Liste des notices
Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

Titre

T2

جباب ,نادية

حماية المصنف الصحفي في الجزائر  :دراسة
مسحية لعينة من صحفي اليوميات الوطنية

T3

بن مهدي ,مرزاق

تكاليف صناعة الصحافة و أثرها على أداء
المؤسسات الصحفية  :دراسة وصفية تحليلية
للجرائد اليومية الجزائرية  :دراسة حالة جريدة
الشعب

T4

كساسي ,مصطفى

المقاربة التسويقسة لمؤسسة إعالمية  :دراسة
حالة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

T6/1

اإلشهار و التوازن المالي للصحف الوطنية في
بلقاسمي ,رابح الجزائر  :دراسة مقارنة ليوميتي الشعب و صوت
األحرار

T8/1

فني ,عاشور

اقتصاد وسائل اإلعالم المرئية المسموعة في
الجزائر

T7

بوعاشور ,كريمة

حقوق المؤلف الصحافي في الجزائر  :دراسة
استطالعية لعينة من الصحافة المكتوبة اليومية
الجزائرية

T17/1

كتابة سيناريو الفيلم الروائي في السينما الجزائرية
نماذج لثالثة أفالم : )1997-1964( -دراسةبن نصيب ,منيرة
وصفية تحليلية مقارنة

T18/1

الرسائل اإلتصالية في األدب الشعبي الجزائري :
مهني ,أنيسة دراسة وصفية تحليلية لنماذج من حكايات شعبية
بقرية مارغنة بوالية تيزي وزو

T19/1

إشكاالت ممارسة تقنية سبر األراء في الجزائر :
بن رابح ,جازية بحث في الكفاءة الذاتية و في اإلشكاالت المنهجية
 :دراسة وصفية

T20/1

اتجاهات الجمهور الجزائري نحو قراءة الصحف
اليومية الوطنية المستقلة  :مع دراسة حالة
بوسعدة ,عمر بحث " Liberte :جريدتي "الخبر" و "ليبرتي
ميداني على عينة من قراء مدينة الجزائر
العاصمة

T21

قادري ,آمال

المكتبات األجنبية بالجزائر العاصمة و مدى
تلبيتها لحاجيات المستفيدين  :دراسة لكل من
مكتبات المراكز الثقافية الفرنسية ,اإلسبانية و
اإليطالية

T25

حمودي ,وهيبة

الممارسة اإلعالمية في الجزائر و التعليمة
الرئاسية رقم  : 17دراسة تحليلية وصفية

T23

سليماني ,رابح

التجربة النقابية عند الصحفيين الجزائريين

T24

إسعادي ,فاتح

تلقي اإلشهار األجنبي في التلفزيون الجزائري :
دراسة مسحية ميدانية لعينة من طلبة قسم علوم
اإلعالم و اإلتصال

T22

سي لكحل ,سمير

مساعدة الدولة للصحافة المكتوبة منذ التعددية

ISBN,
ISSN...

اإلعالمية
T28

بوشاقور ,جمال

واقع مهنة المراسل الصحفي المحلي بالصحافة
المكتوبة الجزائرية  :دراسة مسحية استطالعية

T31

حرية الصحافة المكتوبة الجزائرية في ظل قوانين
معتوق ,فريدة
 -السوق الجديدة  -خالل مرحلة التعددية

T40

صورة المرأة من خالل السينما المغاربية  :دراسة
تحليلية نصية لعينة من األفالم الجزائرية,
التونسية و المغربية  :وراء المرآة و مسخرة
نايلي ,نفيسة
(الجزائر) ,باب العرش و الحرير األحمر
)(تونس) و المنسيون و الكازويات (المغرب

T38

بعزيز ,وهيبة وسائل الدفع البنكي  :دراسة حالة اإلعتماد البنكي

T45

واقع استعمال اللهجة القبائلية في نشرات اإلخبار
بالتلفزيون الجزائري ( :القناة الرابعة الناطقة
وازن ,سليمة
باألمازيغية) نموذجا

T44

سينما الخيال العلمي و ثقافة الطفل  :قيم فيلم
الخيال األمريكي و تأثيرها على الطفل العربي
المسلم  :تحليل نصي سيميولوجي للفيلمين
بوخاري ,حفيظة
"الرجل الوطواط إلى األبد و "هاري بوتر وحجر
"الفيلسوف

T34

دور المجتمع المدني الجزائري في التحسيس من
داء السرطان  :دراسة حالة وسائل و نشاطات
بوسام ,بالل
جمعية األمل (الجزائر العاصمة) عام 2011

T35

واقع اإلتصال بين الشرطة و المواطن  :الشرطة
الجوارية  :دراسة ميدانية بمديرية أمن والية
دريسي ,رمزي
عنابة

T32

في "  " Internetالتنظيم القانوني لألنترنت
قويدري ,هجيرة الجزائر  :دراسة تحليلية للقوانين و التنظيمات في
الجزائر من  1993الى 2008

T41

الصراع السياسي في الجزائر من خالل الصحافة
" (Leالفرنسية  :دراسة مقارنة ليوميتي "لوفيغار
بلعربي ,سميرة
من " (Liberation) 13و "ليبيراسيون)figaro
جانفي  1992إلى  15أفريل 1999

T50

زمور ,بدر الدين

مساهمة اإلستراتيجية اإلشهارية في تحقيق
األهداف التسويقية لمؤسسة الخبر

T53

الجلسات التشاورية حول التنمية المحلية و
تطلعات المواطنين المنظمة من طرف المجلس
مجاهد ,اسماعيل الوطني اإلقتصادي و اإلجتماعي من  5سبتمبر
إلى  27ديسمبر  : 2011دراسة استطالعية لعينة
من المشاركين

T54

بن عائشة ,محمد
األمين

المعالجة اإلعالمية لقضية تجريم و تمجيد
اإلحتالل الفرنسي للجزائر من خالل برامج قناة
فرانس ( 24من  19مارس إلى  05جويلية
)2012

T66

عيشيو ,صورية

البرامج الثقافية في القناة األرضية للتلفزيون
الجزائري  :األهداف النظرية و الممارسات

الفعلية 2013-2012
T65

عشوي ,نسيمة

البرامج الثقافية في اإلذاعة الوطنية القناة الثانية
الناطقة باألمازيغية  : 2013-2012دراسة
تحليلية

T57

شايب ,نبيل

المعالجة اإلعالمية لقضية فتح مجال السمعي
البصري في الجزائر حسب يوميتي الخبر و
المجاهد في الفترة الممتدة من  01سبتمبر إلى
غاية  31ديسمبر 2011

T58

الحملة اإلنتخبية لتشريعيات  2012في الجزائر :
دراسة تحليلية سيميولوجية لرسومات
خليفي ,مسيلفة كاريكاتورية لكل من جريدتي  :الوطن و الخبر
خالل الفترة الممتدة من  15أفريل إلى غاية 06
ماي 2012

T46

واقع العالقات العامة بالمديرية العامة للضرائب

طيار ,آسيا

T47

المعالجة اإلعالمية لألخبار اإلقتصادية الجزائرية
عيساوي ,أحمد في الصحافة اإللكترونية  :دراسة حالة صحيفة
""مغرب ايمرجون

T48

إحدان ,وهيبة

القانون العضوي المتعلق باإلعالم  05-12من
خالل يوميات "الخبر" " ,الوطن" و "المجاهد"
سبتمبر /2011جانفي 2012

T59

فتيحاني ,رؤوف

التغطية اإلعالمية ألعمال هيئة المشاورات
لإلصالحات السياسية في الجزائر ,من خالل
جريدتي الوطن و الشروق اليومي

T62

مناصري ,زهرة

التغطية اإلعالمية إلحتجاجات الجزائر جانفي
 2011من خالل جريدة الخبر اليومي من 03
جانفي  05 - 2011فيفري 2011

T60

التناول اإلعالمي لإلنتخابات الليبية في الصحافة
المكتوبة الجزائرية الخاصة و العمومية  :دراسة
برحمة ,نجاة
تحليلية لجريدتي الشروق اليومي و الشعب من
 01ماي إلى  30جويلية 2012

T55

الصحافة المكتوبة و التنمية المستدامة في الجزائر
واقنة ,أمينة "El-و " "El-moudjahidعن طريق جريدة
دراسة وصفية تحليلية" watan

T79

القرض اإليجاري كوسيلة لتمويل المؤسسات
)اإلعالمية في الجزائر (2009-2007

بوفالح ,عبد الحكيم

T78

حصة جامعة التكوين المتواصل التلفزيونية و
دورها في تعزيز اإلعالم الجامعي في الجزائر :
كركود ,مهدية
دراسة تحليلية للحصة خالل السنة الجامعية
2012-2011

T107

غليس ,عبد الرزاق

المعالجة الصحفية لالستثمار في الجزائر  :حالة
"الفجر و الشعب "سنة 2012

T122

مسعودي ,عبدهللا

هندسة اقتصاد اإلعالم في الجزائر  :حالة
الصحافة المكتوبة

T121

بوعلي ,فلة

المعالجة اإلعالمية لالنتخابات التشريعية
الجزائرية  10ماي  : 2012دراسة تحليلية

لجريدتي الخبر و الشعب من  01الى  10ماي
2012
T123

بوروينة ,فتيحة

مراسلو وسائل اإلعالم الجنبية في الجزائر -
-دراسة سوسيو-مهنية

T87

طيب ,خيرة

القسم الجهوي بوكالة األنباء الجزائرية من 01
جانفي الى  31ديسمبر - 2012دراسة وصفية
-تحليلية

T89

حسين ,مريم

التسويق عبر قناة المرأة العربية الفضائية :
دراسة مسحية للسلوك الشرائي لعينة من النساء
الماكثات في البيت بالعاصمة

T95

استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي ( فيسبوك )
في التسويق السياسي بالجزائر  :الحملة اإلنتخابية
لتشريعيات  10ماي  2012نموذجا  :دراسة
بن عياش ,رباب
مسحية مقارنة لكل من حزب جبهة التحرير
الوطني و تكتل الجزائر الخضراء

T94

واقع العالقة بين السلطة السياسية و الصحافة في
ظل حالة الطوارئ  :دراسة مقارنة بين الصحافة
دماد ,شهرزاد
المكتوبة و الصحافة السمعية البصرية (-1992
>>>)2011

T115

أثر اإلعالم اإللكتروني على العمل الصحفي
الخاص باإلذاعة الجزائرية  -دراسة ميدانية
 للموقع اإللكتروني لإلذاعة الجزائريةWWW.RADIOALGERIE.DZ

بوطة ,ريمة

T128

أثر نشاطات الدبلوماسية العامة المريكية على
الرأي العام الجزائري  -دراسة ميدانية على عينة
ميرزة ,هاجر
من طلبة علوم اإلعالم ,العلوم السياسية و اللغة
اإلنجليزية

T93

اإلستراتيجية اإلتصالية الداخلية و مهام المكلف
باإلتصال في تطبيقها  :دراسة حالة المؤسسة
سالمي ,شهرزاد
الوطنية الجزائرية سوناطراك "المديرية العامة"
2012

T127

سمات الجمهور و المواضيع المقترحة في
الحصص التفاعلية اإلذاعية في القناة الثانية :
حالس ,كهينة
حصتي "مايشورد ووليك" و "قلب مفتوح" خالل
-موسم - 2013/2012دراسة وصفية تحليلية

T85

اإلعالم بين مفهوم الخدمة العمومية و مقتضيات
مزوز ,نجاة
األمن الوطني

T136

المعالجة اإلعالمية لظاهرة العنف في المالعب :
كيموش ,حسين
"حالة الخبر الرياضي "جانفي  -افريل 2012

T131

معالجة الصحافة الوطنية للقضايا الدولية  :دراسة
مدى استقاللية الخطاب اإلعالمي عن الخطاب
طيفور ,فاطمة
الرسمي -معالجة جريدتي الخبر و المجاهد
-لألزمة السورية

T118

سوسيولوجيا الصحفيين في القناة الرابعة
للتلفزيون الجزائري "دراسة سوسيومهنية

سليم ,كهينة

للصحفيين العاملين في النشرات اإلخبارية للقناة
)التلفزيونية الرابعة "(2012/2011
T114

بوسبولة ,جبار

المعالجة الصحفية للمواضيع الصحية في
الصحافة المكتوبة الجزائرية  :دراسة و صفية
تحليلية لجريدتي الوطن و الخبر اليوميتين -
-السداسي الثاني لسنة 2011

الحمالت التحسيسية ضد اإلختناق بغاز ثاني
أكسيد الكربون في الفترة الممتدة من سبتمبر
 2011الى مارس  2012بالجزائر العاصمة أو
 T119بوعبيسة ,عبدالكريم
مساهمة اإلتصال في تسيير األزمات في المؤسسة
 :دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء و الغاز
بالجزائر خالل سنة 2012
T116

تلقي البرامج العلمية لإلذاعة المحلية لدى جمهور
عربي ,هبة هللا
.المستمعين لوالية بسكرة

T143

استخدام الحصص اإلذاعة للتفاعلية في شبكات
التواصل اإلجتماعي  :دراسة مسحية لعينة من
و  jil morningصفحات "الفيسبوك" لحصتي
.لقناة جيل أف-أم الجزائرية Darba

غزلي ,مكيوسة

T138

التسويق اإللكتروني عبر شبكة الفايسبوك في
المؤسسات الوطنية  :دراسة حالة شركة اتصاالت
حجلوم ,سارة
الجزائر موبيليس (من  01سبتمبر الى  30نوفمبر
)2013

T137

موسى ,مريم

المعالجة اإلعالمية لمشروع تعديل الدستور من
"خالل جريدتي "الخبر و الشعب

T149

بومزبر ,فارس

استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي كوسيلة
للتسويق السياسي في الجزائر  :دراسة تحليلية
للفايسبوك خالل الحملة اإلنتخابية لرئاسيات
2014

T151

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات و األنظمة
المعلوماتية في قضايا البيئة في الجزائر  :دراسة
مطالس ,عائشة
ميدانية على مستوى وزارة التهيئة العمرانية و
البيئة 2014-2013

T90/1

حمدي ,محمد الفاتح

اإلعالن في القنوات الفضائية العربية و
انعكاساتها على قيم الشباب الجزائري  :طلبة
.بعض جامعات الجزائر نموذجا

T153

طالبي ،وهيبة

موقف كتاب أعمدة يومية الخبر من نتائج
انتخابات  10ماي  2012التشريعية في الجزائر
من خالل أعمدتهم الصحفية-تحليل مضمون-
"عمود "مجرد رأي

T152

أومخلوف ،فطيمة

الخطاب اإلعالمي المستعمل في القنوات
الجزائرية الجديدة الخاصة  -نشرات األخبار
الرئيسية لقناتي الجرائرية و الشروق اإلخبارية
من  23مارس إلى  21أفريل 2014

T155

اعزورن ,رابحة

الفساد والرشوة عبر كاريكاتورات الجرائد
اليومية (دراسة تحليلية لجريدة الخبر ,الوطن
)وليبرتي خالل سنتي 2012/2011 :

T130

تأثير النظام القانوني على اداء المؤسسة
طيفور ،عبد العزيز
-اإلعالمية -دراسة حالة جريدتي الشعب و الخبر

T229

إستخدام المضامين الثقافية عبر شبكات التواصل
اإلجتماعي من طراف طلبة العلوم اإلجتماعية
خالدي ،عادل
واإلنسانية بالجامعة الجزائرية باتنة ماي 2014
الفايسبوك أنموذجا

T228

مسألة اإلزدواجية اللغوية في تلقي برامج
الفضائيات الجزائرية الخاصة  :دراسة وصفية
تحليلية لعينة من طلبة قسم علوم اإلعالم
واإلتصال بجامعة الجزائر  3خالل شهر ماي
2014

ربيعة ،لواتي

T227

اإلتصال السياسي الحزبي عبر الموقع اإللكتروني
سمير ،بوشالغم  :دراسة حالة حزب تجمع الجزائر(تاج) خالل
سنة 2014

T226

دور الصحافة المكتوبة في تكوين الثقافة السياسية
جريدة الخبر نموذج دراسة ميدنية علي عينة من
حميدشي ،سيهام
طلبة جامعة الوسط "جامعة الجزائر  - 3تيزيوزو
 :فترة الحملة اإلنتخابية لرئاسيات 2014

T216

ظروف ممارسة التحقيق الصحفي في الصحف
اليومية الوطنية الخاصة مقابالت مع الصحفيين
لبيبة ،لعمايرية
المحققين من يوميات  :البالد  -الفجر -الخبر -
جوان  - EL WATAN 2014الشروق اليومي

T217

دراسة األوضاع االجتماعية والمهنية للصحفيين
الجزائريين في القنوات التلفزيونية الخاصة
والعمومية  :دراسة مقارنة  :الشروق تي في
نسيم ،غربي
والقناة األرضية األولى خالل سنتي -2013
2014

T220

التناول اإلعالمي لالحتجاجات في الجزائر من
خالل الكاريكاتور  :دراسة تحليلة سيمولوجية
كاهنة ،ميله مقارنة للرسومات الكاريكاتورية لصحيفتي الخبر
والشروق خالل الفترة الممتدة من  1جانفي إلى
 30مارس 2011

T225

استعمال موقع التواصل اإلجتماعي "الفايسبوك"
في الترويج للعالمة الجزائرية "موبيليس" من
ثيللي ،حجور
2014/06/29إلى 2014//0/27

T167

دليلة ،بصالح

دراسة عادات قراءة صحيفتي الشروق اليومي
والنهار الجديد بعد ظهور القنوات التلفزيونية
الخاصة التابعة لنفس المؤسسة

T224

العلجة ،بن زيدان

إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في اإلذاعة
المحلية  :حالة إذاعة سطيف

T223

أسماء ،قليعة

المشاركة السياسية لدى الشباب الجزائري من
خالل موقع التوصل اإلجتماعي " الفايسبوك" :
 Vivaرئاسيات  2014وصفحة "1.2.3
-نموذجاl'Agérie " -

T222

ليلة ،شلغوم

المضامين التي تقدمها الر سوم المتحركة
للطفل دراسة  MBCالمبرمجة عبر قناة 3

تحليلية ديسمبر 2013
T206

بالل ،كزو

اإلتصال السياسي لألحزاب السياسية الجزائرية
دراسة حالة حزب التجمع الوطني الديمقراطي

T218

سارة ،وشتاتي

استعماالت وسائل اإلتصال الداخلي الكتابية في
مؤسسة اقتصادية  :حالة مركب أرسيلوميتال
الجزائر خالل سنة 2014

T204

دور الصحافة المكتوبة في تكوين الثقافة السياسية
حميدشي ،سيهام " جريدة الخبر "  :دراسة ميدنية على عينة من
طلبة جامعة الوسط" جامعة الجزائر-تيزي وزو

T213

بومخلوف ،مريم

حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة في
القانون الدولي اإلنساني والتشريع الجزائري :
دراسة مقارنة

T214

حمودي ،عولة

إشكالية إنشاء قنوات تلفزيونية في ظل القانون
 04-14المتعلق بالنشاط السمعي البصري في
الجزائر

T209

فتح المجال السمعي البصري والممارسة
معروف ,محمد الديمقراصية في الجزائر " دراسة تحليلية للقانون
"  04-14المتعلق بالشاط السمعي البصري

T205

دور اإلعالم في موجهة التحديات األمنية بمنطقة
حمزة ،محصول الساحل اإلفريقي  :دراسة حالة  -حصة في دائرة
الضوء التلفزيون الجزائري

T165

بالل ،كزو

اإلتصال السياسي لألحزاب السياسية الجزائرية
دراسة حالة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
)(RND

T166

زينب ،لعالوي

تأثير الهاتف النقال في بنية العالقات العائلية :
دراسة وصفية تحليل لعينة من عائالت والية
تيبازة من ديسمبر  2012إلى جوان 2013

T233/1

الصحافة الخاصة والشروط القانونية واالقتصادية
لحريتها بعد  : 1999دراسة مسحية لعينة من
بلحاجي ،وهيبة
الصحافيين الجزائريين

T232

دور التلفزيون الجزائري في التنشئة السياسية
لدى فئة الطلبة دراسة مسحية وصفية ميدانية

سومر ،نسيمة

و "  TVتلقي الخطاب اإلعالمي لقناتي "الشروق
تواتي ,رضوان أثناء الحملة اإلنتخابية لرئاسيات "  " TVالنهار
 17أفريل 2014

