جامعة قاصدي مرابح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم االعالم واالتصال
قائمة مذكرات املاسرت للموسم اجلامعي 2222/2222

ختصص االتصال اجلماهريي والوسائط اجلديدة

االسم واللقب

الرقم
 - 10جزار حمزة حسام الدين
 بوعبون رضوان10
10
10
10
10

 هشام بوشوشة اسامة بوعكاز نور الدين صندالي عبد النور شبوب الشيخ بوبكر سهامالشيخ بوبكر صفاء عمران نورةلعمى ياسمينة تخى سارة -تخة زينب الكبرى

العنوان
دور االمن املعلوماتي في توعية الطلبة بخطورة الجرائم االلكترونية دراسة
ميدانية على عينة من طلبة علوم االعالم واالتصال
جامعة ورقلة
دور االنستغرام في انتشار االبتزاز االلكتروني بين الشباب
دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة ورقلة
واقع االتصال الداخلي في املؤسسة االقتصادية الجزائرية
بريد الجزائر بورقلة أنموذجا
دور املؤثرين االجتماعيين في الترويج السياحي
دراسة من وجهة نظر ()...
استخدام املرأة الحرفية للتجارة االلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي
اتجاهات طلبة البرمجة االلكترونية نحو جرائم االنترنت دراسة ميدانية على
عينة من طلبة قسم البرمجة االلكترونية بجامعة ورقلة

املشرف
د .بودربالة عبد القادر

املالحظات
مقبول

أ .بورندة ليليا

مقبول

د .زياني غوتي

مقبول إدراج التسمية
الصحيحة للمؤسسة
مقبول مع تحديد املجال املكاني
والبشري
مقبول مع تحديد املجال املكاني
والبشري
مقبول إدراج التسمية الرسمية
للقسم محل الدراسة

أ .طرابلس ي امينة
د .بايوسف مسعودة
د .بودربالة عبد القادر

10

 غريب عبد الوهاب -حنيش صدام

10

 خلوفي محمد أكرم محمد امين بوعكة بن عامر شيماء مخلوفي اسماء بدوي امنة ميهوبي ايمان ام الخير خينش-الياس قوارح

10
01
00

دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو
الحرب الروسية االوكرانية دراسة مسحية لعينة من طلبة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
دور االنستغرام في الترويج لثقافة املمارسة الرياضية لدى الشباب
دراسة ميدانية على عينة من الشباب بمدينة ورقلة
واقع الترويج السياحي لخدمات الفندقية بوالية ورقلة
فندق ليناتال نموذجا دراسة استطالعية استكشافية
تكنولوجيا االتصال ودورها في تحسين اداء املؤسسات الخدماتية
دراسة حالة وكالة موبليس ورقلة
األثار النفسية للتنمر عبر مواقع التواصل االجتماعي على تالميذ الطور
الثانوي

أ.د تومي فضيلة

د .بودربالة عبد القادر
د .حفيان عبد الوهاب

مقبول
ضبط العنوان الفرعي
مقبول

د .صالحي طارق

مقبول
مع تحديد املجال املكاني
والبشري
ضبط العنوان مع تخصيص
االعالم السمعي البصري
وتحديد نوع الدراسة ومجالها في
العنوان الفرعي
مقبول

أ.د تومي فضيلة

00

 دبابش عبد الحق -بوغرارة بشير

دور سلطة الضبط في موازنة االعالم للقضايا االجتماعية

د .بن غنيمة السعيد

00

 قوبع عبد املنيب عاشور فارس -بن محسن صالحة

اتجاهات الطلبة نحو فعالية االنستغرام في الترويج التجاري
دراسة ميدانية على طلبة قسم علوم االعالم واالتصال جامعة ورقلة
دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الخدماتية
دراسة حالة الصندوق الوطني للعمال املدفوعة االجر البطالة ناجمة عن
سوء االحوال الجوية لقطاعات البناء واالشغال العمومية cacopath

د .بودربالة عبد القادر

00

مقبول ضرورة تحديد موقع
واحد من مواقع التواصل
االجتماعي
مقبول

د .قندوز عبد القادر

مقبول اختصار تسمية
املؤسسة
(التسمية الدقيقة)

00

غطاس ودادبوقطاية فاطمة الزهراء-صادقي نسرين

00

محجر ايمطيبي عبدالناصررمضاني محمدالطيبي عمرعباس ايمنذويب محمد منذر مروان سوالم عالء الدين عباس ي احالمعوض ي فايزة دزينش خيرة عصماني بالل كربوب سليمة عزيزي مريم امحمد فريحة -زايدي اسماء

00

00
00
01
00
00
00
00

د .صالحي عبد الرحمن

مقبول
تحديد املجالين املكاني والبشري
ضبط العنوان
مع تحديد العنوان الفرعي
مقبول تحديد موقع واحد من
مواقع التواصل االجتماعي
مقبول

اثر االشهار التلفزيوني على الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري

أ .قانة مسعود

الوعي االعالمي واليات صناعة الثقافة

د .عبد الوهاب حفيان

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الثقافي لدى الشباب
دراسة مسحية على عينة من شباب ورقلة
دور تكنولوجيا االعالم واالتصال في تطوير النشاط الجمعوي الخيري
جمعية البركة للعمل االنساني والخيرية فرع ادرار نموذجا
دور التظاهرات الرياضية في بناء القوة الناعمة لدولة قطر
دراسة تحليلية ميدانية للتغطية اإلعالمية لكأس العالم قطر 2222
دور االتصال املؤسساتي في مواجهة االزمات
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بورقلة
دور موقعي الفايسبوك واالنستغرام في انتشار االحباط بين تالميذ املستوى
الثانوي ،دراسة مسحية لعينة من التالميذ
دور االذاعة املحلية في ترتيب اولويات املواطن نحو القضايا املتعلقة بالسالمة
والوقاية املرورية
االذاعة املحلية وابعادها التنموية في املجتمع
دراسة ميدانية نموذج اذاعة ورقلة الجهوية
واقع تكنولوجيا االعالم واالتصال في البنوك الجزائرية
دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية باملنيعة

د .قندوز عبدالقادر

د .بودربالة عبد القادر

مقبول

د .قندوز عبد القادر

مقبول

د .قندوز عبد القادر

مقبول
مع تحديد املجال املكاني
مقبول تحديد املجال املكاني
والبشري للدراسة
مقبول
ضبط العنوان الفرعي
مقبول

أ.د تومي فضيلة
د .مسعودة بايوسف
د .مسعودة بايوسف

00

 -عياد ريمة

00

خديجة زواويد -بن لحرش حاجة أميمة

00

 طاهر سهيلةخيراني صابرينة بن شهرة حياة -بن سويس ي ايمان

00

 -بن قنان أسماء

01

 بولنوار منيرة -ملليسة سهام

00

00

 غيابة حياة -كروش ريان

االساليب االقناعية املوظفة في مواقع التواصل االجتماعي لتنشيط السياحة
الداخلية ،دراسة تحليلية لعينة من صفحات املؤثرين عبر االنستغرام
فاعلية الدروس عبر القنوات االلكترونية التعليمية في تحسين التحصيل
الدراس ي للتالميذ املعيدين دراسة تجريبية على عينة من التالميذ املعيدين من
ثانوية مسروق محمد بن حاج عيس ى
دور االتصال االلكتروني في تطوير خدمات املؤسسات الفندقية
دراسة حالة فندق اورلي بيكار
اتجاهات الطلبة نحو انعكاس العناصر الثقافية للمجتمع الجزائري في االشهار
التلفزيوني ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال،
جامعة ورقلة
مكانة األمن السيبراني في املؤسسات الوطنية الجزائرية
دراسة ميدانية بالوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر
الفرع الجهوي ورقلة
العملية االتصالية في املؤسسة
دراسة حالة على مؤسسة تيليكوم بورقلة

الرقمنة ودورها في دعم تنافسية املنظمات االقتصادية

أ .عساس ي امال

مقبول

أ .عساس ي أمال

مقبول
تحديد نوع الدراسة

د .بن غنيمة السعيد

مقبول

د .بن غنيمة السعيد

مقبول

د .ثابت مصطفى

مقبول

د .قندوز عبد القادر

ضبط العنوان مع تحديد نوع
املؤسسة في العنوان الرئيس ي،
وادراج لتسمية الصحيحة
للمؤسسة في العنوان الفرعي
مقبول
تحديد مجال الدراسة ونوعها في
العنوان الفرعي

د .حفيان عبد الوهاب

00

 عبير خميس ي -أية ربوح

دور مواقع التواصل االجتماعي في ترويج السياحة الصحراوية في الجزائر

د .خافج كريمة

00

 خميسات ربيعة -بن عمر سعيدة

عادات وأنماط استخدام الطلبة الجامعيين ملقاطع الفيديو القصيرة

د .قندوز عبد القادر

00

بوينة محمد عليبن عروبة ياسين -بن دله دحمان

أثر االشهار التلفزيوني على متابعة البرامج البيع والشراء االلكتروني
دراسة ميدانية على عينة من جمهور قناة الشروق الجزائرية
دور االتصال التنظيمي في تحقيق فعالية االداء بين اجزاء الهيكل التنظيمي في
املنظمة اإلدارية

د .قندوز عبد القادر

00

-رضوان حمتي

00

دقيش نور الهدى-كواني ايمان

00

عبد الباسط زيغمهني فارسريم بوشتي-نور الهدى حركات

ربورتاج مصور حول :دور مركز السمعي البصري في التعريف بنشاطات جامعة
قاصدي مرباح ورقلة "واقع وافاق مركز السمعي البصري "
اتجاهات الطالبات نحو فاعلية الحمالت التحسيسية في الكشف املبكر عن
مرض السرطان
دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة ورقلة
استخدامات التيك توك واثره على تالميذ الطور الثانوي "دراسة مسحية على
عينة من تالميذ الطور الثانوي بثانوية حي عبد املالك بنقوسة
االتصال االقناعي ودوره في تحفيز والء العميل

00

00

د .حفيان عبد الوهاب

د .عبد الرحمان صالحي
أ .عيس ى بوكرموش

مقبول تخصيص الدراسة
بوالية محددة تحديد مجتمع
الدراسة ونوعها في العنوان
الفرعي
مقبول تحديد منصة معينة
وكذا املجالين البشري واملكاني
للدراسة
ضبط العنوان الرئيس ي
مقبول
تحديد املنظمة قيد الدراسة
ونوع الدراسة
مقبول
ضبط العنوان الفني
مقبول

د.طارق صالحي

مقبول

د .بودربالة عبد القادر

مقبول تحديد نوع ومجاالت
الدراسة في العنوان الفرعي

01

مهداوي هدىفايد امانيملوح صباح-دقيش هاجر

00

بوخلط عبير-بالجمو منال

00

اتليلي ام الخيرسوفي سعديةبخري عائشة فردوسشبيشب جميلةبراءة بسرةخضران حوريةقوادرية محمد ياسين
كركوبة يوسف اسالم-بشوني اميرة

00

حروز سارة-قزان نفيسة

00

00
00
00
00

أثر التكنولوجيات الجديدة على العملية االتصالية باملؤسسات"شركة
 Yalidineبورقلة نموذجا
اتجاهات األساتذة نحو املضامين االعالمية للمؤثرين عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،دراسة ميدانية على عينة من اساتذة علوم االعالم واالتصال
بجامعة ورقلة
اتجاهات الطلبة الجامعين نحو املنافسة بين قنوات صانعي املحتوى في مواقع
التواصل االجتماعي والقنوات التلفزيونية "دراسة ميدانية على عينة من طلبة
علوم االعالم واالتصال "طلبة ورقلة "
دور االعالم الجديد في تشكيل الرأي العام لدى طلبة جامعة قاصدي مرباح
ورقلة
وسائل االتصال بوكالة القرض املصغر بورقلة
الدالالت السميائية للصور الترويجية لصناع املحتوى الفكري عبر منصة
االنستغرام "دراسة تحليلية سميائية"
دور االتصال الداخلي في تفعيل اداء الجمعيات الخيرية "دراسة ميدانية لعينة
من الجمعيات بورقلة "
اثر خطاب الكراهية عبر الفايسبوك على الطالب الجامعي "دراسة ميدانية
بقسم علوم االعالم والتصال "
اثر استخدام موقع اليوتيوب على االطفال دون سن التمدرس "دراسة باملنهج
االتنوغرافي املصغر "

د .خافج كريمة

مقبول

أ .قانة مسعود

مقبول

أ .قانة مسعود

مقبول

د .خافج كريمة

ضبط العنوان

د .قندوز عبد القادر

ضبط العنوان

د .بودربالة عبدالقادر

مقبول

د .بودربالة عبد القادر

مقبول

أ .طرابلس ي امينة

مقبول

د .الزاوي محمد الطيب

مقبول
تصويب العنوان الفرعي

00

شيبة اسماءالعطاش ي مروة-السوفي خالد

00

ذكار عائشةخليفة مريمشرع فردوسدهماني حليمة السعديةفاضل نسرين-عميرات نسرين

00

-هداوي خالد

00

 خولة طفيح نضاد حجاجي خالدي مباركة -مرجاجي فوضيل

01

00
00

00

واقع االدارة االلكترونية في املؤسسات الجزائرية
"دراسة حالة"
الرسوم املتحركة وعالقتها بتشكل شخصية الطفل ما قبل املدرسة ،دراسة
ميدانية من وجهة نظر األمهات
استخدام الطالب الجامعي لإلشهار االلكتروني واالشباعات املحققة منها
"دراسة ميدانية على عينة من طلبة علوم االعالم واالتصال جامعة ورقلة "
املواطنة الرقمية ودورها في تشكيل الهوية االفتراضية للشباب الجزائري
"دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم االعالم واالتصال "
مصداقية الحمالت الترويجية للمؤثرين عبر املنصات االلكترونية من وجهة
نظر طلبة قسم االعالم واالتصال بجامعة ورقلة،
دراسة ميدانية
استخدامات واشباعات الشباب لقنوات بين سبور الرياضية
دراسة ميدانية لعينة من جمهور قنوات بين سبور
بوالية عين صالح
صناعة االشهار االلكتروني عبر الوسائط الجديدة دراسة تحليلية على عينة
من الومضات االشهارية على YOUTUBE
االشهار والثقافة االستهالكية في الجزائر موبيليس نموذجا

د .بودربالة عبد القادر

مقبول تحديد نوع القطاع
واملؤسسة محل الدراسة
مقبول

أ .عيس ى بوكرموش

مقبول

أ .عيس ى بوكرموش

مقبول

د .بودربالة عبد القادر

مقبول

أ .ليليا بورندة

مقبول

د .لبنى سويقات

مقبول

د .زياني غوتي

ضبط العنوان الرئيس ي
تحديد نوع الدراسة ومجاالتها في
العنوان الفرعي

د .قندوز عبد القادر

00

 بوليفة عبد القادر -مداني مارية بثينة

00

 تلي نجاة ليتيم جمانة -اوالد حمو الزاير

01

 -تواتي فيروز

00

 سايح مروة مزابية سامية بوزيان وسام لكحل محمد منيب -علي شادو

00

 بلخير رميصاء بحرية عبد الوهاب لقماري عفاف -مقداد سماح

00

00
00

00

اثر مشاهدة البرامج الكرتونية على االيديولوجية الفكرية للطفل دراسة
ميدانية على عينة من تالميذ الطور االبتدائي

أ .الزاوي محمد الطيب

دور االتصال الداخلي في تفعيل األداء الوظيفي للعمال
دراسة حالة مؤسسة سيترام ورقلة
تأثير التسويق االلكتروني على سلوك املستهلك

بورندة ليليا

مقبول ،تعديل مصطلح
األيديولوجية (ال يتوافق مع
املجال البشري للدراسة)
مقبول

د .خافج كريمة

دور التكنولوجيا االعالم واالتصال في ترويج الخدمات السياحية

د .خافج كريمة

دور تكنولوجيا االتصال الجديدة في تحسين االداء الوظيفي
في املؤسسة الجزائرية دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع ورقلة
واقع االتصال الداخلي في املؤسسة االقتصادية العمومية
دراسة حالة مؤسسة سونلغاز ورقلة
املعالجة االعالمية للقضايا االجتماعية دراسة تحليلية مقارنة بين برامج خط
احمر على قناة الشروق وبرامج عندي ما نقلك قناة الحوار التونس ي
جاهزية املكتبات الجامعية في استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
دراسة حالة مكتبة العلوم اإلنسانية ،جامعة ورقلة
دور االتصال الجمعوي في تحفيز الشباب الجامعي على املشاركة في العمل
التطوعي دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة قاصدي مرباح

أ .قانة مسعود

مقبول مع تحديد املجال
البشري تحديد نوع الدراسة
وعينتها ضمن عنوان فرعي
مقبول مع تحديد التكنولوجيا
تحديد نوع الدراسة وعينتها
ضمن عنوان فرعي
مقبول

د .خافج كريمة

مقبول

أ.د فضيلة تومي

مقبول

أ .سليمانية نعمة هللا

مقبول

د .بايوسف مسعودة

مقبول

00

املخفي جهيان قزي سلمىقوقي موس ى -وذان ياسين

00

 مداني الزاويدور مواقع التواصل االجتماعي في تعلم الطلبة اللغة الفرنسية دراسة ميدانية
على عينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال جامعة ورقلة
 عزوز طه براهيمي محمد الهاشمي دور خلية االتصال لدى االمن الحضري بورقلة في توعية الشباب حول سلبياتمنصة تيك توك
 مقداد عليدراسة ميدانية لعينة من الشباب بورقلة
اثر استخدام تطبيقات الفيديوهات القصيرة امليمز وعالقتها باألثار النفسية
 قميش مريمواالجتماعية دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال،
 جدي جمعةجامعة ورقلة
االدمان على مواقع التواصل االجتماعي وعالقته بالهشاشة النفسية لدى
 كري حنانالطالب الجامعي ،دراسة مسحية على عينة من طلبة جامعة قاصدي مرباح
 شاجطو ناديةورقلة
دور شبكات التواصل االجتماعي في تفعيل العمل التطوعي لدى الشباب
 تايه كوثرالجزائري
 غولة كوثراملعالجة االعالمية للعالقات الجزائرية املغربية
 خرفي وردةدراسة تحليلية لعينة من برامج قناة الشروق خالل سنة 2222
 -خرفي سليمة

00

00

01

00

00
00

صناعة املشاهير عبر منصات التواصل االجتماعي من وجهة نظر املؤثرين،
دراسة ميدانية لعينة من املؤثرين
اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو التناول االعالمي للعالقات الجزائرية املغربية
عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل سنة  ،2222دراسة ميدانية على عينة
من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال جامعة ورقلة

د .بايوسف مسعودة

مقبول

أ .قانة مسعود

مقبول ،مع ضبط العنوان
(للعالقات الجزائرية املغربية
عبر مواقع التواصل االجتماعي،
غير واضح)
مقبول

أ .ليليا بورندة

مقبول

أ .قانة مسعود

مقبول

د .طارق صالحي

مقبول

د .مصطفى ثابت

مقبول تحديد نوع الدراسة
ومجاالتها ضمن العنوان الفرعي
مقبول

أ .قانة مسعود

د .بن غنيمة السعيد

00

 بوعروة ميادة -بن سديرة وداد

00

 مختاري عبد الغفور حمايدية عبد الوهاب -عبد املطلب طالب

00

 -صفاء عبد الحاكم

00

 بن ضاوية صبرينة أبانو إبتسام بن كريمة محمدالهاشمي
 شعيب عبد الحكيم عطوات يحي فخر الدين بن الزين جمال صالحي محمد الشريف زياد كمال صوالح ريان -بوذراع إلهام

00

00

01
00
00

دور االدارة الرقمية في تنشيط املؤسسات العمومية
دراسة ميدانية على مؤسسة الخدمات العمومية ورقلة

أ .الزاوي محمد الطيب

واقع الصحافة املكتوبة على ضوء االعالم الجديد جريدة القافلة بمدينة
تقرت نموذجا
إدمان استخدام موقع الفايسبوك ودوره في تشكيل اتجاهات الشباب نحو
الوضع االجتماعي في الجزائر
عالقة استخدام تطبيق تيك توك باالكتئاب لدى فئة الشباب

أ .محرز حمايمي

تحديد نوع التنشيط ،دراسة
حالة /أو دراسة ميدانية على
عينة مع تحديدها
ضبط العنوان

أ .الزاوي محمد الطيب

ضبط العنوان ال يتوافق
اإلدمان مع تشكيل االتجاهات
مقبول ،تحديد نوع الدراسة
ومجاالتها
مقبول

د .زياني غوتي

مقبول

دور وسائل االعالم في ترشيد استهالك املنتجات الغدائية

أ .محرز حمايمي

دور الفيسبوك في تحسين جودة االتصال املؤسساتي مع الجمهور ،صفحة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ورقلة نموذجا
اتجاهات تالميذ الطور الثانوي نحو دور الفيسبوك في تفش ي الجريمة
االلكترونية
دراسة ميدانية على عينة من تالميذ طور الثانوي بوالية ورقلة

د .بودربالة عبد القادر

مقبول ،تحديد نوع الدراسة
ومجاالتها ضمن العنوان الفرعي
مقبول

أ .أمال عساس ي

مقبول

أثر استخدام تطبيق التيك توك على الشباب املراهق
دراسة ميدانية على تالميذ الثالثة ثانوي
دور الحمالت االعالمية في توعية الشباب بأهمية التكوين املنهي دراسة ميدانية
على عينة من متربص ي مركز التكوين املنهي والتمهين –الرويسات

أ .الزاوي محمد الطيب
أ .الزاوي محمد الطيب

00

 بريالة هناء قمر بكاري-طرباخ محمد عدنان

00

 بومعقل عمر داود -زوزو عصمان

00

بن جلول سارةغزال عائشةاحمد خليف
انور مزاريبلحارت عبد الحكيمزناتي مباركلعمي حسناءكحلول امينةزقاي خولةبن شحم شيماءحشاني اسمعاعيل-محجر معمر
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00
00
00
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مصداقية التسوق االلكتروني لدى املستهلكين
دراسة ميدانية على عينة من املستهلكين بوالية ورقلة
أثر الفضائيات األجنبية على القيم االجتماعية والثقافية لدى الشباب
الجامعي ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال،
جامعة ورقلة.
التطور التكنولوجي وأثره على التغير االجتماعي
"دراسة ميدانية على عينة من اساتذة قسم علوم االعالم واالتصال وقسم
علم االجتماع بجامعة ورقلة
الرقمنة ودورها في تحسين االداء الوظيفي في الهيئات العمومية دراسة حالة
بلدية النزلة
دور تكنولوجيا االتصال الحديثة الرقمنة في تطوير الطلبة دراسة وضعية على
طلبة االعالم
تأثير الفيسبوك في عملية االتصال التنظيمي داخل املؤسسات العمومية
مؤسسة "كزا" نموذجا
العملية االتصالية التربوية بين املعلم والتلميذ ودورها في تفعيل العملية
التعليمية ،دراسة حالة ثانوية حبي عبداملالك ورقلة
دور استخدام مواقع التواصل االجتماعي في اشباعات النفسية واملعرفية لدى
طلبة الجامعة قاصدي مرباح ورقلة
دور التكنولوجيا الرقمية في تطوير مكتسبات املعرفة العلمية لدى اساتذة
التعليم الثانوي "دراسة ميدانية على عينة من اساتذة ثانوية العربي قويدر
ورقلة"

د .قندوز عبد القادر

مقبول

د .بلموالي بدر الدين

مقبول

د .بودربالة عبدالقادر

مقبول

د .السعيد بن غنيمة

مقبول

د .قندوز عبد القادر

ضبط العنوان

د .بلموالي بدر الدين

ضبط العنوان

د .بلموالي بدر الدين

مقبول

د .بلموالي بدر الدين

ضبط العنوان ،تحديد املوقع،
تحديد نوع الدراسة
مقبول

أ .ليليا بورندة

00

-حمدون عبد الفتاح

00

عواريب اكرامغانية اميرةجوادي موس ىرباني عمارةايوب سويس يعثمان تائلةبن سديرة مباركة
صحراوي ميلود
الصغير نصر هللا
لخضر باريكي
بن علي زياد

واقع دراسات الجمهور على ضوء االعالم البديل دراسة وضعية على وسائل
التواصل االجتماعي "فيسبوك"
أثر التنمر االلكتروني على تالميذ الطور املتوسط
دراسة مسحية على عينة من تالميذ ثانوية .......
أثر األلعاب االلكترونية على التحصيل الدراس ي لتالميذ الطور املتوسط،
دراسة ميدانية على عينة من تالميذ املتوسط
أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التعليم

أ .طرابلس ي أمينة

00

لبسيس زياد صبري

دور وسائل االعالم الجديدة في دعم املواطنة الرقمية

د .بلموالي بدر الدين

تحديد نوع الدراسة ومجاالتها

011

تارش مسعودة
ربوح نوال
كراشا سعيدة
بورقة شيماء
الداوي عبد املنعم
رحموني شهرزاد

استخدام التالميذ لأللعاب االلكترونية (البويجي) وأثرها على التحصيل
الدراس ي ،دراسة ميدانية بمدرسة
االتصال الداخلي وتأثيره على األداء الوظيفي باملؤسسات اإلعالمية ،دراسة
مسحية على عينة من الصحفيين بمحطة اإلذاعة والتلفزيون بورقلة
دور الفيسبوك في الترويج للحمالت اإلعالمية البيئية ،دراسة ميدانية على
عينة من طلبة جامعة قاصدي مرباح حول .........

أ .طرابلس ي أمينة

تحديد املجال املكاني والبشري

د .ثابت مصطفى

مقبول

أ .بوكرموش عيس ى

مقبول ،تحديد الحملة ضمن
العنوان الفرعي
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00
00
00
00
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010

االتصال الداخلي بين االدارة واالساتذة بثانويات ورقلة واثره على العملية
التعليمية ،دراسة مسحية على عينة من ثانويات والية ورقلة
صناعة املحتوى االعالمي السياحي عبر الوسائط الجديدة دراسة تحليلية على
عينة من منشورات صفحة محمود ابراهيم السياحية
دور االتصال االلكتروني في تحسين االداء الوظيفي

د .بلموالي بدر الدين

مقبول

د .لبنى سويقات

مقبول

أ .طرابلس ي أمينة

مرفوض مكرر

د .قندوز عبد القادر

ضبط العنوان

أ .طرابلس ي أمينة

مقبول
تحديد املجال املكاني للدراسة
مقبول
ضبط العنوان

أ .ليليا بورندة

010

بن جدة ادريس فرج
الدين
قطاف حفصة
مهدي فاطنة
منصوري آمال مريم
كرانكاني نور الهدى
مالكي الصادق
لحسن بن تواتي
لعور عائشة

010

ين سعدية محمد
يالشوع العيد
بن عطاء هللا صبرينة

001

حروز محمد أمين

000

حمدي سامية
شريعي اخالص
مذكور فراح فادية

010
010
010
010

010

000

تأثير التسويق االلكتروني على السلوك الشرائي للطلبة،
دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال
أثر الهاتف النقال على سلوك املراهقات املتمدرسات في الطور الثانوي

د .بن غنيمة السعيد

مكرر

د .كاوجة محمد الصغير

دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية

أ .بوكرموش عيس ى

تحديد نوع الدراسة ومجاالتها
ضمن العنوان الفرعي
ضبط العنوان

دور التكنولوجيا الحديثة في تسريع عملية التنقل لدى أعوان الحماية املدنية
بورقلة ،وحدة املديرية العامة بورقلة (نموذجا)
دور املنصات اإلسالمية في نشر القيم الدينية ،دراسة تحليلية ملنصة رسل
املحبة والسالم واإلحسان
أثر استخدام األلواح االلكترونية على التحصيل الدراس ي لتالميذ الطور
االبتدائي ،دراسة ميدانية على عينة من أولياء التالميذ بورقلة
اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو التعليم الهجين ،دراسة ميدانية على عينة
من طلبة جامعة ورقلة
دور مواقع التواصل االجتماعي في الكشف على اآلفات االجتماعية ،صفحة
ورقلة تحت املجهر نموذجا
صناعة املحتوى االجتماعي النسوي عبر مواقع التواصل االجتماعي ،أم وليد
كنموذج
The soft and influential power of Turkish drama, the Algerian
audience cases

أ .محرز حمايمي

مقبول

د .قندوز عبد القادر

مقبول

د .زياني غوتي

مقبول

د .مسعودة بايوسف

مقبول

أ .ليليا بورندة
د .زياني غوتي

تحديد نوع الدراسة ومجاالتها

أ.د .فضيلة تومي

مقبول

000

سندس جودي
رانية بونقاب
فرحات بودربالة

استخدام الوسائط الجديدة في بناء الصورة الذهنية لدى جمهور املؤسسة،
دراسة حالة مؤسسة ترامواي ورقلة
أثر الرقمنة في اإلدارة الجزائرية على رضا املواطن

000

عجال خديجة
جفال فريدة
العلمي مخلوف
بن سليمان عبد القادر
سهلي نورهان

000

غريب زينب
شعيب عبلة
عمر تليب

001

أعراب وداد
دادة موس ى ايناس

االستراتيجية االتصالية في التسويق االلكتروني وأثرها على األداء الوظيفي،
مؤسسة اتصاالت الجزائر نموذجا
دور االتصال التسويقي في ضمان والء املستهلك،
دراسة ميدانية باملؤسسة التجارية موبيليس
قيم التسامح في البرامج التلفزيونية االجتماعية
دراسة تحليلية لبرنامج (صفحة جديدة) لقناة Beur TV
فعالية نظام (كالس روم) في التدريس الجامعي في ظل جائحة كورونا ،دراسة
ميدانية على عينة من طلبة جامعة غرداية
الدالالت السيميائية لأللواح االشهارية التصاالت الجزائر بورقلة وأثرها على
الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الزبون
تأثير شبكة االنترنت على الجانب االجتماعي لطلبة االعالم

000

بلحاج رونق
عواريب لحسن
خمقاني منال
معمري ملياء

استخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكترونية في بحوث الطلبة ،دراسة
مسحية لعينة من طلبة علوم االعالم واالتصال بجامعة ورقلة
تأثير استخام تيك توك على الصحة النفسية للطلبة الجامعيين ،دراسة
ميدانية على عينة من طلبة جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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000

000

000

د .لبنى سويقات

مقبول

أ .الزاوي محمد الطيب

تحديد نوع الدراسة ومجاالتها

د .ثابت مصطفى

مقبول

د .زياني غوتي

مكرر

د .بودربالة عبد القادر

مقبول

أ .قانة مسعود

مقبول

أ .حمايمي محرز

تحديد نوع الدراسة ومجاالتها
ضمن العنوان الفرعي
ضبط العنوان
تحديد نوع الدراسة ومجاالتها
ضمن العنوان الفرعي
مقبول

د .عبد الرحمان صالحي

د .قانة مسعود
د .زياني غوتي

مرفوض مكرر

000

طالبي ماريا
بربيع فاطمة

000

بلمهدي األخضر
خيراني مسعود
صالحي محمد األمين
بوسماحة شيماء
معوش رانيا
مازوزي منصورة
صندالي مباركة
شناي صورية
بوعروة مجدة
عايش سهيل
ذكار صالح
بن حبيرش بلخير

001

بن قفة سمراء
نوى نور الهدى
األخضري فاطمة الزهراء

000
000
000
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000
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أثر استخدام موقع االنستغرام على الخصوصية الثقافية العربية للطلبة
الجامعيين ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم االعالم واالتصال بجامعة
ورقلة
استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة،
مدرسة الصم البكم بورقلة نموذجا
دور تقنية  FTTHفي تحسين خدمة االنترنت بمؤسسة اتصاالت الجزائر بورقلة،
دراسة ميدانية لعينة من زبائن مؤسسة اتصاالت الجزائر بورقلة
الدراما التركية املدبلجة وأثرها على سلوك املرأة
الدراما التركية وتأثيرها على القيم االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين ،دراسة
ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال
االستراتيجية االتصالية في املؤسسة العمومية ،دراسة حالة مديرية الصناعة
بورقلة
دور استخدامات تكنولوجيا االتصال الجديدة في تحسين العملية االتصالية
في املؤسسات الخدماتية
مؤسسة موبيليس نموذجا
عالقة مواقع التواصل االجتماعي بالنصب واالحتيال
دراسة ميدانية على عينة من طلبة علوم االعالم واالتصال ،جامعة ورقلة
تأثير مؤثري موقع االنستغرام على قيم الشباب الجامعي
دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال بجامعة
ورقلة

د .بودربالة عبد القادر

مقبول

د .زياني غوتي

مقبول

د .بودربالة عبد القادر

مقبول

د .كاوجة محمد الصغير

تحديد نوع الدراسة ومجاالتها

د .زياني غوتي

مقبول

أ .عيس ى بوكرموش

مقبول

أ .محرز حمايمي

مقبول

أ .قانة مسعود

مقبول

د .بودربالة عبد القادر

مقبول

000

كرزيكة رحمة
بالتو رحمة
جدي خولة
طقيع سهيلة
إكرام قاق
إسراء غربي
عبد املقيم تدر
العابد عادل
اليتيم مفتاح
بن عائشة أسامة
غريس ي حيدر
عرعار رياض هاشم
بن خيرة موس ى

000

مداني السعيد

001

زقوبة حبيبة
زناس مروة
زايد إيمان
غزول جميلة

000
000
000
000
000
000

000

فعالية استخدام األلواح االلكترونية في املؤسسات التربوية ،دراسة ميدانية
على عينة من تالميذ االبتدائي بوالية تمنراست
استخدام الحماية املدنية لتكنولوجيا االعالم واالتصال في الحمالت
التحسيسية ،دراسة ميدانية بمديرية الحماية املدنية بورقلة
تأثير الفواصل االشهارية في البرامج االخبارية
تأثير مواقع التواصل االجتماعي على املراهق
تطبيق تيك توك نموذجا
دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية املرورية الفيسبوك نموذجا ،دراسة
ميدانية على عينة من سائقي النقل الجماعي
دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الثقافة الدينية
دراسة على عينة والية تقرت وضواحيها
استخدام قوالب اليوتيوب في التعليم الثانوي ،قناة نور الدين نموذجا ،دراسة
ميدانية بثانوية ابن رشيق القيرواني بالطيبات
دور االتصال الجمعوي في تحفيز الشباب الجامعي على املشاركة في العمل
التطوعي ،دراسة مسحية طلبة االتصال
دور وسائل التواصل االجتماعي في توعية السكان بعملية اإلحصاء ،2222
دراسة ميدانية بدائرة أنقوسة
اتجاهات النساء الجزائريات نحو مشاهدة املسلسالت الكورية املدبلجة،
دراسة ميدانية لعينة من النساء بوالية ورقلة

أ .محرز حمايمي

مقبول

أ .صانع رابح

مقبول

أ .صانع رابح

العنوان مبتور ،تحديد نوع
الدراسة ومجاالتها
مقبول

أ .صانع رابح

مقبول

أ .صانع رابح

مقبول ،تحديد نوع الدراسة و
العينة
ضبط العنوان

أ .صانع رابح

مكرر

أ .صانع رابح

مقبول

أ .صانع رابح

مقبول

أ .صانع رابح

أ .صانع رابح

000
000
000
000

بن الزين محمد بوحفص استخدامات التكنولوجيا الجديدة في العملية االتصالية باملؤسسات التربوية،
دراسة مسحية على عينة من املؤسسات التربوية بمدينة ورقلة
بومدين مسعود
عالقة مواقع التواصل االجتماعي بالتحصيل الدراس ي لدى الطلبة
نواصر إيمان
التجاني أمينة
تحديات اإلذاعة في الحفاظ على جمهورها في ظل انتشار مواقع التواصل
نعيجة حسام الدين
االجتماعي ،روبورتاج مصور حول إذاعة الواحات تحديات وآفاق
واقع العالقات العامة في تحسين سيرورة املؤسسة
خاوة رجاء

000

بوغابة ماهر ضياء الدين

000

برتيمة محمود
زيوش يونس

تأثير قنوات األطفال عبر اليوتيوب على األطفال من وجهة نظر األولياء
دراسة ميدانية لعينة من األولياء بوالية ورقلة
دور االتصال االداري في تحسين األداء الوظيفي في املؤسسات االقتصادية

أ .محرز حمايمي

مقبول

د .كاوجة محمد الصغير

ضبط العنوان

أ.د تومي فضيلة

مقبول

د .كاوجة محمد الصغير

ضبط العنوان

أ .صانع رابح

مقبول

د .حفيان عبد الوهاب

ضبط العنوان
تحديد نوع ومجاالت الدراسة في
عنوان فرعي

جامعة قاصدي مرابح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم االعالم واالتصال

قائمة مذكرات املاسرت للموسم اجلامعي
ختصص مسعي بصري
الرقم

االسم واللقب

10

شانق وفا
زقاق شكيب
طواهري نعيمة
شاوش جيهان
هند فرح

10

بن الصديق ايمان

10

عبير دباش

10

تمار حياة

10
10

2222/2222

العنوان

املشرف

املالحظات

دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الثقافة التطوعية

د .ثابت مصطفى

التناول االعالمي لصناع املحتوى
"دراسة تحليلية لعينة من حلقات برنامج °063
الرقابة في املؤسسات االعالمية وأثرها على االداء املنهي
"املؤسسات االعالمية ورقلة انموذجا"
املعالجة االعالمية للقضية الفلسطينية في البرامج االستقصائية على قناة الجزيرة
"دراسة تحليلية لعينة من حلقات برنامج"ماخفي اعظم"من 0303الى"0300
االعالم البيئي التلفزيوني ونشر الثقافة البيئية
دراسة تحليلية لعينة من حلقات برنامج "Green Mag
دور االعالم في تسليط الضوء على قطاع املحروقات القلب النابض لالقتصاد الوطني
"دراسة تحليلية وميدانية "

أ .صانع رابح

تحديد املجالين املكاني
والبشري للدراسة
ذكراسم القناة والفترة
الزمنية املدروسة
مقبول

د .بودربالة عبدالقادر

مقبول

أ .صانع رابح

ذكراسم القناة والفترة
الزمنية املدروسة
ضبط العنوان وتحديد
الوسيلة اإلعالمية

أ .رابح صانع

أ.د مولود قاسم

10

بن عمر مالك
بن ناجي غفران
فدان بثينة
عيساني منال
-صفاء طبش ي

01

بن حمودة مروة

00

حنان طرفاي

00

باباعمي ريان عصماني
خولة
نجاح بن يايةبن فردية
رابعة العدوية
خروبي روميساء
العقون كوثر
بن بصيص سارة
مباركة هبال
بروية محمد علي
بن قلية زكرياء

10
10

00
14
00
00

استخدام اللوحات الرقمية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية واثرها على التحصيل
الدراس ي
دور إذاعة الجزائر من ورقلة في التوعية بمرض سرطان الثدي
دراسة ميدانية على عينة من النساء املاكثات في البيوت بوالية ورقلة
توجه املرأة نحو متابعة مباريات الفريق الوطني الجزائري
دراسة ميدانية على عينة من طالبات قسم علوم االعالم واالتصال ،جامعة ورقلة
النقد السياس ي الساخر في البرامج التلفزيونية في تشكيل الرأي العام
"برنامج فوق سلطة جوشو"
القيم االنسانية في البرامج االجتماعية التلفزيونية
دراسة تحليلية على عينة من برنامج الصدمة على  MBC1العربية
استخدام مصادر املعلومات الرقمية في انتاج العمل االذاعي
دراسة ميدانية على عينة من صحفيي مؤسسة االذاعة الجهوية بورقلة
طبوغرافيا التواصل بين املؤثرين واملتأثرين في االستغرام
روبورتاج مصور
دور صناع املحتوى في الترويج للسياحة الوطنية الجزائرية
التعرض للدراما التلفزيونية وأثره على إدراك الواقع االجتماعي لدى الشباب
دراسة مسحية على عينة من طلبة املتابعين للمسلسل "بابور اللوح"
االستخدامات واثار االدمان على منصات التواصل الرقمية

أ .الزاوي محمد الطيب

تحديد املجالين املكاني
والبشري للدراسة
مقبول

أ .قانة مسعود

مقبول

د .مصطفى ثابت

ضبط العنوان

د .لبنى سويقات

مقبول

د .زياني غوتي

مقبول

أ.د فضيلة تومي

ضبط العنوان الفرعي

أ .عساس ي امال

تحديد طبيعة الدراسة
ومجاالتها
تحديد املجال البشري
للدراسة بدقة
ضبط العنوان

د .قندوز عبد القادر

أ .عساس ي امال
أ .محرز حمايمي

00

وفاء بالحبيب
ريحانة فرحات
حفيظة رمضاني
رحمة سعداوي
حساني بسمة
بشنب مايسة
شروق تومي
حيزية ايعيش
بن عودة جمانة
بومادة مارية
معروف محمد انس
زربي زين الدين
شويحة ميالد أمينة
هوام أيمن

00

ناصري صالح الدين

00
00
01
00
00
00

أثر الفواصل االشها رية التلفزيونية على عملية التلقي
دراسة استطالعية لعينة من طلبة قسم علوم االعالم واالتصال ،جامعة ورقلة
قضايا املجتمع املحلي في نشرات االخبار االذاعية
دراسة تحليلية على عينة من نشرات االخبار بإذاعة الجزائر من ورقلة
توظيف تطبيقات الهاتف الذكي في اإلنتاج اإلعالمي
دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين بمدينة ورقلة
صورة املرأة في االشهار التلفزيوني العمومي الجزائري
دراسة تحليلية سميولوجية لعينة من ومضات اشهارية
دور صناع املحتوى في تغيير الصورة النمطية للسياحة في الجزائر ،خبيب انموذجا
واقع االعالم الرياض ي الرقمي من وجهة نظر الطلبة
"دراسة ميدانية على صفحات الفايسبوك الخاصة بالهداف
أثر اإلعالم الرياض ي املتخصص في الترويج للرياضات الشعبية

تأثير املضامين اإلعالمية(التلفزيون – الوسائط الجديدة) على األطفال وكيفية
استغاللها

أ.د فضيلة تومي

مقبول

د .لبنى سويقات

مقبول

أ.د تومي فضيلة

مقبول

أ .محرز حمايمي

مقبول

أ .عساس ي امال

تحديد العنوان الفرعي

د .زباني غوتي

ضبط العنوان

د .زموري ليندة

تحديد الوسيلة أو
البرنامج  ،تحديد
مجاالت الدراسة في
العنوان الفرعي
إعادة ضبط العنوان
من حيث متغيرات
الدراسة مع تحديد
طبيعة الدراسة

د .كاوجة محمد الصغير

00

فقيه سمير

00

نعيجة حسام الدين

00

علي شادو

اإلشهار وضوابطه في التشريع الجزائري حالة قانون السمعي البصري

أ.د بوحنية قوي

تحديات االذاعة في الحفاظ على جمهورها في ظل انتشار مواقع التوصل االجتماعي
روبورتاج مصور حول اذاعة الجزائر من ورقلة تحديات وآفاق.
املعالجة اإلعالمية للقضايا االجتماعية دراسة تحليلية مقارنة بين برنامج "خط أحمر"
على قناة الشروق وبرنامج "عندي ما نقولك" في قناة الحوار التونسية

د .تومي فضيلة

تحديد طبيعة الدراسة
ومجاالتها
مقبول

د .تومي فضيلة

مقبول

مالحظة :على الطالبة بن غدير مرضية االتصال بإدارة القسم إليداع موضوع املذكرة واختيار املشرف.

