
 المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم اإلعالم

 السنة األولى ماستر  المستوى:

 اتصال رياضي  صحافة و   /جيوسياسية وسائل االعالم  التخصص:

 أعمال موجهة  -اتصال سياسي المقياس:

 السيدة حسيبة ابلعيدان   األستاذة:

 ibalhassiba@gmail.com االيميل:

 في الجدول التالي، تذكير بالبحوث الموجهة للطلبة.  -

الطلبة الذين قاموا بعرض بحوثهم قبل توقف الدراسة، مطالبون بإرسالها عبر االيميل المرفق أعاله  في أجل   -

كيد أن النسخة المكتوبة من البحث ال بد أن تكون أكثر تفصيال من مع التأ .اليوم  أيام ابتداء من تاريخ 10أقصاه 

 الملخص المعروض.  

نسخة أولى من أعمالهم، تعدل و تستكمل بعد اطالعي   إلرسالمدعوون الطلبة الذين لم تعرض بحوثهم بعد،  -

 عليها و ادراج أهم المالحظات المتعلقة بها. 

 د االلكتروني المرفق أعاله. يعلى الطلبة الذين لم تدرج أسماؤهم في الجدول التواصل معي مباشرة عبر البر -

 .وفيق للجميعلتواصل معي عبر البريد االلكتروني، مع تمنياتي بالتيرجى ا ألي استفسار -

 . تخصص جيوسياسية وسائل االعالم  1

 عنوان البحث

 

 )ة(اسم و لقب الطالب

 من الدعاية الى االتصال السياسي 

De la propagande à la communication politique  

  

REFICE RADJA 

 التسويق السياسي ) سوق الناخبين( 

La politique comme un marché ( Le marché des 

électeurs) 

 

KHEMILET MELISSA NOUR 

ZEKAGH NARIMENE 

 

البحث استبدل بدراسة حالة ) نموذج االنتخابات الرئاسية االمريكية 

 مثال(

 سوق سبر اآلراء 

 

Le marché des sondages d’opinions  

AMZIANI DJOUHAR 

 وسائل االعالم و السياسة 

Medias et politique  

LIAMANI FATIMA ZAHRA 

 استراتيجيات االتصال السياسي 

Stratégies de la communication politique  

MEKHOUCHE CELINE 

 االتصال الرئاسي 

La communication présidentielle  

ZOUAOUI KAOUTHAR 

 االتصال الحزبي 

La communication des parties politiques  

BOUDA IBRAHIM 

 محترفي االتصال السياسي 

Les spécialistes de l’image  

FERDI SARRA 

  لألنترنيتاالستخدامات السياسية 

Usages politiques de l’internet  

BOUSSABA OUANISSA 

مواقع التواصل االجتماعي و السياسة ) أشكال جديدة للممارسة 

 السياسية ( 

Les réseaux sociaux et la politique   

LAMRI DIA EDDINE 

mailto:ibalhassiba@gmail.com
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 عنوان البحث

 

 )ة(اسم و لقب الطالب

 من الدعاية الى االتصال السياسي 

De la propagande à la communication politique  

  

SEGHILANI MANEL  

 التسويق السياسي ) سوق الناخبين( 

La politique comme un marché ( Le marché des 

électeurs) 

 

RIM BOUKHARI  

 سوق سبر اآلراء 

 

Le marché des sondages d’opinions  

KHAOUA YASMINE  

 وسائل االعالم و السياسة 

Medias et politique  

ELORABI MOHAMMED HICHAM  

AIT MATOUK ANIS  

 استراتيجيات االتصال السياسي 

Stratégies de la communication politique 

MOKHTARI BACHIR  

 االتصال الرئاسي 

La communication présidentielle  

BENOUADEN SEIF EDDINE 

 االتصال الحزبي 

La communication des parties politiques  

 

 محترفي االتصال السياسي 

Les spécialistes de l’image  

 

 االستخدامات السياسية لألنترنيت 

Usages politiques de l’internet  

 

مواقع التواصل االجتماعي و السياسة ) أشكال جديدة للممارسة 

 السياسية ( 

Les réseaux sociaux et la politique   

 

 


