
 كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية / قسم علوم اإلعالم واالتصال

 2018/2019 "تصال تنظيمي"الجان مناقشة مذكرات التخرج لماستر 

 المناقش الرئيس المشرف موضوع المذكرة الطالب واسم لقب الرقم
 سباق أمينة 01

 صفصاف حليمة
مؤسسة دور االتصال االستراتيجي في معالجة أزمات 

 دراسة حالة لمؤسسة سونلغاز عنابة: سونلغاز
 بوعبد هللاد. أحماند. صوالحيةد.

 تومي تفاحة 02
 جلولي خولة

الهوية البصرية لمدينة عنابة: تصميم حملة إعالمية 
 للتحسيس بشجرة العناب 

 بوشربطأ.  يخلفد. سعديأ.د.

 خلف هللا إسمهان 03
 بورقعة كاهنة

دور االتصال الخارجي في تحسين صورة المؤسسة 
دراسة ميدانية بمؤسسة الخطوط : االقتصادية الجزائرية 

 الجوية الجزائرية

 حاج موسىأ. اوهايبيةأ.د. آيت طالبد.

 تومي خلود 04
 بلقاسمي أميرة

 بولدروعأ. عبيديد. بوعبد هللاد. دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات 

 العباسي بالل 05
 غاضب هناء

دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الخدمات 
دراسة حالة : االجتماعية داخل التعاضديات العامة 

 داخل التعاضدية العامة لعمال التعدين الحديد والصلب

 حاج موسىأ. فركوسد. العيفةأ.د.

 رامول إيمان 06
 داودي هناء

دور االتصال الخارجي في تحسين صورة المؤسسة 
 التربوية 

 نعمانأ. بوبنيدرد. حاج موسىأ.

 بريش نبيل 07
 مهدي زكريا

 واقع االتصال الرسمي في المؤسسة االقتصادية 
 دراسة حالة بمؤسسة نفطال

 بوشربطأ. بوقدرةد. صوالحيةد.

 تليلي وليد 08
 بلمير سارة

واالتصال في تحقيق الميزة مساهمة تكنولوجيا اإلعالم 
دراسة ميدانية : التنافسية في المؤسسات االقتصادية

 بمؤسسة حجار السود لصناعة االسمنت عزابة

 بولدروعأ. صوالحيةد. بوعبد هللاد.

 بولعسل حميدة 09
 نش سلمى

دور القيادة اإلدارية في تحسين أداء العاملين في 
لمؤسسة سونلغاز دراسة ميدانية : المؤسسة االقتصادية 

 عنابة

 كحيطد. يخلفد. مومند.

 دويسي ابتسام 10
 براونة أوريدة

دور القيادة الفعالة في إدارة األزمة داخل المؤسسة 
 العمومية: دراسة ميدانية لمؤسسة الخطوط الجزائرية

 بوعبد هللاد. سعديأ.د. يخلفد.

 بركان عبير 11
 فراح عبد الجليل

توظيف تكنولوجيا االعالم جودة التعليم العالي في ظل 
 عنابة-واالتصال: دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار

 نعمانأ. أحماند. عبيديد.



 بوالكره سناء 12
 منايعية عواطف

 دور االتصال الداخلي في تحسين األداء الوظيفي
 دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر

 نعمانأ. فركوسد. حازمد.

 كحول نور الهدى 13
 صبرينةلعجال 

مساهمة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تفعيل أداء 
 الموظفين: دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر

 أحماند. مومند. فركوسد.

 طاهر سارة 14
 قميدي رؤوف

دور التخطيط االستراتيجي في تحسين أداء المؤسسة: 
 دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر

 بوقدرةد. صوالحيةد. أحماند.

 عالق بثينة 15
 حمدي خلود

دور االتصال الرسمي في تحقيق االلتزام التنظيمي 
 بالمؤسسة االقتصادية: دراسة ميدانية بميناء عنابة

 مسعوداند. سعديأ.د. أوهايبيةأ.د.

 بشيش مريم 16
 رجايمي روميساء

دور االتصال التسويقي في زيادة مردودية المؤسسة 
 ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائراالقتصادية: دراسة 

 حاج موسىأ. بوقدرةد. نعمانأ.

 دغموشي أمير 17
 مركب مريم

 بوشربطد. آيت طالبد. سعديأ.د. دور االتصال غير الرسمي في تحسين األداء الوظيفي

واقع االتصال الداخلي في مؤسسة اقتصادية: دراسة  حو محمد 18
 ميدانية بمؤسسة ميناء عنابة 

 عبيديد. بوعبد هللاد. شرفةد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية / قسم علوم اإلعالم واالتصال

 2018/2019 "عالقات عامة"لجان مناقشة مذكرات التخرج لماستر 

 موضوع المذكرة الطالب واسم لقب الرقم
 

 المناقش الرئيس المشرف

 بن سلطان فاطمة الزهراء 01
 خروفي ليندة

مساهمة التسويق االلكتروني في تحسين صورة 
 المؤسسة: دراسة ميدانية باتصاالت الجزائر

 بلعاتيأ. رحالأ.د. عيونيد.

 صناعي خلود 02
 داية الربح

دور االتصال االقناعي في تشكيل اتجاهات 
الجمهور إزاء المؤسسة: دراسة ميدانية 

 باتصاالت الجزائر

 خلفالوي د. جعيمةد. زرنيزد.

 سنوسي شيماء 03
 القلعي ريمة

دور االتصال اإلداري في تحسين األداء 
الوظيفي بالمؤسسة العمومية: دراسة ميدانية 

 ببلدية بن مهيدي

 بلعاتيأ. خلفالوي د. بوبنيدرأ.د.

 كدالي فريال 04
 هميسي زينب

دور االتصال العمومي في التوعية بالثقافة 
 المرورية: دراسة ميدانية بالمؤسسة األمنية

 مسعوداند. رحالأ.د. عيونيد.

 دراجي سهيلة 05
 سعدون ندى

دور اليقظة التنافسية في تسويق صورة 
 المؤسسة: دراسة ميدانية

آيت د. زرنيزد. خلفالوي د.
 طالب

 قرباطو أميرة 06
 

دور االستراتيجية االتصالية في تحقيق االنتماء 
 التنظيمي: دراسة ميدانية بميناء عنابة

 شرفةد. عيونيد. رحالأ.د.

 حريزي راضية 07
 بلعيد يسرى 

دور االتصال التحفيزي في تحقيق الرضا 
 الوظيفي: دراسة ميدانية بالمؤسسة األمنية

 عيونيد. عرابأ.د. مسعوداند.

 عبد الالوي عبلة 08
 طرفاية صليحة

دور االتصال الداخلي في إدارة الصراع 
 التنظيمي: دراسة ميدانية ببلدية بن عزوز

 نعمانأ. زرنيزد. خلفالوي د.

 بلقريني أسامة 09
 طوارف ليندة

مساهمة المسؤولية االجتماعية الداخلية في 
تحقيق االنتماء الوظيفي: دراسة ميدانية 

 بمستشفى البوني

 عرامةد. عبيديد. حازمد.

 سايح فطيمة 10
 سكيكدي فارس

دور االتصال المناسباتي في تحسين الصورة 
 الخارجية للمؤسسة األمنية

 مسعوداند. عيونيد. عبيديد.

11 
 

 حمادي جناة سلمى
 العايب حواء

دور المسؤولية االجتماعية الخارجية في تعزيز 
 والء الزبون: دراسة ميدانية بمؤسسة موبيليس

 زرنيزد. عرابأ.د. جعيمةد.
 



 مسلم نسرين 12
 سراج يسرى 

دور االشهار في تحسين صورة المؤسسة 
 الجزائري عنابةاالقتصادية: البنك الوطني 

 مسعوداند. جعيمةد. عرابأ.د.

 جرورو خير الدين  13
 مرابط بالل

دور العالقات العامة في إدارة الصراع 
التنظيمي: دراسة ميدانية في مصنع الحديد 

 عنابة-والصلب الحجار

حاج .أ أوهايبيةد. آيت طالبد.
 موسى

 يحي فريال  14
 سعدي شيماء

االجتماعي في تحسين مساهمة مواقع التواصل 
 صورة المؤسسة: دراسة ميدانية بمؤسسة جيزي 

 كحيطد. خلفالوي أ.د. أوهايبيةأ.د.

 كحول حذيفة 15
 قرين حمزة

دور االتصال الداخلي في تحسين الصورة 
 الخارجية للمؤسسة األمنية

 بوشربطأ. بوجفجوفد. جعيمةد.

 عياط ماجدة 16
 شلواش خولة

التسويق لصورة دور االتصال الحدثي في 
 المؤسسة

 طبيبد. اوهايبيةأ.د. يخلفد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية / قسم علوم اإلعالم واالتصال

 2018/2019لجان مناقشة مذكرات التخرج لماستر "سمعي بصري" 

لقب واسم  الرقم
 الطالب

 المناقش الرئيس المشرف موضوع المذكرة

 أميرجندلي  01
كعوان عماد 

 الدين

المضامين السلبية لبرامج التحقيقات التلفزيونية: 
 أنموذجا TVبرنامج "تحريات" على قناة النهار

د.لطرش  د.حازم رشيدة
 نجوى 

أ.جمال 
 غنية

إشكاليات فضاءات العرض السينمائي بوالية عنابة:  بركات إيناس 02
 دراسة ميدانية على عينة من السينمائيين الهواة 

د.بوشيخ 
 حسينة

غروبة د.
 دليلة

د.حازم 
 رشيدة

اتجاهات الجمهور نحو األساليب الحديثة للتسوق:  نجوعة ابتسام  03
دراسة ميدانية مقارنة بين التسوق التلفزيوني 

 والتسوق االلكتروني.

د. لطرش 
 نجوى 

د.عالق 
 عبد الصمد

عقبة أ. 
 سعيدة

 فضلة شيماء 04
 عكروم حليمة

د.بوعكاز  برامج الكاميرا الخفية الرمضانيةتفاعل الجمهور مع 
 فريدة

د.عرامة 
 كريمة

د.عيوني 
 نجم الدين

إخراج األفالم المتوسطة باالعتماد على الهواتف  بوعزيزي هاجر 05
 الذكية

 

أ.د.العيفة  د.غروبة دليلة
 جمال

أ. زغدود 
 بلقاسم

التسويق للثقافة المغاربية من خالل األفالم  خولة داوي  06
 الوثائقية: قناة الجزيرة الوثائقية أنموذجا

د.عرامة 
 كريمة

د.بوشيخ 
 حسينة 

أ.بولدروع 
فاطمة 
 الزهرة

 زماري بلقيس 07
 بلقريني مروة

عناصر بناء اإلعالن اإلذاعي وفعاليتها في مخاطبة 
المستهلكين: دراسة تحليلية لعينة من الومضات 

 اإلشهارية بإذاعة عنابة المحلية.

د. ليليا 
 سعيدون 

د.بوجفجوف 
 زهرة

د.شرفة 
 اسماء

 دريسي مسعود 08
طراد محمد 
 خميسي 

المعالجة اإلعالمية للواقع السياسي الجزائري: دراسة 
تحليلية لبرنامج "لقاء خاص" على قناة الحياة 

 الجزائرية

د.بولوداني  
 سهام 

د.بوشيخ 
 حسينة

أ.بولدروع 
فاطمة 
 الزهرة

 مدربل نور الهدى 09
 سوميةخنطول 

فاعلية الرسالة في اإلشهار المناسباتي: دراسة 
 سيميولوجية

 

د.بولوداني 
 سهام

سعيدون  د.
 ليليا

د. بدبودي 
  سهام



 برج نريمان 10
 عويدي ايمان

اتجاهات الشباب العنابي نحو البرامج الترفيهية على 
 قناة الحوار التونسي: دراسة ميدانية

د. لطرش 
 نجوى 
 

د.غروبة 
 دليلة

 أ.سعيدي
 عاشور

 جرادي شيماء 11
 كبوش مريم

اليابانية رسوم المتحركة القيم المتضمنة في ال
 المحقق كونان انموذجا

د.عقبة  د.عوالمية
 سعيدة

د.عون 
 طالل

 ايتيم أميرة 12
 عبيدي منال

اتجاهات الجمهور نحو القنوات الفضائية اإلعالنية 
الجزائرية وانعكاسها على ظاهرة اإلقبال على العالج 

 بالرقية واألعشاب.

د. بدبودي 
 سهام
 

د.بن طراد 
 وفاء

د. بوعكاز 
 فريدة

 مرزوقي سومية 13
 عباس عصام

إسهام مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي 
 السياسي لدى الطلبة

د. بدبودي 
 سهام

أ.جمال  د.عوالمية
 غنية

لبرنامج اإلعالم الساخر التلفزيوني: دراسة تحليلية  عاشوري المية 14
 "فوق السلطة" على قناة الجزيرة.

د. غروبة 
 دليلة

د.بدبودي 
 سهام

سعيدون د.
 ليليا

إشكاليات العمل اإلعالمي في ظّل تكنولوجيا  نواجة مريم 15
 المعلومات: دراسة ميدانية

د. بوشيخ 
 حسينة

د.عرامة 
 كريمة

أ.جمال 
 غنية

استخدامات الطلبة للشبكات االجتماعية في  حمدوش خلود 16
تحليلية للمجموعة -التواصل والتعلم: دراسة ميدانية

االفتراضية ماستر اعالم اذاعي وتلفزيوني على 
 الفايسبوك

د. سعيدون 
 ليليا

د.بولوداني 
 سهام

د.لطرش 
 نجوى 

 شمام حمزة 17
 مقراني مهدي

معيقات اإلنتاج الخاص في الجزائر: بين اإلعالم 
 التلفزيوني العمومي والخاص 

أ.د. العيفة 
 جمال

مومن د.
 المية

أ.زغدود 
 بلقاسم

د.عقبة  أ. جمال غنية  TVتقنيات االنتاج التلفزيوني على قناة الشروق  قواسمية نسيمة 18
 سعيدة

عون د.
 طالل

 جميل حليمة 19
 سناني كريمة

االعالمية  لقضايا المرأة العربية:المعالجة    
 دراسة تحليلية لبرنامج هي وبس على قناة سميرة

 

د.بوجفجوف 
 الزهرة

د.بوعكاز 
 فريدة

د.بن طراد 
 وفاء

 بوعفار منيرة 20
 عيادي وسام

 اساليب االقناع لالشهار التلفزيوني في قناة الشروق 
 

د. بن طراد 
 وفاء

د.شرفة 
 أسماء 

عالق د.
 عبد الصمد

    العاطف عبد القادر  21
    عرفة هجيرة  22
    شالبي خولة  23



 كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية / قسم علوم اإلعالم واالتصال

 2018/2019لجان مناقشة مذكرات التخرج لماستر "اتصال جماهيري" 

 المناقش الرئيس المشرف موضوع المذكرة لقب واسم الطالب الرقم
 بشاني اسالم 01

 اوشريف حنان
د.مهشي  الهوية الجامعية من خالل موقع فايسبوك

 نسمة
د.حازم 
 رشيدة

أ.فنغور 
 عبد الرزاق

 دهيسي ابتسام 02
 شيدوح مروة

تأثير التكنولوجيا الحديثة على انماط 
 االتصال االسري 

د.بورقعة 
 سمية

د.بولوداني 
 سهام

أ.بولدروع 
فاطمة 
 الزهراء

 عاشوري حمزة 03
 برينيس سليم

الفايسبوك ودوره في التثقيف الديني لدى 
 الطلبة الجامعيين

د.فضلة 
 مصطفى

د.طبيب 
 شريفة

د.شرفة 
 أسماء

 هيدوغ الطاهر 04
 جدي شهيرة

تأثير مواقع التواصل االجتماعي على ظاهرة 
 الهجرة غير الشرعية

د.عالق عبد 
 الصمد

د.بورقعة 
 سمية

أ.فنغور 
 عبد الرزاق

 ايمنسعد هللا  05
 زين تيجاني

دور االشهار التلفزيوني في المنتوجات 
 الخدماتية

أ.فنغور عبد 
 الرزاق

د.عالق عبد 
 الصمد

أ.سعيدي 
 عاشور

 لبزة محمد شوقي 06
 بوعمريران سعاد

أ.د.بوبنيدر  دور الفايسبوك في المشاركة السياسية
 نصيرة

د.بوجفجوف 
 زهرة

د.طبيب 
 شريفة

 بن هالل طارق  07
 عبد السالم بوحادب

تأثير مواقع التواصل االجتماعي على تنمية 
 الوعي السياسي لدى الطلبة 

أ.زغدود 
 بلقاسم

أ.د.بوبنيدر 
 نصيرة

د.بوشربط 
 خديجة

 حمدوش عبير 08
 ضيف امينة

تأثير الفايسبوك على اقبال الطلبة على 
 المكاتب االلكترونية

أ.بوشربط 
 خديجة

د.مهشي 
 نسمة

د.بوشيخ 
 حسينة

 حواس عادلبن  09
 صفري وليد

دور التسويق االلكتروني في تحسين صورة 
 المؤسسة الجزائرية

د.طبيب 
 شريفة

د.عون 
 طالل

أ.بلعاتي 
 ايمان

 بوشيخ  حسام 10
 

استخدام الصحفيين لمواقع التواصل 
االجتماعي واثره على جودة المضمون 

 االعالمي

أ.سعيدي 
 عاشور 

د.حازم 
 رشيدة

أ.فنغور 
 عبد الرزاق
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د.عون  التسويق االلكتروني مزهود اية تفاحة
 طالل

د.بوعكاز 
 فريدة

أ.بلعاتي 
 ايمان

 كشريد رانية  12
 حمودي ليلى

تأثير االشهار االذاعي على المستهلك 
 الجزائري 

د.بورقعة 
 سمية

د.بن طراد 
 وفاء

أ.بلعاتي 
 ايمان



 غازي ايمان 13
 زهاني زينة

الترويج دور مواقع التواصل االجتماعي في 
 للسياحة العالمية

أ.بولدروع 
فاطمة 
 الزهراء

د.لطرش 
 نجوى 

د.طبيب 
 شريفة

 داودي هندة 14
 بورنب مريم

أ.بلعاتي  التسويق االلكتروني
 ايمان

د.فضلة 
 مصطفى

أ.بوشربط 
 خديجة

 تليلي اميرة 15
 نواري رانية

استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل 
 االجتماعي

د.بن طراد 
 وفاء

د.بورقعة 
 سمية

د.مهشي 
 نسمة

 


