة مسحية لعينة من صحفين

2019مراد رايس - من فيفري اىل ماي 

كة الوطنية P ادارة الرصاع التنظييمP : دراسة حالة للرس»
Aدور العالقات العامة يف

2019 افريل 24مارس اىل 10للعتاد و الكهرباء ) كوابل ( نموذجا من 

P المؤسسة التلفزيون الجزائري : دراسة استطالعية لعينة
Aالخدمة العمومية يف

من طلبة جامعة الجزائر

P المؤسسة
Aيف Pتفعيل االتصال الداخيل P

Aدور تكنولوجيا المعلومات و االتصال يف
كة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية )  (SNTFالجزائرية : دراسة حالة الرس»

2019 ماي 1 فيفري اىل 1من 

P
Aيف Pمعالجة مضمون المسلسالت الدرامية الكوميدية الجزائرية للواقع السيايس
 2الجزائر : دراسة تحليلية لعينة من حلقات سلسلة " السلطان عاشور العارش» 

2017 جوان 18 ماي اىل 17" الدرامية الكوميدية من 

P لفيلم " wالسينما األمازيغية : تحليل سيميولويج P
Aصورة المرأة الجزائرية يف

اذرار انباية"



يط نجاح بن رش»
MAS/3128

عبد الرحمن محتوت
MAS/3141

سليمة زايد
MAS/3139

نرسين بن خروف
MAS/3137

هشام شيتور
MAS/3234

P wنرسين آية قرطين
MAS/3116

رانية، ماجر
MAS.3138

نرسين، دحمان
MAS.3125

يوسف، بن دومة
Mas.3170

محمد، العقون
MAS.3124

P
Aحنان، سلطايت

Mas.3120

نريمان، دايخ
Mas.3189

Pنور الهدى، عظييم
Mas.3265

Pشايم Bهاجر زهزي

MAS/3135

Pصالح الدين تويم
MAS/3106

سعدية تفات
MAS/3149

P
Aامباركة مروة سليمايت

MAS/3150

عظييمP نور الهدى
MAS/3267

أحالم قادري
MAS/3130

P بلورة الويعP السيايسP لدى المنارصين : "
Aالخاص يف P

Aدور االعالم التلفزيويت
P السياسية الوالد البهجة نموذجا دراسة استطالعية

Aالشعارات و االغايت

ات التلفزيونية الجزائرية الخاصة : دراسة حالة قناة اتيجية اعداد النرس» tاسزي
 wة الزمنية - ديسمزي t2018دزاير نيوز الجزائرية الفزي P

A2019 اىل غاية جانيف

wبوالية ورقلة سبتمزي P wتصعيد الحراك الشعين P
Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع

ونية2018 tدراسة وصفية مسحية لدور بعض الصفحات االلكزي : 
P تصعيد الحراك لدى الطلبة بوالية ورقلة

Aفايسبوك ( يف (

P بناء الصورة الذهنية للمؤسسة العمومية :
Aاتيجية االتصالية يف tدور االسزي

دراسة حالة ميدانية المديرية العامة للجمارك الجزائرية

A : دراسة Bنرس» و تداول االشاعة لدى الطلبة الجامعيني P
Aدور الفايسبوك يف

 3استطالعية لعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال جامعة الجزائر 
(2019 مارس 10 اىل 25) 

P لدى عمال
Aاستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة و أثرها عيل االداء الوظييف

المؤسسة العمومية الجزائرية : دراسة وصفية تحليلية ) القناة االرضية
P اىل ماي 

A2019نموذجا( من جانيف

" Pمواقع التواصل اإلجتمايع Pاإلعالنات التجارية المفروضة عيل مستخديم
A Bاليوتيوب نموذجا " : دراسة مسحية عيل عينة من المستخدمني

P وأثرها عيل العمل اإلبدايعP : دراسة مسحية
Aسوسيولوجيا المخرج التلفزيويت

 wالتلفزيون الجزائري نوفمزي P w2019 إىل ماي 2018لمخريج

P تغيزيB سلوك المستهلك الجزائري : دراسة
Aدور الحمالت اإلشهارية يف

كة كوندور عيل الجرائد اليومية استطالعية عيل عينة من متابيعP إشهارات رش»

A : دراسة Bللطلبة الجامعيني Pزيادة التحصيل الدرايس P
Aنت يف tدور األنزي

استطالعية عيل عينة من طلبة ماسزيt كلية علوم اإلعالم

P المدارس اإلعالمية الجزائرية الخاصة :
Aواقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف

A Bدراسة حالة ألكاديمية أكسجني

P إحداث التغيزيB التنظييمP بالمؤسسة العمومية
Aودوره يف Pاإلتصال الداخيل

الجزائرية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري القسم
 wنموذجا من ديسمزي P

A2019 إىل افريل 2018الريايض

تفاعل جمهور طلبة كلية علوم اإلعالم واإلتصال مع الرسائل اإلشهارية
P الجزائر : دراسة ميدانية لعينة من جمهور

Aللمؤسسة اإلتصالية الخدماتية يف
متعاميلP الهاتف النقال موبيليس الجزائر

P الجزائر : دراسة وصفية تحليلية الستخدامات و
Aجمهور الدراما التلفزيونية يف

 كلية علوم االعالم و االتصال لسلسلة3اشباعات جمهور طلبة جامعة الجزائر 
ة الممتدة من  tنموذجا الفزي P

Aجزئه الثايت P
A2017-2016عاشور العارش» يف

P المنظمة : دراسة حالة
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال التنظييم

2019 فيفري اىل افريل 1االتحادية الجزائرية للرياضيات الميكانية من 

P
Aاتيجية االشهارية يف tتفعيل االسزي P

Aيف Pاستخدام مواقع التواصل االجتمايع
المؤسسات االقتصادية - انستغرام نموذج - : دراسة حالة مؤسسة أوريدو

Ooredoo

P : مقاربة تحليلية سيميولوجية الشهار
Aاالشهار التلفزيويت P

Aيف Aآليات بناء المعين
" سيدي الرئيس"

تفاعل جمهور طلبة كلية علوم االعالم و االتصال مع الرسائل االشهارية
P الجزائر : دراسة ميدانية لعينة من جمهور

Aللمؤسسة االتصالية الخدماتية يف
متعاميلP الهاتف النقال موبيليس - الجزائر -

: P wصورة المؤسسة لدى الجمهور الخاريج A Bتحسني P
Aو دوره يف P

االتصال الحديت�
مديرية أمن والية الجزائر العاصمة نموذجا عينة من طلبة كلية علوم االعالم و

2018/2019االتصال 



فتيحP يمناين
MAS/3126

الزهرة، نان
Mas.3114

مريم، مرازقة
Mas.3110

محمد، بن دومية
Mas. 3151

نسيبة مصطفاوي
MAS/3109

P
tفاطمة الزهراء بريف

MAS/3148

سماح جقام
MAS/3174

هاجر بن لعيل
MAS/3215

هيبة هللا عباس
MAS/3191

A Bياسني A Bدراسني
MAS/3213

بن عون رميساء
MAS/3212

الميطة دالل
MAS/3218

P
Aاق حمرويت ارش»

MAS/3133

P
Aغنية حسايت

MAS/3112

محمد عماد كيبو

MAS/3113

يري فراس A Bتزي

MAS/3136

خديجة نوي
MAS/3122

ية فريال بوعرس»
MAS/3104

خديجة يزيد
MAS/3145

P المؤسسة االعالمية
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال التنظييم

A Bة الممتدة بني tالفزي P
Aوق نيوز االخبارية يف الجزائرية الخاصة : دراسة حالة الرس»

2018/2019

P المؤسسة
Aالخدمة العمومية يف A Bتحسني P

Aدور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال يف
الخدماتية الجزائرية : دراسة حالة بلدية الرغاية بوالية الجزائر

P المؤسسة الخدماتية الجزائرية : دراسة
Aواتخاذ القرارات يف Pاإلتصال الداخيل

 أفريل29 إىل 2019 فيفري 12( من ADEحالة مؤسسة الجزائرية للمياه )
2019

P
Aدراسة وصفية لموظيف : P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا اإلتصال يف
 بالجزائر العاصمةANEMالوكالة الوطنية للتشغيل 

P تفعيل قنوات
Aسيال( ودورها يف ( Bالعالقات العامة بمؤسسة المياه و التطهزي

P خالل األزمات : دراسة استطالعية لعينة من طلبة جامعة wاالتصال الخاريج
ا 1 -2البليدة )  Bالجزائر2018 ( حول أزمة الكولزي P

Aيف 

االتصال التنظييمP وكفاءة المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة - مؤسسة "
اتصاالت الجزائر "

امج  wالفضائيات الجزائرية الخاصة الزي P
Aفيهية يف tامج الزي wالزيVendrediP

 مايس»
 نموذجا : دراسة استطالعيةTV عيل قناة نوميديا Avec Sofianeعادي 

لعينة من جمهور سكان أول ماي بالجزائر العاصمة

A : دراسة حالة Bلدى الموظفني Pعيل السلوك التنظييم Pاالتصال الرسيم Bتأثزي
 wة الممتدة من ديسمزي tالجزائر العاصمة - من الفزي - P

tاىل2018لبلدية برايف 
2019أفريل 

P تسويق صورة المؤسسة : دراسة
Aيف P

Aالبرصي االلكتلرويت Pدور االشهار السميع
2019استطالعية لعينة من متابيعP مؤسسة ياسزيB من مارس اىل أفريل 

P
Aاتيجية للوقاية من األزمات يف tبناء اليقظة االسزي P

Aدور العالقات العامة يف
 25المؤسسة : دراسة حالة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري من 

2019 جوان 18أفريل اىل 

نت و االشباعات المحققة منها : tالجزائري لالنزي Pاستخدام الطالب الجاميع
دراسة وصفية لعينة من طلبة الماسزيt كلية علوم االعالم و االتصال لسنة

2018/2019

P المؤسسة االقتصادية الجزائرية : جراسة استطالعية
Aالمعلومات يف Bتسيزي

لمؤسسة سوناطراك

وق نيوز : P التلفزيون الجزائري نموذج قناة الرس»
Aامج االخبارية يف wمصداقية الزي

دراسة استطالعية لعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال جامعة الجزائر
3

P تطوير الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة االقتصادية :
Aدور القائم باالتصال يف

لية و A Aومزي tدراسة حالة المؤسسة القابضة لالجهزة الكهربائية و االلكزي
ونية و االتصاالت السلكية و الالسلكية  tااللكزيELEC ELDJAZAIR 1 من 

 P
A2019 ماي 30 اىل 2019جانيف

P
Aالصورة الذهنية للمركز الوطين A Bتحسني P

Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع
 : دراسة حالة2018/2019للبحث العليمP و تنمية المائيات ببوسماعيل 

P للبحث و التنمية الصيد البحري و تربية المائيات
Aلمركز الوطين

P بالمؤسسة : دراسة حالة
Aتفعيل األداء الوظييف P

Aالعالقات العامة و دورها يف
Pمصلحة االتصال و االعالم بوزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتمايع

 wديسمزي A Bة الممتدة بني t(2019 و أفريل 2018بالجزائر العاصمة ) الفزي 

بية tدراسة حالة مديرية الزي : P
Aاالداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال التنظييم
2019 أفريل 30 اىل 15لوالية المدية من 

P عيل سلوك المستهلك : دراسة مسحية لعينة من
Aاالشهار التلفزيويت Bتأثزي

P البيت ) الجزائر العاصمة (
Aالنساء الماكثات يف

A أداء المؤسسة الخدماتية : دراسة استطالعية Bتحسني P
Aونية يف tدور االلكزي

قية التجارة الخارجية  tللوكالة الوطنية لزيALGEX



نورة بلولو
MAS/3147

MAS/3499دنيا زاد عالوي

Pفطيمة بن جيالىل
MAS/3500

لنقار نبيل
MAS/3115

عليق أحمد
MAS/3111

رفيق، كرار
Mas.3501

مريم، بن مهل
Mas.3105

ة، بوترعة Bنرسين خزي
Mas.3103

صونية، مزاري
Mas.3108

شناز، شكال
Mas.3107

نوال، عمامرة

Mas.3502

ة مزهود Bشهزي
MAS/3504

P wيارش لعرايت
MAS/3505

أمينة هيادة
MAS/3506

رفيق كرار
mas/3501

نرسين بوسعادة
MAS/2641-2642

A عكوش Bيسمني
MAS/2655

أمينة لعزيب
MAS/2670

P wايمان توايت
MAS/2636

نسيمة داون
MAS/2637-2683

أمال محرز
MAS/2770

P المؤسسات العمومية االعالمية : دراسة حالة
Aيف Pفعالية االتصال التنظييم

جريدة المساء
MBC " سيدي الريس" : قناة 2018اعالن زين رمضان 

P أفالم الدراما االجتماعية : دراسة تحليلية لفيلم امرأتان لرجل
Aصورة المرأة يف

واحد

P النقل الجوي : دراسة حول
Aأهمية التكنولوجيات الحديثة لالعالم واالتصال يف

كة الخطوط الجوية الجزائرية - P رش»
Aونية " يف tاستخدام " الخدمات االلكزي

2019- 

P : دراسة استطالعية
Aظاهرة العنف الريايض P

Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع
لعينة من الشباب الجزائري

صورة القنوات الجزائرية الخاصة لدى طلبة ماسزيt علوم اإلعالم واإلتصال :
 دودو مختار بن عكنون03دراسة استطالعية بجامعة الجزائر 

A : دراسة حالة مؤسسة Bللعاملني P
Aالثقافة التنظيمية عيل األداء الوظييف Bتأثزي

ة الممتدةCEEGسونلغاز فرع هندسة الكهرباء والغاز  tالفزي P
Aالسمار الجزائر يف 

 A B2019 ماي 03 فيفري إىل غاية 27ما بني

P الجزائر : دراسة مسحية
Aألخالقيات المهنة الصحفية يف P

Aالتنظيم القانويت
A اإلعالم الجزائرية  B05-12 و 07-90 و 01-82تحليلية لقوانني

A صورة المؤسسة االقتصادية : دراسة Bتحسني P
Aواقع العالقات العامة ودورها يف

ول المميع  tحالة مؤسسة نفطال فرع غاز البزيGPLة tالفزي P
Aالمحمدية يف 

 A B2019 أفريل 30 فيفري إىل 01الممتدة ما بني

P : دراسة تحليلية لعينة من
Aاالداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور اإلتصال الداخيل
P
Aجانيف A Bة الممتدة بني tمديرية الموارد المائية لوالية بومرداس للفزي P

Aموظيف
2019وأفريل 

P نرس» ثقافة العمل التطويعP برنامج فاستبقوا
Aامج اإلجتماعية يف wدور الزي

ات أنموذجا : دراسة إستطالعية لعينة من طلبة كلية علوم اإلعالم Bالخزي
 تخصص سميعP برصي2 طور ماسزيt 03واإلتصال جامعة الجزائر 

2019/2018

P تنمية المكتسبات اللغوية لطفل ما قبل
Aالروضة يف P wأثر مهارات اتصال مريت

سن المدرسة

P قناة النهار لمواقع التواصل االجتمايعP - الفايسبوك نموذجا Bاستخدام صحفين
P قناة النهار الجزائرية Bدراسة حالة لعينة من صحفين : -

وق الخاصة بترسب مدى تفاعل الجمهور مع رسائل الحمالت التلفزيون الرس»
الغاز : دراسة حالة مسجلة لعينة من العائالت العاصمية

صورة القنوات الجزائرية الخاصة لدى طلبة ماسزيt علوم االعالم و االتصال :
3دراسة استطالعية بجامعة الجزائر 

P الجزائر
Aأفالم الكرتون عيل سلوك الطفل المتمدرس يف P

Aأثر مشاهدة العنف يف
العاصمة : دراسة استطالعية عيل عينة من أطفال ابتدائية الشهيد حمة

2017/2018العفري بباش جراح 

P المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة مؤسسة ايريس
Aيف P

tاالتصال التسوييف
ونيك بالدار البيضاء ) الجزائر العاصمة( tلاللكزي

A أداء المؤسسة الخدماتية Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا المعلومات واالتصال يف

االقتصادية : دراسة حالة "مديرية توزي����ع الكهرباء و الغاز بالحراش " من
P اىل مارس 

A2018جانيف

مواقع التواصل االجتمايعP وتأثزيB استخدامها عيل سلوك الطفل الجزائري :
A Bالفايسبوك ( ما بني ( Pدراسة مسحية تحليلية لعينة من االطفال مستخديم

 ( سنة بمتوسطات منطقة الحمامات بالجزائر العاصمة11-13)

A الصورة الذهنية لدى العمال : دراسة حالة Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

P
Aالمديرية العامة التصاالت الجزائر ) المحمدية - الجزائر العاصمة ( من جانيف

2018 اىل ماي 2018

P من خالل التلفزيون : دراسة وصفية
Ðالبيين Pآراءء الشباب حول برامج الويع

وق التلفزيونية لسنة نامج قرين ماق لقناة الرس» wلعينة من الشباب المتابع لزي
2018



ة Bعبد الرؤوف بن عمزي
MAS/1369

تريكP اسماء
MAS/3469

عمرون حسيبة
MAS/2018

اسامة اومشوك
MAS/3423

MAS/3507

Pأمينة شويك
mas/2807

سعيد فالق
mas/2366/2367

عبد المالك لكاك
MAS/3507

خالدبوفكان
MAS/1249-1250

ات Bعمزي P
Aعبد الغين

MAS/1896

Pقومري فتيح
MAS/1114

خالد لرارة
MAS/2110-2111

Pميلودي عيل
MAS/2142

نبيلة تمال
MAS/2138-2139

أمينة مرابط
MAS/1821

mas/3182

P زكريا wآيت وعرايت
MAS/3481

A الصورة الذهنية للؤسسة Bتحسني P
Aأحميدي زكريادورالفايسبوك يفMAS/2886

قويزي سليم
MAS/3558

حسان أنيس قيوس
MAS/3555

MAS/3545

P
Aابتسام سين

MAS/3562

P الجزائر : دراسة حالة اذاعة
Aامجية لالذاعات المحلية يف wدراسة الشبكة الزي

جيجل المحلية

P العالقات العامة و بناء الصورة الذهنية : دراسة حالة قيادة الدرك
Aالتخطيط يف

P
Aالوطين

P تنمية الويعP السيايسP للطالب
Aوق نيوز يف امج السياسية بقناة الرس» wدور الزي

 tدراسة وصفية لعينة من طلبة الماسزي : Pتخصص االذاعة و2الجاميع 
التلفزيون

P الجزائر :
Aالخدمة السياحية يف A Bتحسني P

Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع
دراسة مسحية عيل عينة من طلبة السنة ثانية ماسزيt كلية علوم االعالم و

االتصال

P الجزائر بعد تدهور أسعار النفط :
Aالمعالجة االعالمية لالزمة االقتصادية يف

2016-2014دراسة حالة جريدة وقت الجزائر 

P أداء الفرق الرياضية : فرق كرة القدم الجزائرية
Aكات التمويل ودورها يف رش»

نموذجا

امج الرياضية wالزي P
Aالجزائري يف P

Aالمعالجة االعالمية ألزمة المنتخب الوطين
بقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة

P الجزائربعد تدهور أسعار النفط :
Aالمعالجة االعالمية لألزمة االقتصادية يف

2016-2014دراسة حالة جريدة وقت الجزائر 

ونية التابعة للفضائيات االخبارية الجزائرية و tاستخدام المواقع االلكزي
وق نموذجا - : دراسة مسحية لعينة االشباعات المحققة منها - النهار - الرس»

من طلبة الماسزيt لكلية علوم االعالم و االتصال

كة الوطنية A الجزائرية : دراسة حالة الرس» Bكات التامني P رش»
Aالعالقات العامة يف

 A BللتأمنيSAA 2017/2018

P لتطوير
Aالمنظمة : دراسة حالة الديوان الوطين P

Aيف Pاتيجية االتصال الداخيل tاسزي
 P

A2018 اىل ماي 2008التكوين المتواصل و ترقيته من جانيف

P تشكيل اتجاهات الطلبة
Aدور الفضائيات االجنبية الناطقة باللغة العربية يف

الجزائر تجاه االزمة الخليجية : دراسة مسحية عيل عنة من الطلبة مشاهدي
 بكلية االعالم و االتصال24قناة فرانس 

واقع االتصال التنظييمP بالمؤسسات الشبانية مركز التسلية العلمية لوالية
غداية نموذجا : دراسة استطالعية

P للهداف 
Aويت tاستخدام الشباب الجزائري للمواقع االلكزيtvواالشباعات 

المحققة منه : دراسة وصفية لعينة من شباب العاصمة مستخديمP الموقع
 P

Aويت t2017/2018االلكزي

A : دراسة استطالعية Bللطلبة الجامعيني Pالفايسبوك عيل التحصيل الدرايس Bتأثزي
P علوم االعالم و االتصال و العلوم السياسية و

tعيل عينة من طلبة كليين
3العالقات الدولية بجامعة الجزائر 

A : دراسة Bمقروئية الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصة لدى الطلبة الجامعيني
3استطالعية عيل عنة من طلبة علوم االعالم واالتصال بجامعة الجزائر 

P wبوفرتلة سعاد - عربايج
ابتسام

P بنا الصورة الذهنية لمؤسسة موبيليس : دراسة حالة مؤسسة
Aدور االشهار يف

موبيليس للهاتف النقال

P تعزيز السلوك
Aالتلفزيونات الجزائرية الخاصة يف P

Aامج االجتماعية يف wدور الزي
االجتمايعP : دراسة مسحية عيل عينة من مشاهدي برنامج افتح قلبك -

بالجزائر العاصمة -

P wممارسة العالقات العامة مع الجمهور الخاريج P
Aتوظيف الفايسبوك يف

بالمؤسسات الخدماتية الجزائرية : دراسة وصفية تحليلية لمضمون
2020 فيفري 29 ديسمزيw إىل 01منشورات صفحة إتصاالت الجزائر من 

P الشكل و
Aدراسة يف : Pالتلفزيون الجزائري العمويم P

Aة األخبار يف بنية نرس»
ات أخبار التلفزيون العمويمP الجزائري المضمون لنرس»

P تطوير الخدمة العمومية : دراسة تحليلية
Aونية ودورها يف tتطبيق االدارة االلكزي

P مؤسسة بريد الجزائر من أكتوبر 
A2020 اىل أوت 2019عيل عينة من موظيف



فاطمة الزهراء بلعيدان
MAS/3563

MAS/3561

فضيل زكريا
MAS/3510

أمينة لعبيدي
MAS/3511

قرينات عمر
MAS/3512

شابو ندى
MAS/3513

صاليحP فاطمة الزهراء
MAS/3514

P فلة
Aشنويف

MAS/3515

يبالة عبد الرحمان
MAS/3516

A خالف Bطه األمني
MAS/3517

MAS/3518

MAS/3519

MAS/3521

نرسين بوقطوش
MAS/3522

أسامة زوبزيB مولوج

MAS/3520

Pأنيسة براهييم
MAS/3523

لطاط فتيحة
MAS/3524

MAS/3525رشيدة بلقايد

MAS/3528حرير عدالن

نوري دنيا زاد
Mas/3527

Mas/3526

P : دراسة مسحية
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pاتيجية االتصال الداخيل tدور اسزي
P المؤسسة الوطنية للمالحة الجوية 

Aلعينة من موظيفENNAP
Aالجزائر يف - 

 wشهر نوفمزي A Bة الممتدة مابني tاىل غاية شهر فيفري2019الفزي 

P : دراسة
Aه عيل األدا الوظييف Bالمؤسسة العمومية و تأثزي P

Aيف Pاالتصال التنظييم
A Bللعمال االجراء وكالة الموظفيني Pللضمان االجتمايع P Bروزة عدان -ليليا بنعمرحالة الصندوق الوطنين

P إدارة األزمات بالمؤسسات العمومية االقتصادية
Aدور القائم باالتصال يف

الجزائرية : دراسة حالة إدارة مجمع اتصاالت الجزائر ألزمة قطع الكابل
A مرسيليا و عنابة سنة  Bنت الرابط بني t2015البحري لألنزي

P داخل المؤسسة الخدماتية :
Aالتكنولوجيا الحديثة عيل األداء الوظييف Bتأثزي

دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالحراش

P الحد من ظاهرة العنف : دراسة مسحية لعينة
Aدور وسائل اإلعالم المرئية يف

A قناة الهداف Bمن متابعني

P المؤسسة
Aالجودة الخدماتية يف A Bتحسني P

Aاسهام تكنولوجيا االتصال الحديثة يف
ة الممتدة من tالفزي P

Aالجزائرية : دراسة حالة المؤسسة الخدماتية موبيليس يف
2020 مارس 15 اىل 2020 فيفري 01

P المؤسسة العسكرية : دراسة حالة حصة " وعقدنا العزم
Aيف P wاإلتصال الخاريج

"

P تحقيق التغيزيB التنظييمP داخل المنظمة :
Aفرق العمل يف A Bدور اإلتصال بني

ة الممتدة من tالفزي P
Aدراسة حالة: مؤسسة موبيليس باب الزوار الجزائر ) يف

2020 اىل أفريل 2020فيفري 

P المؤسسة الجزائرية :
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

ة من  t2020 مارس 16 أكتوبر اىل 17دراسة حالة مؤسسة موبيليس الفزي

P تسويق الصورة الذهنية للمؤسسات
Aالعالقات العامة الرقمية و دورها يف

ة tالفزي P
Aالجزائر : دراسة حالة لمؤسسة اتصاالت الجزائر يف P

Aالخدماتية يف
P اليل مارس 

A2020الممتدة من جانيف

P توجيه الرأي العام : دراسة تحليلية سيميولوجية لمجموعة
Aالصورة ودورها يف

 w2020 اىل ماي 2019برامج قناة الحرة العراقية من سبتمزي

P لعمال
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aأثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال الحديثة يف
مؤسسة " اتصاالت الجزائر : دراسة حالة مديرية االتصال - المحمدية - من

ة الممتدة من  t4الفزيwديسممزي 
بن الزاوي صفاء- سحنون

فريال

اتيجية للمؤسسة tتحقيق األهداف االسزي P
Aيف P wدور االتصال الخاريج

Pالجزائرية . : دراسة حالة وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائيل
2020مارس 18فيفري إىل 20من 

عبد الحليم عزيز - نرص
Pالدين تماىل

A خدمة المؤسسات اإلعالمية Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا اإلعالم الحديثة يف

الجزائرية : دراسة حالة القناة الثانية لإلذاعة الوطنية الجزائرية

A خدمات Bتحسني P
Aالوسائط االجتماعية الجديدة يف wعزي P

Aويت tأثر اإلشهار اإللكزي
Bتطبيق يسزي Pالجزائر : دراسة ميدانية عيل عينة من مستخديم P

Aالمؤسسات يف
ة الممتدة من  tالفزي P

A10/05/2020 اىل 01/04/2020للنقل يف

P تفعيل العمل التطويعP الجمعوي : دراسة
Aيف Pدور منصات التواصل االجتمايع

- P
Aي و االنسايت Bكة للعمل الخزي wوصفية تحليلية للمنشورات صفحة جمعية الزي

2019/2020فيس بوك نموذجا - 

P التحسيس و التوعية المرورية : دراسة وصفية
Aيف " P

tمساهمة صفحة " طرييف
مسحية لعينة من مستخديمP الصفحة

P الجزائر : دراسة وصفية تحليلية
Aصحافة األطفال يف

P المؤسسات الحكومية : دراسة حالة - وزارة التجارة -
Aواقع االتصال يف

P الجزائر من طرف الصحف
Aيف P wية الشعين Bالمعالجة اإلعالمية للرسوم الكاريكاتزي

 مارس03الخاصة . : دراسة سيميولوجية لكاريكاتزيB جريدة الخزيw اليومية من 
2019 ماي 31إىل 

P للعمال . : دراسة حالة
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aو دوره يف Pاالتصال الداخيل
SNVIللمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 

عيواز نسيبة -سبايعP عبد
الهادي



MAS/3529

Pعالوة إسالم خيايط
MAS/3530

MAS/3531

MAS/3532

MAS/3533

MAS/3534

MAS/3535

حاج مختار براهيم
MAS/3536

بشان إلهام
MAS/3537

MAS/3538

ليديا حميدي
MAS/3540

MAS/3541

P سليم wميهويت
MAS/3542

MAS/3543

محمدي كوثر
Mas/3544

بن بوجمعة سعدون وليد
MAS/3546

MAS/3646

االء مصطفاوي
MAS/3585

MAS/3547

MAS/3548

MAS/3549

MAS/3550

MAS/3551

بن عبد الحفيظ أحمد فائز
MAS/3556

A صورة مؤسسة Bتحسني P
Aلخدمات الجيل الرابع يف P

Aويت tدور اإلشهار االلكزي
Pجازي : دراسة عيل عينة من مستخديمP الجيل الرابع wهاجرمنصور - خديجة طيين

A الخدمة العمومية : دراسة حالة بلدية Bتحسني P
Aيف Pفعالية االتصال التنظييم

بوزريعة

P ترسيخ القيم االجتماعية برنامج شوفو
Aامج التلفزيونية الجزائرية يف wدور الزي

P
Aنامج يف wالنهار نموذجا : دراسة مسحية عيل عينة من شاهدي الزي P

Aيف P
tحكايين

الجزائر العاصمة .
بايهP سيد عيلP -أوروة محمد

أسامة

P المؤسسة العمومية . : دراسة حالة
Aوإدارة األزمات يف Pاالتصال التنظييم

كة الوطنية للنقل بلسكك الحديدية . A جوهر - ديب شيماءالرس» Bإمني

A الصورة الذهنية للمؤسسة االقتصادية موبيليس Bتحسني P
Aدور االرعاية يف

سقاي إيمان -سماي ماريةنموذجا

P تغزير السياحة
Aالجزائر يف P

Aبالمحميات الطبيعية يف Pدور االتصال التنظييم
ة الوطنية Bالمحلية و حماية البيئة . : دراسة مسحية عيل عينة من زوار الحضزي

لألرز
بوغالم محمد - نرصاوي

حمزة

P ظل تكنولوجيا االتصال
Aبلمؤسسات الصناعية يف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني
2020 الجزائرالعاصمة لسنة SARL GGSالحديثة . : دراسة حالة 

زين الدين كسزيB - خولة
P wلعريين

بوية فتية tالمؤسسة الزي : . P
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال التنظييم
الخاصة -نموذجا .

كة موبليس P . : دراسة حالة رش»
Aتفعيل األداء الوظييف P

Aيف Pدور االتصال التنظييم
بالجزائر .

A العالقات العامة داخل المؤسسات . : Bتحسني P
Aدور تكنولوجيا االتصال يف

. Pدراسة حالة المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآلىل
ة Bة أمكيدش -سمزي Bأمزي

زنيفش .

P . : دراسة
tتحديد سلوك و أنماط المتليف P

Aونية يف tإسهام الصحافة االلكزي
 tقسم االعالم2مسحية لعينة من طلبة ماسزي 

P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة .
Aالمعالجة اإلعالمية لقضايا الجريمة يف

وق . : دراسة تحليلية لعينة من برنامج لغز الجريمة بقناة الرس»
ميسون أوقايسP - سمية

. P
Aييف رش»

P . : دراسة حالة مؤسسة
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال التنظييم
التلفزيون

P المؤسسة الخدماتية . : دراسة حالة
Aواقع استخدام العالقات العامة يف

دودي رزيقة - مجبور هاجرمؤسسة البث االذايعP و التلفزي الجزائري .

: . Pونية كمصدر للمعلومة للطالب الجاميع tالصحافة المطبوعة و االلكزي
3دراسة ميدانية عيل عينة من طالب جامعة الجزائر 

P الجزائري لدى الجمهور . :
Aصورة المنتخب الوطين P

Aامج الرياضية يف wدور الزي
P قلب الكان -لقناة الهداف نموذجا دراسة مسحية استطالعية عيل

Aبرنامج-يف
P بالجزائر العاصمة .

Aعينة من الجمهور الريايض

P داخل المؤسسة اإلعالمية . :
Aتفعيل األداء الوظييف P

Aو دوره يف Pاالتصال الداخيل
دراسة حالة مؤسسة التلفزيون العمويمP الجزائري .

P المؤسسة . : دراسة حالة
Aيف Pتطوير االتصال التنظييم P

Aدور القيادة االدارية يف
P من 

tايف wمؤسسة تكنولوجيا معالجة المياه بزي P
A16اىل 2019 اكتوبر 23يفwسبتمزي

2020

A المؤسىسP . : دراسة حالة مديرية Bتحقيق التمزي P
Aيف Pدور االتصال التنظييم

االتصال بمؤسسة سوناطراك .
رانية رفيدة بن سعيد /

فضيلة شهيب

P : دراسة مسحية لعينة من عمال
Aعيل األداء الوظييف Pاالتصال الداخيل Bتأثزي

المديرية العامة التصاالت الجزائر .
ة Bحسينة شوار / سمزي

محمادي

افية االعالمية اليوتيوب نموذجا : دراة tو االحزي Pشبكات التواصل االجتمايع
P القنوات التلفزيونية

Aيف A Bالجزائريني A Bمسحية لعينة من الصحفيني
زكرياء مزارة / حنان

معزوزي

P لمدى
Aتفعيل الرضا الوظييف P

Aاتيجية الثقافة التنظيمية و دورها يف tاسزي
P محمد بوضياف wالمنشأت الرياضية الجزائرية . : دراسة حالة المركب األولمين

.
مصطفاوي زهرة / بديار

هشام

P ظل الوسائط الجديدة . :
Aيف P

Aللدرك الوطين P
Aويت tاتيجية االتصال االلكزي tاسزي

P
Aدراسة وصفية مسحية لخاليا ومكاتب االتصال بالدرك الوطين

بزيو عبد القادر - إدايكرة
مروان

P تغزيB سلوكيات الشباب الجاميعP : دراسة
Aفيهية يف tامج التلفزيونية الزي wدور الزي

مسحية وصفية لعينة من شباب جامعة علوم و االعالم و االتصال



MAS/ 3554

MAS/3553

خولة بومقواس
MAS/3552

فال رادية
MAS/ 3557

قادري نجيب هللا
MAS/3559

خديجة أومغار
MAS/3560

MAS / 3564

بوغناية فتيحة
MAS/3565

mas.3566

بومدين صالح
MAS/3568

مزوار وليد
MAS/3569

ة سايح Bبشزي
MAS/3566

فيصل زيان بوزيان
MAS/3571

ماسيليا برو
MAS/3572

ة Bأمزي P
Aقايض

MAS/3567

إدام إكرام أمينة
MAS/3696

عبيد نرسين
MAS/3575

P
Aفؤاد سليمايت

MAS/3576

جميلة بوكبوس
MAS/3573

بنور عبد هللا
MAS/3574

مغاري حليمة
MAS/3577

A أداء المؤسسة االقتصادية الجزائرية . : Bتحسني P
Aيف P

tدور االتصال التسوييف
P عفاف - مناري محمددراسة حالة المديرية العامة لمؤسسة اتصاالت الجزائر .

tبخين

P المؤسسات العمومية . : دراسة حالة
Aونية يف tواقع العالقات العامة االلكزي

P للضمان االجتمايعP للعمال األجراء
Aلمؤسسة الصندوق الوطين

براهييمP سليم / منصوري
فاطمة الزهراء

ي : دراسة استطالعية Bتعزيز ثقافة النشاط الخزي P
Aدور الحمالت االعالمية يف

P الجزائر العاصمة .
Aي يف Bعيل عينة من الشباب الممارس للنشاط الخزي

P
Aيف P wتفعيل االتصال الخاريج P

Aدور تكنولوجيا المعلومات و االتصال الجديدة يف
P للتأمينات االجتماعية

Aالمؤسسات الخدماتية . : دراسة حالة الصندوق الوطين
للعمال االجراء .

P المالعب الجزائرية
Aاس يف tسلوكيات شباب االلزي Bتغيزي P

Aيف P
Aاالعالم الريايض Bتأثزي

اس إنفرنو- المشجعة لنادي وفاق tدراسة مسحية لعينة من أعضاء -إلزي : .
سطيف.

P
Aدراسة حالة صحيف : . Pأثر تكنولوجيا اإلعالم و االتصال عيل األداء اإلعاليم

القناة اإلذاعية األوىل .

A Bالجزائريني A Bتطبيق التيك توك بمقاطع الفيديو للمستخدمني P
Aالقيم المتضمنة يف

. A Bجزائريني A Bشيماء بودوخة / هند سامر. : دراسة وصفية تحليلية لعينة من مقاطع فيديو لمستخدمني

P مكافحة الجريمة المنظمة . : دور حالة المنظمة
Aاتيجية االتصالية يف tدور االسزي

أفريبول

P
tالتنشئة االجتماعية . : دراسة مسحية بلدية برايف P

Aدور الوسائط الجديدة يف
ة سايح - زهرة روابيحPيجP طويلب . Bبشزي

A Bنرس» ثقافة السالمة المرورية لدى السائقني P
Aألمنكم " يف " Pنامج اإلذايع wدور الزي

ة الممتدة من  tالجزائر العاصمة : الفزي P
A2020 أفريل 01 اىل 2020 مارس 01يف

ية من واقع اإلتصال الداخيلP بمؤسسة بيبىسP : دراسة حالة فرع الموارد البرس»
22 w2020 فيفري 21 اىل 2019 جيسمزي

P
tالتنشئة اإلجتماعية : دراسة مسحية - بلدية برايف P

Aدور الوسائط الجديدة يف
 wطويلب - من شهر نوفمزي P2019يج w2020 اىل شهر سبتمزي

P المؤسسة اإلعالمية السمعية البرصية الجزائرية :
Aيف Pواقع اإلتصال الداخيل

 P
A2019/2020دراسة حالة نموذج قناة نوميديا تييف

P السينما الجزائرية : دراسة تحليلية سيميولوجية
Aصورة الثقافة األمازيغية يف

لفيلم " جبل باية"

A و اإلشاعة السياسية عزيw مواقع التواصل االجتمايعP : دراسة Bالطلبة الجامعيني
3استطالعية لعينة من طلبة علوم االعالم و االتصال جامعة الجزائر 

P القنوات التلفزيونية الجزائرية برنامج " ناس و
Aظاهرة العنف ضد المرأة يف

حكايات " نموذجا : دراسة استطالعية عيل عينة من النساء الجزائريات

P للمؤسسة :
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aدور تكنولوجيا المعلومات و االتصال يف
SODEXOدراسة حالة للمؤسسة الخدماتية 

P لمؤسسة موبيليس : دراسة حالة
tالتطور الخدمايت P

Aدور التكنولوجيا الحديثة يف
للمديرية العامة لمؤسسة موبيليس

P إدارة الرصاع التنظييمP داخل المنظمة : دراسة حالة
Aيف Pدور االتصال الداخيل

2019/2020لوزارة السكن و العمران و المدينة بالجزائر العاصمة من أكتوبر 

P الوكاالت االشهارية : دراسة حالة الوكالة االشهارية "
Aاتيجية االتصال يف tاسزي

 wشهر ديسمزي A Bة الممتدة مابني tالفزي P
Aاىل شهر2019بوس ميديا الجزائر " يف 

2020أوت 

P بناء الصورة الذهنية للمؤسسة العمومية :
Aاتيجية العالقات العامة يف tدور اسزي

دراسة حالة لوزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري من مارس اىل
2020ماي 



فاتح السعيد ولد كونت
MAS/3578

بورماد سفيان
MAS/3579

كراغل ليليا
mas/3580

ة Bأمزي P
عبىس»

mas/3581

mas/3660

ورشان يمينة
mas/3670

P مريم wبن درايج
MAS/3668

شهيناز كنيش
MAS/3667

عيىس كريمو
MAS/3665

MAS/3582

Pزوان سيدعيل
MAS/3583

A رمضان Bأمني
MAS/3584

قنيف نرسين
MAS/3586

محمد بوحيل
MAS/3588

جدوري سماح
MAS/3589

P
Aمخوخ لطيف

MAS/3590

ايمان العقون
MAS/3602

P
Aرحيمة مالية لشايت

Mas/3591

MAS/3603

MAS/3604

P المؤسسة الجزائرية
Aية يف A كفاءة الموارد البرس» Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
ة tبوزارة االتصال خالل الفزي A Bدراسة حالة بالمديرية الفرعية للمستخدمني :

2020 سبتمزيw 15 مارس اىل غاية 01الممتدة من 

P : دراسة حالة لمديرية
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aاتيجية االتصالية يف tدور االسزي
ان الطاسييلP الجزائر Bالطزي

P المؤسسة الجزائرية :
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسيني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

دراسة حالة للتلفزيون الجزائري العمويمP -قناة الجزائرية الثالثة

P زرع ثقافة السياحة لدى الشباب الجزائري . :
Aدور المدونات المرئية يف

A لظاهرة الفلوق Bالمتابعني Pدراسة مسحية عيل عينة من الشباب العاصيم

ية . : دراسة حالة المؤسسة P إدارة الموارد البرس»
Aو دوره يف Pاالتصال التنظييم

الوطنية لالتصال النرس» و اإلشهار .
P محمد

Aبدكون مدينة- علوايت
رضا

P مديرية األشغال العمومية :
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال الرسيم
بتسمسيلت -فرع ثنية الحد -

A : دراسة Bلدى العاملني P
Aتحقيق الرضا الوظييف P

Aالقيادة االدارية و دورها يف
 الجزائر لسنةSETRAMاستطالعية عيل عينة من عمال مؤسسة 

2019/2020

P : دراسة وصفية تحليلية
Aويت tنت نحو االشهار االلكزي tاالنزي Pاتجاهات مستخديم

P
Aة الممتدة من جانيف tالفزي P

Aيف A Bنت الجزائريني tاالنزي Pعيل عينة من مستخديم
P اىل جوان 

A2020الممتدة من جانيف

P : دراسة حالة
Aتفعيل األداء الوظييف P

Aللمؤسسة يف Pاسهام آليات االتصال الداخيل
مؤسسة موبيليس - الدار البيضاء - الجزائر

P من خالل مواقع التواصل االجتمايعP : دراسة وصفية عيل
Aاب الثقايف tاالغزي

A لموقع الفايسبوك Bعينة من طلبة كلية علوم االعالم و االتصال المستخدمني
2020 جوان 30 اىل 2019 نوفمزيw 15من 

فاطمة الزهراء منال
موساوي

P للمؤسسات االعالمية
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال التنظييم
ة الزمنية tالجزائرية : دراسة حالة قناة إذاعة الجزائر الدولية خالل الفزي

A مارس - أفريل  B2020الممتدة بني

A : دراسة وصفية تحليلية عيل Bأداء الموظفني A Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

ة tالفزي P
Aالعقاري لدار البيضاء يف Bقية و التسيزي tديوان الزي P

Aعينة من موظيف
P اىل جوان 

A2020الممتدة من جانيف

P نرس» الويعP المرور لدى
Aاالذاعات المحلية ودورها يف P

Aالحمالت االعالمية يف
A Bة الممتدة بني tإذاعة البهجة نموذجا : دراسة وصفية الفزي Pالشباب العاصيم

2020أفريل و جوان 

P تنشيط الخدمة السياحية : وكالة "العاصمية للسياحة
Aيف Pدور االتصال السيايج

و االسفار " نموذجا

A الخدمة العمومية : دراسة حالة بمؤسسة Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

GRTE " TJV Pسونلغاز الجزائر " 
Aة الدراسة جانيف t2020 - مارس 2020 فزي

P المؤسسة الجزائرية : دراسة
Aالقرارات يف P

Aيف Pاتيجية االتصال الداخيل tدور اسزي
كة الوطنية لللنقل بالسكك الحديدية حالة الرس»

P : دراسة تحليلية
Aصورة األرشة الجزائرية من خالل االشهار التلفزيويت

وق   نموذجاTVسيميولوجية لمجموعة من االشهارات التلفزيونية قناة الرس»

بوية الجزائرية . tبالمؤسسة الزي P
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
: دراسة حالة بمتوسطة زوبزيB بوعجاج -تسالة المرجة -الجزائر العاصمة

P المؤسسة الجزائرية :
Aاتيجية االتصالية يف tتوجيه االسزي P

Aيف Pدور االتصال الرقيم
. wائب بوزارة المالية من نوفمزي Aدراسة حالة المديرية العامة للرص

تمرارت رشال - إماموين
أسماء

P تعزيز الويعP السيايسP حول قضية االنتخابات
Aوق اإلخبارية يف دور قناة الرس»

 : دراسة استطالعية عيل عينة من2020 ديسمزيw 12الرئاسية الجزائرية 
مشاهدي حصة الحدث بكلية اإلعالم و االتصال بجامعة الجزائر .



MAS/3600

MAS/3601

MAS/3599

MAS/3596

P الياقوت wدرايج
MAS/3597

نو الهدى دغموم
MAS/3598

أوبعيش مريم
MAS/3595

الحداد وليد
MAS/3594

Pهادية أنيسة قاصد عيل

MAS/3587

بليل عبد الرحمن
MAS/3621

متيش سامية
MAS/3620

بوتوتو أحالم

MAS/3617

ة الزهراء Bقرصي أمزي
MAS/3618

قاسب رانية فراح
MAS/3619

حومادي جميلة
MAS/3616

صفاي ندى
MAS/3615

Pحنان بهيل
MAS/3614

عبدي وهيبة
MAS/3613

P wماريا قعين
MAS/3622

A حمادوش Bمحمد أمني
MAS/3626

وق نموذجا . اتيجية االتصالية للمؤسسات اإلعالمية . : مجمع الرس» tاالسزي
عز الدين بطاطة - محمد

مسلم

P الجزائر . : دراسة
Aوي����ح للسياحة الداخلية يف tالزي P

Aدور صفحات الفسيبوك يف
ينة - منان فايزة- -WEED SORTIE ALGERIEوصفية تحليلية آلراء الشباب المتابع لصفحة - wجبار صزي

نت بالجزائر : tاالنزي wالتسويق عزي P
Aونية يف tتوظيف العالقات العامة االلكزي

دراسة حالة مؤسسة جوميا
سالف عقون - سمية

قيرصان

P نرس» الويعP االجتمايعP لدى المرأة الجزائرية . :
Aامج االجتماعية يف wدور الزي

وق  TVبرنامج - افتح قلبك - نموذجذا عيل قناة الرس»

دراسة أثر برامج التلفزيون عيل قضايا العنف ضد المرأة . : دراسة مسحية
عيل عينة من طلبة قسم االعالم واالتصال

A األداء Bاستخدام تكنولوجيا االتصال و المعلومات الحديثة و عالقتها بتحسني
P
Aالمؤسسة اإلعالمية الجزائرية : دراسة حالة جريدة المساء يف P

Aيف P
Aالوظييف

 A Bة الممتدة بني t09الفزي w21 اىل 2019 نوفمزي w2019 ديسمزي

A Bللمراهقني Pعيل السلوك االجتمايع Pاستخدام مواقع التواصل االجتمايع Bتأثزي
) االنستغرام نموذجا ( : دراسة ميدانية عيل عينة من تالميذ ثانوية مولود

قاسم بالجزائر العاصمة

ونية المحضة : دراسة مسحية tللصحافة اإللكزي A Bاستخدامات القراء الجزائريني
TSAعيل عينة من قراء منصة أوراس و موقع 

امج االعالمية المستنسخة بالقنوات التلفزيونية الخاصة wالزي P
Aالقيم المتضمنة يف

ة tدراسة وصفية تحليلية لعينة من برنامج سوق النسا للقناة الجزائرية للفزي :
ة الممتدة من أكتوبر  t2020 اىل جوان 2019الجزائرية للفزي

A الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية : دراسة Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

كة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية   فيفري اىل20 من SNTF LKحالة الرس»
2020 مارس 20

P المؤسسات الفندقية :
Aتنشيط الخدمة السياحية يف P

Aدور العملية االتصالية يف
A داي نموذجا من NEW DAYدراسة ميدانية لعينة من نزالء فندق  B3 بحسني 

 مارس12نوفمب اىل 

P نرس» الويعP الصيحP لدى الشباب
Aو دورها يف Pمواقع التواصل االجتمايع

الجزئري - موقع الفيسبوك نموذجا - : دراسة استطالعية لعينة من طلبة كلية
P 03علوم اإلعالم و اإلتصال بجامعة الجزائر 

A2020 / أوت 2020 - جانيف

P تفعيل العالقات العامة : دراسة حالة - المندوبية
Aدور األنشطة االتصالية يف

P اىل غاية شهر
Aة الممتدة من بداية شهر جانيف tالفزي P

Aالطرق - يف P
Aالوطنية ألمن يف

2020فيفري 

P الجزائر و خاصية البث المصور : دراسة حالة إذاعة " جو
Aاإلذاعات الرقمية يف

راديو "

P وزارة العمل و
Aدراسة حالة يف : P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

 P
Aمن جانيف P2020 اىل مارس 2020التشغيل و الضمان االجتمايع

P المؤسسات
Aيف P

Aوسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة عيل األداء الوظييف Bتأثزي
P الجزائري مديرية التسويق و

Aالمرصفية الجزائرية : دلراسة حالة البنك الوطين
A داي - مارس  B2020االتصال - فرع حسني

تكنولوجيا المعلومات و االتصال و أثرها عيل عملية اتخاذ القرار : دراسة حالة
) المؤسسة الوطنية لالتصال ، النرس» و االشهار(

A األداء بالمؤسسة االقتصادية : دراسة حالة Bتحسني P
Aدور اتصال المؤسسة يف

المؤسسة الوطنية للمالحة الجوية

P الجزائر :
Aشبكة الفايسبوك يف wاتيجية االتصالية للوكاالت السياحية عزي tاالسزي

اىلE 01/01//2020دراسة ميداينة عيل عينة من زبائن الوكالة السياحية 
01/04/2020

A الصورة الذهنية لمؤسسة خدماتية : دراسة Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

كة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حالة الرس»



جرعون وسيل
MAS/3625

جاب الخزيB أمينة
MAS/3633

حياة بونعايم
MAS/3632

P
tأمينة زوليخة زرويف

MAS/3631

قواسيم رشيدة
MAS/3630

ليليا بوحجار
MAS/3629

P
Aعماري محمد تيجايت

MAS/3628

إيمان بوزنزل
MAS/3627

بلغيث سليم
MAS/3640

حدار أنور
MAS/3639

MAS/3592

ة بلعباس Bأمزي
MAS/3638

غادة لعجاج
MAS/3637

سمية مختاري
MAS/3636

MAS/3593

MAS-3612

MAS/3611

ة A Aبن عمار كزي
MAS/3635

مالك وردية
MAS/3634

P
tوليد مرزويف

MAS/3648

تغطية المجموعات الطالبية عيل موقع التواصل االجتمايعP فيسبوك لحراك
A مجموعة اتحاد الطلبة Bدراسة تحليلية لمضامني : A Bالطلبة الجزائريني

A من  B2019 مارس 27 فيفري اىل 27الجزائريني

P القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة برنامج " بتوقيت
Aالموضوعية يف

 2020 مارس 31 اىل 2019 ديسمزيw 01 نموذجا من BEUR TVالجزائر " قناة 
: دراسة وصفية تحليلية

نت tإدارة أزمة انقطاع الكابل البحري لألنزي P
Aاتيجية االتصالية ودورها يف tاالسزي

A مرسيليا و عنابة  Bدراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالحراش2015بني : 
2020 اىل مارس 2020من فيفري 

P المحافظة عيل الصورة الذهنية للمؤسسة المالية لدى
Aدور العالقات العامة يف

P : دراسة حالة مؤسسة بنك الفالحة و التنمية الريفية wالجمهور الخاريج
بالجزائر العاصمة

P المؤسسة : دراسة حالة
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال التنظييم

بالمديرية العامة للكهرباء و الغاز - سونلغاز الجزائر العاصمة

P التلفزيون الجزائري : دراسة تحليلية
Aلإلشهار يف P wالتحليل السيميولويج

ي A Bالهاتف النقال جزي Pا و متعاميل tكسكس اكسزي : P
tسيميولوجية لومضين

 (COUSCOUS EXTRA - Djezzy Power)

دور مواقع التواصل االجتمايعP كأداة لنرس» الخزيw عند طلبة كلية علوم االعالم و
3االتصال بجامعة الجزائر 

P االشهارات التلفزيونية الجزائرية : دراسة تحليلية
Aاألبعاد الرمزية يف

P الهاتف الذيكP :تلفاز 
tسيميولوجية لومضينSmart TV و تلفاز Condor 

Allure a 100 - GéANT electronic

P الجزائر : دراسة حالة المؤسسة الوطنية لالتصال
Aالومضات االشهارية يف

النرس» و االشهار

P الوقاية من األزمات التسويقية للمؤسسات
Aاتيجية يف tدور اليقضة االسزي

الخدماتية : دراسة حالة مؤسسة موبيليس المديرية المركزية باب الزوار
A جويلية - سبتمب  Bة الزمنية الممتدة بني t2020خالل الفزي

: P wالحراك الشعين P
Aرأي الطلبة يف Bتأطزي P

Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع
الجزائري دراسة ميدانية عيل عينة من الطلبة بلجامعات الجزائرية

ي Bبن أحمد هاجر -سحزي
ليندة

اتيجية التسويقية لمؤسسة جزائرية : مؤسسة " tتفعيل االسزي P
Aدور االتصال يف

 wديسمزي - w2019فالي فرا " نموذجا نوفمزي

P المؤسسة االستشفائية
Aتطوير الخدمة الصحية يف P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
ة tالجزائرية : دراسة حالة : عيادة الجراحة القلبية لألطفال - بوسماعيل فزي

 wبص : من ديسمزي t2020 اىل جوان 2019الزي

P الصحافة الجزائرية الخاصة لجريدة
Aالمعالجة اإلعالمية ألخبارجرائم القتل يف

 اىل أوت2019النهار الجديد - نموذجا - : دراسة وصفية تحليلية من ماي 
2019

P تشكيل الويعP السيايسP لدى الطلبة
Aونية الجزائرية يف tدور الصحافة االلكزي

P : دراسة مسحية لعينة من طلبة قسم wتجاه قضايا الحراك الشعين A Bالجامعيني
3االعالم بجامعة الجزائر 

A بلواضح -هاجر بن Bياسمني
حديد

كة الوطنية للنقل بلسكك الحديدية P إدارة األزمة بالرس»
Aدور القائم باالتصال يف

SNTFالجزائر 
نبيلة مسعودي - فريال

أوبلعيد

تاثزيB استخدام تطبيقات شبكات التواصل االجتمايعP عيل القيم ا ألرشية و
Pاالجتماعية للمراهق الجزائري . : دراسة مسحية عيل عينة منة مستخديم

تطبيق تيك توك
بشزيB شيماء - خليفة عقيلة

يرسى

P - موقع االنستغرام
Aويت tالتسويق االلكزي P

Aيف Pدور مواقع التواصل االجتمايع
A Bونيني tنموذجا : دراسة مسحية لعينة من الزبائن االلكزي

P المؤسسة الجزائرية :
Aالخدمة العمومية يف A Bتحسني P

Aدور القائم باالتصال يف
ة tدراسة حالة لوزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات خالل الفزي

2020 مارس 2 فيفري اىل 2الزمنية الممتدة من 

P لقناة دزاير
Aالجزائر : القسم الريايض P

Aيف P
Aاالعالم الريايض P

Aأخالقيات المهنة يف
TVنموذجا 



Pإكرام بوييح
MAS/3647

نوال وليد
MAS/3644

نور الدين معمري
MAS/3643

نوال بودريعة
MAS/3642

MAS/3641

دومة بوطيبة زينب
MAS/3657

فاطمة الزهراء حميداش
MAS/3656

داىلP توفيق
MAS/3655

المية بوزناشة

MAS/3654

MAS/3610

ة بونوغاز Bأمزي
MAS/3653

MAS/3608

Pأمينة بوماىل
MAS-3609

زهانة محمد الهادي
MAS/3652

P روميساء
Aخلييف

MAS/3651

مريم نايت عاشور
MAS/3649

إكرام لسبط
MAS/3650

سمية شيخاوي
MAS/3664

إيمان حجاج
MAS/3663

ميساء متوك
MAS/3662

العمري نجاة
MAS/3661

P المؤسسة
Aالعملية االتصالية يف A Bتحسني P

Aدور تكنولوجيا االتصال الحديثة يف
ة الممتدة من tالفزي P

Aالعمومية للتلفزيون : دراسة حالة قناة الجزائرية الثالثة يف
 P

A2020 اىل ماي 2020جانيف

P المالعب : دراسةTVدور قناة الهداف 
Aالحد من ظاهرة العنف يف P

Aيف 
استطالعية عيل عينة من جمهور قناة الهداف

استخدامات الشباب الجزائري لإلذاعة الرقمية : دراسة استطالعية لعينة من
A مستمتيعP جو راديو نموذج إذاعة " جو راديو" Bالشباب الجزائريني

P : دراسة استطالعية عيل
tللمتليف Pعيل السلوك االستهاليك P

Aأثر االشهارالتلفزيويت
عينة من مشاهدي قناة " الجزائرية وان "

بية لوالية tالمؤسسة : دراسة حالة مديرية الزي Bتسيزي P
Aيف Pدور اإلتصال الداخيل

 A Bة الممتدة بني tق خالل الفزي 2019/2020الجزائر رش»

كة سونلغاز - الجزائر وسط - P رش»
Aنرس» الثقافة التنظيمية يف P

Aدور االتصال يف
 : دراسة حالةSADEGفرع 

P الجزائر :
Aللمؤسسات الناشئة يف P

tالتسويق الخدمايت P
Aيف Pدور االتصال الرقيم

 للتكنولوجيات و الحلولICONدراسة مسحية لعينة من عمالء مؤسسة إيوان 
الرقمية و الدراسات حساباتيك نموذجا

P داخل المؤسسة العمومية
Aاألداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور اإلتصال التنظييم
ة tالجزائرية : دراسة حالة لوكالة الوطنية لتنمية السياحية - سيدي فرج - الفزي

 wديسمزي A B2020 اىل أوت 2019الممتدة مابني

P القنوات التلفزيونية : دراسة
Aالمعالجة اإلعالمية األزمات الرياضية يف

P قناة الهداف 
Aتحلبليلية وصفية ألزمة نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم يفTVمن 

ة الزمنية الممتدة من  tاىل05/09/2019خالل برنامج بالمكشوف - الفزي 
04/03/2020

A . : دراسة Bترسيغ الهوية الثقافية لجمهور المستمعني P
Aدور اإلذاعة المحلية يف

A إذاعة تيبازة المحلية . Bاستطالعية عيل عينة من مستمتعني
زهية لسباط - عماد الدين

Pشايم

P بالمؤسسة
Aتفعيل األداء الوظييف P

Aدور المهارات االتصالية للقائد اإلداري يف
P للتأمينات االجتماعية

Aالعمومية الجزائرية : دراسة حالة الصندوق الوطين
CNAS 2019/2020للعمال األجراء 

P المؤسسات العمومية . :
Aادارة العالقات العامة يف P

Aدور القائم باالتصال يف
ركاح رانية - ربايجP منال .دراسة حالة المديرية العامة للغابات بن عكنون .

A - : دراسة Bللموظفني P
Aمستوى األداء الوظييف A Bتحسني P

Aيف Pدور االتصال الداخيل
حالة المديرية العامة لمؤسسة موبليس .

: A Bللصحفيني P
Aترقية األداء المهين P

Aاستخدام التكنولوجيا الحديثة و د وره يف
دراسة حالة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

Pالجزائر من خالل التلفزيون العمويم P
Aيف P wالتغطية االعالمية للحراك الشعين

ات2019 سبتمزيw 27 فيفري اىل غاية 22الجزائري )   : تحليل مضمون النرس»
ة الممتدة )  tالفزي P

A27 فيفري اىل غاية 22اإلخبارية الرئيسية يف w2019 سبتمزي

استخدام مواقع التواصل اإلجتمايعP و آليات اإلشباعات المحققة ) موقع
فيسبوك نموذجا ( : دراسة استطالعية عيل عينة من الشباب الجزائري

P تحقيق أهداف المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة صندوق
Aدور اإلتصال يف

ة و المتوسطة - الجزائر - Bضمان القروض للمؤسسات الصغزي

Bمن خالل برنامج وافعلوا الخزي Pاإلعالم التطويع P
Aسمات العالقات العامة يف

وق  2019 : دراسة تحليلية لعينة من حلقات برنامج و افعلوا الخزيTV Bالرس»

" A Bلطلبة الجامعيني Pاستخدام موقع اإلنستغرام عيل التحصيل الدرايس Bتأثزي
 w2020السنة الثالثة ليسانس" : من أوت اىل سبتمزي

A الصورة الذهنية للمؤسسة اإلقتصادية : Bتحسني P
Aدور العالقات العامة يف

ة الممتدة فيفري  tأفريل2020دراسة حالة مؤسسة نفطال خالل الفزي - 
2020

ة التنافسية للمؤسسة االقتصادية : A Bتحقيق المزي P
Aدور اليقضة التنافسية يف

ة الممتدة tدراسة حالة المؤسسة االقتصادية " ايمار للدراسات " نموذجا الفزي
P اىل 30من 

Aبالجزائر العاصمة2020 فيفري 29 جانيف 



عبد هللا منصوري
MAS/3659

بلميهوب بالل
MAS/3658

Pإيمان بسايط
MAS/3669

P
Aراوية بلحنايف

MAS/3666

ة إيمان حرافة Bأمزي
MAS/3673

صمرة لبحري
MAS/3672

صوفيا قاسم
MAS/3681

بخات سارة

MAS/3680

MAS/3679

عبد الرحمان بوزيد
mas/3676

يوسف رزيق
MAS/3674

بوقاقة فرحات
MAS/3675

بوقرة مايسة
MAS/3671

عبد العاىلP أمينة
MAS/3683

بوروينة نور الهدى
MAS/3682

A أسواق Bياسمني
MAS/4033

كريمة بويخلف
MAS/3678

إغيل إيمان
MAS/3677

ريمة ملك
Mas/4147

Mas/4148

MAS/3689

" tلدى طلبة الماسزي Pالسيايس Pتشكيل الويع P
Aيف Pأثر مواقع التواصل االجتمايع

الفايسبوك " نموذجا : دراسة مسحية عيل عينة من طلبة الماسزيt لقسم
االتصال

P اإلدارات
Aأثر استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة عيل فاعلية االتصال يف

العمومية : دراسة ميدانية بمديرية االتصال - وزارة المالية

وي����ج السيايجP : دراسة حالة الديوان tالزي P
Aتوظيف العالقات العامة الرقمية يف

P للسياحة 
AالوطينONT اىل 08 " من w28 سبتمزي w2020 سبتمزي

P المؤسسة الحكومية الدينية :
Aأهمية األنشطة االتصالية للعالقات العامة يف

2019/2020دراسة حالة المجلس اإلساليمP األعيل - 

P المؤسسة
Aيف A Bللعاملني P

Aتحقيق الرضا الوظييف P
Aفعالية العالقات العامة يف

العمومية االستشفائية : دراسة حالة المستشيفA الجاميعP - مصطيفA باشا - من
2020 مارس 01 ديسمزيw اىل غاية 01

P اإلدارة المحلية الجزائرية : دراسة حالة
Aواقع ممارسة العالقات العامة يف

2020بلدية قورصو بوالية بومرداس من نوفمزيw اىل ماي 

Pعيل الممارسة المهنية اإلعالمية لقطاع السميع Pانعكاس التكوين الجاميع
A Bالعاملني A Bالجزائر : دراسة مسحية عيل عينة من الصحفيني P

Aالبرصي يف
بالقنوات الخاصة

أثر برامج التكوين باستعمال تكنولوجيا االتصال الحديثة عيل فعالية االتصال
يد و wللزي P

Aداخل المؤسسة العمومية نموذجا : دراسة حالة المعهد الوطين
wديسمزي A Bة الممتدة ما بني tتكنولوجيا االعالم و االتصال الكاليتوس الجزائر الفزي

2020 اىل أوت 2019

P المؤسسة الخدماتية . :
Aيف P

Aتطوير األداء الوظييف P
Aيف Pدور االتصال الداخيل

يدية بساحة الشهداء الجزائر wللصكوك الزي P
Aدراسة حالة مديرية المركز الوطين

العاصمة .
P
Aخليل احالم - ايت مزيايت

رباب

P المؤسسة الخدماتية الجزائرية : دراسة حالة المديرية
Aواقع العالقات العامة يف

العامة التصاالت الجزائر

P للتلفزيون الجزائري : دراسة كيفية
Aالقسم الريايض P

Aالخدمة العمومية يف
إثنوغلرافيا لمفهوم الخدمة العمومية

P تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية :
Aيف P

Aويت tدور الموقع اإللكزي
P للمؤسسة الوطنية

Aويت tالموقع االلكزي Pدراسة مسحية لعينة من مستخديم
2020 من مارس إىل جوان SNTFللنقل بالسكك الحديدية 

P
Aتفعيل نشاط العالقات العامة يف P

Aدور تكنولوجيات االتصال الحديثة يف
ة tالمؤسسة العمومية الجزائرية : اتصاالت الجزائر الفضائية نموذجا فزي

2020الدراسة من فيفري اىل أوت 

P لدى جمهور المؤسسة المالية wتطوير االتصال الخاريج P
Aدور العالقات العامة يف

TRUST P: دراسة حالة مؤسسة ترست 
A2020 - جويلية 2020 - جانيف

P المؤسسات المتعددة
Aتحقيق اإلبداع اإلداري يف P

Aدور القيادة اإلدارية يف
 للتأمينات بباب الزوار - الجزائرAXAالجنسيات : دراسة حالة مؤسسة 

ة الممتدة من  tالفزي P
A2020 فيفري 28 إىل 01العاصمة يف

P الجامعة الجزائرية : دراسة حالة كلية علوم االعالم و
Aيف Pواقع االتصال الداخيل

 wة سبتمزي t2020- ماي 2019االتصال خالل الفزي

P المؤسسات االقتصادية الجزائرية
Aإدارة األزمات يف P

Aدور اليقظة التكنولوجية يف
كة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية   من نوفمزيw اىلSNTF: دراسة حالة الرس»

2020مارس 

P التوعية الصحية للمرأة ضد رشطان الثدي : دراسة
Aدور الحمالت االعالمية يف

P البيت
Aمسحية عيل عينة من النساء الماكثات يف

ية . : دراسة حالة P إدارة الموارد البرس»
Aاستخدام المعلومات و االتصال يف

الوكالة الوطنية للتشغيل .

P المؤسسة
Aة التنافسية يف A Bتحقيق المزي P

Aدور وسائط االتصال الحديثة يف
كة ايكا فارم نموذجا دراسة وصفية تحليلية A هندالخاصة : رش» Bمعوش كاهنة - مقرنني

A العملية االتصالية بإلذاعة Bتحسني P
Aدور التكنولوجيا الجديدة لالتصال يف

FMالجزائرية . : دراسة حالة -قناة جيل 
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Mas/3687

Mas /3686

Mas/3685

Mas/3684

P
Aإبراهم، دراريت

Mas. 4223/1

فاطمة ازهرا، العروي
Mas.4224/1

mas/4226

mas/4225

معيوف، راضية
MAS.4227/1

، جعفر Pعيل
MAS.4225/1

مليسا، فاضل
Mas. 4228/1

عبدو هارون
MAS/4245

P بناء الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية . :
Aيف P

Aويت tمساهمة االشهار االلكزي
P هدى2020-2019 بزرالدة AZ HOTELدراسة ميدانية لفندق  wبن بريك هند - بورويت

اتيجية االتصال لدى مؤسسة التلفزيون tبناء اسزي P
Aالقائم باالتصال و دوره يف

الجزائري . : دراسة حالة لمديرية تلفزيون الجزائرية الثالثة .
زكرياء قراش - عماد الدين

برواقن

P للسياحة
Aترقية الخدمات السياحية بالجزائر : الديوان الوطين P

Aوي����ج يف tدور الزي
ة  t2020-2015- نموذجا للفزي

نور الهدى صخري - إيمان
قسيمة .

P التوعية المرورية . : دراسة مسحية عيل
Aدور الحمالت اإلعالمية اإلذاعية يف

A بالجزائر العاصمة Bسعودي سليم - عنان لويزةعينة من السائقني

P لدى الطفل .
Aالسلوك العدوايت P

Aبرامج الرسوم المتحركة يف Bتأثزي
سارة بوصبيعة - مرسوعة

نريمان

كية سلسلة قيامة أرطغرل : أنموذجا tالدراما الزي P
Aصورة القيادة والزعامة يف

دراسة تحليل مضمون

P إدارة المؤسسة اإلعالمية : دراسة حالة
Aيف Pواقع استخدام اإلتصال التنظييم

جريدة الحوار الجزائرية

P المؤسسة االقتصادية
Aيف P

Aاألداء الوظييف A Bو تحسني Pاالتصال التنظييم
ين .الجزائرية . : دراسة حالة مؤسسة سونطراك .. بوللو رش»

ونية . : tقناة دزاير اإلخبارية نحو استخدام الصحافة االلكزي P
Aاتجاهات صحيف

P قناة دزاير االخبارية
Aدراسة استطالعية لعينة من صحيف

P التخفيف من
Aدور التلفزيون الجزائري كوسيلة إعالمية سمعية برصية يف

حوادث المرور

ونية : tقناة دزاير اإلخبارية نحو استخدام الصحافة اإللكزي P Bإتجاهات صحفين
P قناة دزاير اإلخبارية من  B10 جوان - 15دراسة استطالعية لعينة من صحفين 

 w2019ديسمزي

A الخدمة العمومية Bالجزائر بني P
Aيف P wالمعالجة اإلعالمية للحراك الشعين

ات الرئيسية وأخالقيات المهنة الصحفية : دراسة تحليلية لعينة من النرس»
ة الممتدة من  tالفزي P

A2019 أفريل 26 فيفري إىل 22لقناة الجزائرية وان يف

A كفاءة المؤسسة االقتصادية الجزائرية : Bتحسني P
Aيف Pدور االتصال التنظييم

دراسة حالة للمؤسسة الوطنية لتوزي����ع الكهرباء و الغاز ) الوكالة التجارية
 wة الممتدة من أفريل إىل سبتمزي tي( الفزي A B2020سونلغاز إيلزي
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