
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية

2019/2018اعادة  تسجيــل 
دكتوراه  علوم

علوم االعالم و االتصال: القسم

عنوان البحثاسم المشرفتاريخ اول تسجيلاالسم واللقبالرقم

العالقات االتصالية بين المرءة الرجل تغيي األدوار و الفضاء االجتماعيد ابراىيم توىامي,ا2000/1999بوجريو فوزيـة1

برامج الندوات الثقافية بالتلفزيون عوامل إقبال الطالب الجامعي على مشاىدتهاخريـف حسيـن. د,ا2002/2001بن غضبان سمية2

دور الوسائل السمعية البصرية في تنمية صورة التنظيمد بوقطة فؤاد,ا2004/2003سعيدي عاشور3

-دراسة ميدانية في مدينة عنابة–   مساىمة اإلعالم السياحي في اإلقتصاد بالمجتمع الجزائريد بوقصاص عبد الحميد,ا2005/2003حازم رشيدة4

-دراسة ميدانية– وسائل اإلتصال الجماىيري وتنمية المشاركة السياسي لدى الشباب الجزائري د سعدي وحيدة,ا2007/2006زغدود بلقاسم5

دراسة مقارنة بين المجتمع الجزائري و المجتمع الفرنسي– أثر االنثرنيت في إنتشار الجرائم المعلوماتية د بوقطة فؤاد,ا2008/2007عكوش ىند6

د سعدي وحيدة,ا2009/2008حاج موسى ىشام7
دراسة للفاعلين المحليين لواليتي عنابة و – االتصال االشهاري و التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر 

.الطارف

بوبنيدر نصيرة. د2009/2008كلثـوم بوغانم8
دراسة ميدانية لتجربة االتحاد الجمعوي للتنمية " دور االتصال الجمعوي في تدعيم المقاولة السنوية 

االجتماعية بالجزائر

.دراسة ميدانية بمؤسسة اسميدال عنابة–االتصال و إدارة المؤسسات المتعددة الثقافات د بوقطة فؤاد,ا2009/2008نعمان نجالء9

.تأثير االختالفات الثقافية في أنماط االتصال في التسييرد بوقطة فؤاد,ا2010/2009جعيمة بهية10

صورة الرجل العربي في الدراما السـوريـةد عسوس عمر,ا2010/2009مرداسي فاطيمة11

د بوبنيدر نصيرة,ا2011/2010لـطرش نجوى12
دراسة تحليلية و ميدانية  " استخدمات اآلنترنيث لدى المراىقين في ظل التغير اإلجتماعي 

FACEBOOKلمواقع الشبكة اإلجتماعية لدى عينة من تالميذ الثانوية  

مقروئية الصحافة المكتوبة في ظل تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصالد العيفة جمال,ا2011/2010قندوز عبد القادر13



د بوبنيدر نصيرة,ا2011/2010ىـدى بوعبـد اللـو14
دراسة ميدانية و تحليلية الستخدامات الهاتف " تكنولوجيات االتصال و المعلومات في ظل التغير اإلجتماعي

النقال على فئة المراىقين

2009-2001صورة الواليات المتحدة األمريكية في الصحف اليومية الجزائرية د العيفة جمال,ا2011/2010الـزاوي محمـد الطيب15

االتصال البيئي في الجزائر األساليب و الممارساتد بن جديد عبد الحق,ا2012/2011لولو عبد الغاني16

استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي  دراسة  تحليليةد دليو فضيل,ا2012/2011زرزايحي زوبير17

تأثير ىوية العالمة في السلوك االستهالكي دراسة الستهالك العالمات التجارية العالمية في الجزائرد رحال سليمان,ا2012/2011فنغور عبد الرزاق18

اإلعالم االجتماعي في الفضائيات العربية ـ دراسة تحليلية لعينة من البرامجد سعدي وحيدة,ا2013/2012جمال غنية19

د بن جديد عبد الحق,ا2013/2012منصوري فوزي20
صورة المؤسسة في عصر االنترنت و تأثيرىا على الزبون        ـ دراسة ميدانية تحليلية بمؤسسة الوطنية 

ـ"نجمة"لالتصاالت 

عباسي فضة. د ,ا2013/2012بوشوشة فوزية21
الحوار اإلعالمي التلفزيوني و إمكانات التواصل الثقافي ـ دراسة تحليلية لعينة من برامج الحوار في الفضائيات 

العربية

المنافسة اإلعالمية للقنوات اإلخبارية و أثرىا على القواعد المهنية ـ دراسة تحليلية للقنوات اإلخبارية العربية و د العيفة جمال,ا2013/2012سليماني صليحة22
بالعربية(BBC ـ الجزيرة ـ France 24(الناطقة  

االتصال و إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ـ دراسة حالة الجامعة الجزائريةزاوي حسين2013/2012بوشربط خديجة23

االتصال و تسيير الموارد المائية في الجزائر ـ دراسة لرىانات الفاعلين في تسيير الحوض الهيدروغرافي د بوقطة فؤاد,ا2013/2012بولدروع     فاطمة الزىراء24
القسنطيني الشرقي

 مدخل تحقيق الميزة التنافسية دراسة ميدانية بمؤسسة موبليسCRMادارة عالقة الزبائن عراب عبد الغني,  د2014/2013مهشي نسمة25

الموقف االتصالي في االشهار التلفزيوني دراسة تحليلة سيميولوجية لعينة من ومضات القنوات الجزائريةعراب عبد الغني,  د2014/2013بلعاتي ايمان26

التسويق السياحي في الدراما التركية تحليل محتوى لعينة من المسلسالتد العيفة جمال,ا2014/2013مريم لواىم مصابح27

مساىمة االتصال في ادارة التغير التنظيمي و التحول نحو االدارة االلكترونية لتدعيم الحاكمية دراسة حالة د اوىايبية فتيحة, ا2014/2013قوري منية28
بلدية عنابة

االعالم الجديد و انماء الوعي السياسي لدى الشباب الجزائري دراسة لعينة من مستعملي الفيسبوكصوالحية الزىرة, د2014/2013عثامنية عبد القادر29

االتصال االجتماعي للمؤسسة الجزائرية بين الخيار الطوعي و االستجابة لضغوطات اصحاب المصالحد بن جديد عبد الحق,ا2014/2013زيايتة  يونس30



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية

2019/2018اعادة  تسجيــل 
دكتوراه  الطور الثالث

علوم االعالم و االتصال : القسم

عنوان البحثاسم المشرفتاريخ اول تسجيلاالسم واللقبالرقم

الشبكات الصحية و دورىا في تغيير سلوك المواطن دراسة حالة شبكة التبرع بالدمصوالحية الزىرة, د2013/2012بولقنافد امينة1

 communication publique et territoriale et valorisation desمومن المية, د2016/2017حناشي فادية2
patrimoines  algeriens le cas de batna 

مهارات تقديم برامج االخبار التلفزيونية دراسة مقارنة بين الفضائيات العربية و الغربيةمومن المية2018/2019بن عمر سمية3

بورقعة سمية2018/2019لقمش فاطمة4
1ترتيب اولويات الجمهور الجزائري لمختلف القضايا دراسة لقتاتي الشروق تي في و الجزائرية 

الكتابة للصورة التلفزيونية تحليل مضمون لعينة من التقارير االخبارية بقناة الجزيرةالعيفة جمال 2018/2019بن سالم سعاد5

مهارات القيادة في التنظينات مقارنة القيادة الرجالية و النسائيةصوالحية الزىرة 2018/2019خشاينية امال 6

اتصال الجامعة الجزائرية من اجل سلوك مستدام جامعة عنابة انمودجاسعدي وحيدة 2018/2019خضر رضا 7

تحسين الصورة الذىنية للمؤسسات من خالل تبني فلسفة التسويق االخضر دراسة حالة مؤسسة فريتال عنابةخلفالوي شمس ضيات 2018/2019لويزة حدة 8

اشهار الواقع كمفهوم ابداعي في الفضاء الرقمي  البيع المنزلي انمودجااحمان لبنى2018/2019حنون بديعة 9

استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في نشاط العالقات العامة في المؤسسة االقتصاديةايت طالب نورة2018/2019عطايلية المية 10

سعيدون ليليا2018/2019نصري منال11
االتصال و االسترتيجيات الصحة العمومية في الجزائر االجتماعات االستشارية متعددة التخصصات حول 

السرطان نمودجا


