كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

مخبر البحث :املجتمع الجزائري املعاصر
برنامج اليوم الدراس ي الدكتورالي األول حول" :تقييم موضوعات البحث"
الخميس  31جوان 9132
بقاعة املناقشات بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
إشراف مسؤول لجنة التكوين في الطور الثالث دكتوراه ل.م.د .شعبة علوم اإلعالم واإلتصال:

د .ع ـ ـ ــواج سامية
الجلسة االفتتاحية :قاعة املناقشات
التوقيت

البرنامج

08.54سا08:44-سا
08:44سا00:54-سا

كلمة افتتاحية :د .نور الدين مبني .رئيس قسم علوم اإلعالم واإلتصال
د .عواج سامية رئيس مشروع التكوين في الدكتوراه

طلبة دكتوراه السنة األولى :شعبة علوم اإلعالم واإلتصال
اختصاص :اإلتصال العمومي

التوقيت

مقرر الجلسة :د .هميس ي نورالدين
رئيس الجلسة :د .بلوصيف الطيب
أعضاء لجنة التقييم:
التأطيرالنظري واملنهجي :د .مبني نورالدين  -د .سهيلي نوال – د .صابرالمية -
اسم ولقب املتدخل
عنوان األطروحة

00:54سا00:00-سا

اإلتصال الصحي العمومي في الجزائر ودوره في زيادة الوعي الصحي لدى املواطن

00:00سا00:54-سا

واقع إستخدام العالقات العامة االلكترونية لدى االدارة العمومية في الجزائر

0054سا50:00-سا

دور االتصال الشخص ي في تحسين االداء االتصالي للجماعات املحلية

50:00سا50:54-سا

طالبة الدكتوراه :بن دعاس ريم
مدير البحث :أد.بودهان اليامين
طالبة الدكتوراه :راجعي الطاهر
مدير البحث :د.رجم جنات
طالب الدكتوراه :حدة قرعيش
مدير البحث:د .لعرباوي نصير

مناقشة
اختصاص :اإلشهار والعالقات العامة

التوقيت

رئيس الجلسة :الدكتور :أد بودهان اليامين مقرر الجلسة :د .قرناني ياسين
أعضاء لجنة التقييم:
التأطيرالنظري واملنهجي :د .عكوباش هشام – د .دهارفريدة – د .بوعون أحمد
اسم ولقب املتدخل
عنوان األطروحة

50:54سا55:00-سا

العالقات العامة وادارة االزمات في املؤسسات االكاديمية

55:00سا55:54-سا

دور العالقات العامة في املركبات السياحية في استقطاب السياح

55:54سا55:00-سا

آليات اإلقناع في الرسائل اإلشهاري ملننتجات الطب البديل في الفضائيات العربية
1

طالب الدكتوراه :لخويدر نورة
مدير البحث :د .غراف نصر الدين
طالب الدكتوراه :خوثير عبد الرحمان
مدير البحث :د .عواج سامية
طالبة الدكتوراه :حامدي ياسين

مدير البحث:د .هميس ي نورالدين
55:00سا50:00-سا

مناقشة
اختصاص :اإلتصال في املؤسسة

رئيس الجلسة :الدكتور :د لعرباوي نصير
أعضاء لجنة التقييم:
التأطيرالنظري واملنهجي :د .رزاق لحسن – د .هنوز رندة – د .ملوكي عبد هللا
اسم ولقب املتدخل
عنوان األطروحة
مقرر الجلسة :د .مبني نور الدين

التوقيت
00:54سا00:00-سا
00:00سا00:54-سا

دور نظام املعلومات في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية للمؤسسة اإلقتصادية في ظل
املنافسة
ممارسة العالقات العامة في املؤسسسات االستشفائية العمومية

0054سا50:00-سا األساليب الترويجية للمركبات السياحية في ظل إجراءات تحسين القطاع السياحي
50:00سا50:54-سا

طالب الدكتوراه :كافي صفوان
مدير البحث :د .مبني نورالدين
طالب الدكتوراه :ولد مجبر حبيب هللا
مدير البحث :د .بلوصيف الطيب
طالب الدكتوراه :شويط ياسمين
مدير البحث :د .حدادي وليدة

مناقشة
اختصاص :إشهاروعالقات عامة السنة الثانية

التوقيت

رئيس الجلسة :الدكتور :د غراف نصرالدين مقرر الجلسة د .رجم جنات
أعضاء لجنة التقييم:
التأطيرالنظري واملنهجي :د .عواج سامية –د .حدادي وليدة -
اسم ولقب املتدخل
عنوان األطروحة

00:54سا 00:04-سا واقع استخدام العالقات العامة ملواقع التواصل االجتماعي و دوره في تحسين صورة
املؤسسة -دراسة ميدانية تحليلية للصفحة الرسمية ملجمع سيفيتال على موقع
الفيسبوك
الحمالت اإلعالمية التوعوية الصحية لسرطان الثدي -دراسة ميدانية تحليلية
 00:04سا00:04-سا
بمديرية الصحة والسكان لوالية سطيف
 00:04سا00:54-سا األساليب االتصالية لألحزاب السياسية الجزائرية و دورها في املشاركة السياسية :
دراسة ميدانية لحزبي  FLNو MSP
00:54سا5054-سا
مناقشة

طالب الدكتوراه :تبري سامية
مدير البحث :د .رجم جنات
طالب الدكتوراه :حامدي كنزة
مدير البحث :د .مبني نورالدين
طالب الدكتوراه :قر ة عائشة
مدير البحث :د .لعرباوي نصير

اختصاص :إشهاروعالقات عامة السنة الثالثة

التوقيت

رئيس الجلسة :الدكتور :د عواج سامية مقرر الجلسة د .حدادي وليدة
أعضاء لجنة التقييم:
التأطيرالنظري واملنهجي :أ.د بودهان اليامين د .غراف نصرالدين – د .رجم جنات
اسم ولقب املتدخل
عنوان األطروحة

50:54سا50:04-سا

االستماالت االقناعية في البرامج االخبارية الجزائرية قناة النهار انموذجا

50:04سا50:04-سا

توجهات املستهلك اجلزائري حنو املنتوج احمللي يف ظل احلملة اإلعالمية
"نستهلك جزائري"

50:04سا5054-سا

املعاجلة اإلعالمية لألزمة املالية يف اجلزائر

5054سا50:44-سا

فعاليات احلمالت اإلعالمية يف جمال التوعية املرورية يف اجلزائر
2

طالب الدكتوراه :بكار أمينة
مدير البحث :د .عواج سامية
طالب الدكتوراه :دراجي هادية
مدير البحث :د .بلوصيف الطيب
طالب الدكتوراه :كتفي سميرة
مدير البحث :د .غراف نصر الدين
طالب الدكتوراه :أم لرقاب سمية

50:44سا 55:04سا

املعالجة االعالمية للقضايا اإلجتماعية في البرامج التفاعلية على الفضائيات العربية-
دراسة تحليلية لبرنامج قمرة0علىmbc1

55:04سا 55:54سا إستخدامات املؤسسات اإلقتصادية ملواقع التواصل اإلجتماعي و تأثريها على
اجلمهور
55:54سا  55:04سا

صورة االدارة العمومية في الجزائر في ظل تحسين الخدمة

 55:04سا 55:04سا

أثر املسؤولية البيئية على صورة املؤسسة االقتصادية الجزائرية -دراسة ميدانية
بمؤسسة االسمنت حامة بوزيان  SCHBقسنطينة

55:04سا50:00-سا
50:00سا50:54-سا

مناقشة
اختتام أشغال اليوم الدراس ي الدكتورالي

3

مدير البحث :د .لعر باوي نصير
طالب الدكتوراه :مسامح وهيبة
مدير البحث :د .حدادي وليدة
طالب الدكتوراه :بوبصلة إيمان
مدير البحث :د .غراف نصر الدين
طالب الدكتوراه :شابي صارة
مدير البحث :د .عواج سامية
طالب الدكتوراه :عزة يخلف مريم
مدير البحث :د .بودهان اليامين

