
 

 

 

 



 

و تقدير شكر                                         

 

 الحمد هلل حمدا كثيرا يليق بجاللة وجهه وعظيم نعمته أن

 كتب لنا التوفيق إلتمام هذا العمل .

عود إلى البد لنا ونحن نخطو خطواتنا االخيرة في الحياة الجامعية من وقفة ت  

الكثير  أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا  

.جديدمن  ير في بناء جيل الغد لتبعث األمةباذلين بذلك جهودا كب  

  ة إلىوالمحبوقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر واألمنيات والتقدير 

 إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة.

إلى جميع أساتذة االعالم واالتصال                      

واألخص الدكتور واألستاذ رابح نمامشة إلشرافه على هذه الرسالة .   



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هذا العمل. الفضل والمنة لك وحدك إلهي على كل ما أنعمته علينا من نورالعلم والجهد الكافي إلتمام

 فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.                                  

 الرحمن. الى من قال فيهماأهدي ثمرة جهدي                                 

 اياه وبالوالدين إحسانا....." تعبدوا إال"ّ ....وقال ربك اال                             

 ا،فأرجو رضاكما الذي اعلو به القسم انتصار المنى ال الكالم يفي حقكما وال االقالم تنصفكم     

 والمنى إنتصار الدنى                                               

 إلى التي أثارت درب العلم، وجعلته برعايتها الدائمة والمتواصلة درب نور                  

 ة بالحب والرحمةكثيرا ألجلي إلى القلب الذي ينبض في كل لحظالى من صلت ودعت هلل         

 .إلى اغلى ما وهبني هللا في الوجود قرة عيني أمي الحبيبة  "حورية"                   

 ى في هذه       معلما في الحياة إلى من جاهد وشقلى من كان لي سندا في السراء والضراء وكان لي إ

 الى من رسمه غالي وشأنه عالي أبي العزيز "عبد القادر"حاجاتي و الحياة حتى يوفر          

 .عمارهمإلى فخري واعتزازي إلى من تشاركت معهم الفرح والحزن إخوتي أخواتي أطال هللا أ     

 إلى أعزصديقات مصدر ثقتي ورفيقات دربي أحبكم بحجم الضحكات التي جمعتنا سويا           

 ي.( فال يوجد معنى للسعادة اال صديقات، نهاد  اسيا، عبير ، أميرة)                          

 قلبي.  عزيز على  كل  إلى                                              

 إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  إلى كل هؤالء اهدي ثمرة جهدي.               

                                                                                                        

                                                                                         



 االهداء

 بسم هللا الرحمن الرحيم :

"..........إن اريد إال اصالح  مال   اسالت وم  مال  تال إي ب إال بال   وكيال  ت يكالم  اليال  
 المصير " 
 صدق هللا الوظيم             

 88س رة ه د اآلية                                   

أن الخكالال د ب الال  مالالا امحبالال إ مح يقإالال ل  الالالال    أدريالالم أن الالالدإي  إال ، ايق أي إالالم

يحضالالالر ب نالالالداإب يالالالي ق إيةقدةي الالالة  سالالال وة إلالالال  أتكالالال  يكمالالالة  دوت الالال   الالال ت   مإالالال  

 قمرة ه ه السإ ام من الومي  الو  ء إل  أبب الحبيإ "السويد "صغر قأهد  

إل  من  ن ده   ندمق من د إ   ال أي نقمنك   أويش  أمضب ةدم  ق إل  مالن    

إلال  ال الم  مق إلال  لللاللة حيال تب  إال ر ةكبالب امخحق إي إم لب إومة ام إب وك ربت

التب تو ب دإئ    الوال لم الال   وكمإالب أبنالدي م الحيال ة إليالغ يال  أتكال   مال  أمكالغ أمالب 

 "حييمة". الغ لية

ل  ةرة ويإب  م  يسب إب البيم اخال تب الغال ليين وكال  ةكبالب  أوال، مال  أمكالغ أختالب ا

 ل حيد  الو،ي،  أو، م  إمكغ إب الدإي "رابح"."ايم ن"  "مريم"  إل  أخب ا

 ين سال ود إب  يال إ ا لالب سالإدا لال ة""آسي "  يي صالدي  تب اإل  رإ  تب الغ ليين "و ئ

   اي م  ار  الدراسب .

إل  إ ر ةكبب  مإبا حي تب ال   ال تحك ا الحي ة بد إ   رإي ب دربب  الال   يال ن لالب 

قإلال  يالي  7102يالي  كبالة دإوالة م سالتر إلال  سإدا إب دراستب  أو، أمكالغ "ال ال د " 

أس ت تب اموال،اء الال ين لالم يبخكال ا وكيإال  بموك مالة  خ صالة االسالت   الم الر  إم م الة 

 رابح" إل  أس ت ة تخصص اوحم  اتص ي .

"إ  مالة ،هالراء" أتمإال  ل ال  ال ال  ء الو نالي إل  يي خ التب  أبإ ءهم  ندتب الو،ي،ة 

 مب  يي من يورإإب .أ  ي هللا ومره  إل  وم تب  أبإ ء أوم  

  

 

 إل  يي من ي يرهم ةكمب  مح  رين إب ال كمب   

  



 

                                      

 سيد الخلق محمد صلى هللا عليه نإلى منارة العلم والمصطفى األمي              

 وسلم                                            

 إلى التي كانت ومازالت وستظل األولى باالحترام والتقدير              

 ة لها بالصحة والسعادة في الدنيافإليها أهدي عملي هذا، داعي             

 والرحمة والمغفرة في اآلخرة                            

 أمي الحبيبة                                       

 انتظارإلى من كلله هللا بهيبة الوقار،إلى من علمني العطاء بدون             

 والدي العزيز افتخاربكل  اسمهإلى من أحمل                       

 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة                      

 إلى رياحين حياتي إخوتي                             

 إلى من شجعوني وساروا معي خطوة بخطوة                    

 إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي صديقاتي                    

 إلى كل عائلتي                                  

 .إلى كل الذين أحببتهم وأحبوني                         

 

                                                                        

 



 محتويات الصفحة -1

 الصفحة       المحتوى                   

  شكر وعرفان

  3،إهداء2،إهداء1إهداء

 ب -أ         مقدمة

 إلى 50من       طار المنهجياإل

   50-50       اإلشكالية

 50          أهداف الدراسة

      50          أهمية الدراسة

             50-50        أسباب إخيار الموضوع

 11-15       مجتمع وعينة الدراسة

 11          مجاالت الدراسة

 13-12 منهج وأدوات جمع البايانات

 11-11        ضبط المفاهيم والمصطلحات

 21-10        الدراسات السابقة

 22 صعوبات الدراسة

 23           خالصة

 00إلى21من      طار النظرياإل

  تيةاالفصل االول:السمعة المؤسس

  تمهيد

  المبحث األول:نظرة عامة حول السمعة

 20-21 أنواع السمعة ومكوناتها -1

 31-35         خصائص السمعة وسماتها -2

 31-32         وسائل تشكيل السمعة -3

        المبحث الثاني: ماهية السمعة المؤسساتية



 30-30       تعريف السمعة المؤسساتية وإيطارها العام -1

 11-15       عناصر السمعة المؤسساتية -2

   12         أهمية السمعة المؤسساتية -3

العوامل المؤثرة في تكوين السمعة  -1

 المؤسساتية

        13 

دارة السمعة المبحث الثالث:العالقات العامة وإ
 المؤسساتية.

 

 11          العالقات العامة والسمعة -1

 11-10        كيفية ادارة السمعة المؤسساتية -2

 10           نتائج السمعة المؤسساتية الجيدة -3

  10           خالصة

الثاني:السمعة المؤسساتية في البيئة الفصل 
 الرقمية.

            

  تمهيد

  ودورتهاالسمعة اإللكترونية  المبحث األول: 

 01-03        على االنترنتالسمعة بدايات  -1

 00-00        أماكن تواجد السمعة على شبكة االنترنت -2

 02-00        مصادر السمعة االلكترونية -3

المبحث الثاني: استراتيجيات السمعة االلكترونية 
  وكيفية ادارتها

         

00-03       السمعة االلكترونية استراتيجيات -1  

 11-01       ماهية ادارة السمعة االلكترونية  -2

 10-10       كيفية ادارة المؤسسة للسمعة االلكترونية -3

 10-11       أهمية ادارة السمعة االلكترونية -1

        المبحث الثالث:الجوانب القانونية

 05-10       القانونيةالسمعة االلكترونية من الناحية -1



 03-01 أدوات الرصد للسمعة االلكترونية-2

 00-01       مراقبة السمعة على االنترنت-3

                       خالصة 
 111إلى 00من   اإليطار التطبيقي   

  تمهيد

 05-00 1010ماي  0نبذة عن جامعة  -1

 01 التعريف بالصفحات المعتمدة في الدراسة -2

  113-02       تفريغ البيانات -3

 110-111 النتائج العامة للدراسة 1

 110           خالصة

 111           خاتمة 

  قائمة المصادر والمراجع

  المالحق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

"قالمة"5491ماي  8جامعة   

 كلية العلوم االجتماعية والعلوم واإلنسانية 

 قسم علو االعالم واالتصال والمكتبات 

 

"قالمة"5491ماي  8القائم على صفحة فيسبوك لجامعة  إلى السيد :  

المقابلة .دليل  الموضوع:  

سنة الثانية  ماستر                       

 تخصص :تكنولوجيا االعالم واالتصال والمجتمع

 عنوان المذكرة :

 

 

 

 

 اعداد الطلبة :                                         

         اشراف األستاذ:.                                        نهاد جحيش -

نمامشة رابح.                                       آسيا رملية . -  

عائشة عمايرية. -  

 

  

 السمعة االلكترونية المؤسساتية 

من خالل صفحات الفيسبوك 5491ماي  88لجامعة قالمة دراسة   

 مالحظات: ال تستعمل البيانات الواردة في المقابلة إال ألغراض علمية والمعلومات 

 المقدمة ستساهم بشكل كبير في اثراء الموضوع .

وشكرا.                                                                 
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