
 
 عزيزة عبده سليمان:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تطبيقية على )دور برامج المرأة فى التليفزيون فى زيادة وعى المرأة فى الريف المصرى : عنوان الرسالــــــــة 

 (.قرية مصرية
 8811:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 اذاعة وتليفزيون:   التخـصـص الدقــيــق
وتبيان ما هو ,(المرأة الريفية)يتلخص فى معرفة ما هو كائن من قبل جمهور المستقبل:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 ة بالتليفزيون المصرى فى زيادة وعى المراة الريفيةكائن بالفعل من قبل برامج المرأ
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح االجتماعى-المنهج الوصفى التاريخى:  المنهج المستـــــخدم 
المضمون باالضافة الى اداة تحليل -اداة االستبيان الستطالع اراء المبحوثات الريفات:  األدوات المستخدمة 

 .لبرامج المراة بالتليفزيون المصرى
مفردة من ريفيات قرية الهجارسة (881)تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية  قوامها : نوع العينة وحجمها 

كما تم تطبيق الدراسة على برامج المراة بالتليفزيون المصرى خالل دورة تليفزيونية  ,احدى قرى محافظة سوهاج 
 م18/1/8811وتنتهى فى  8/8/8811كاملة  تبدا من 

أثبتت الدراسة أن معظم المعلومات التى ساهمت فى زيادة وعى المرأة الريفية لم تكن  -8 :  نـتائج الدراســـــــــــة
وحسب بل ان الكثير منها جاء عن طريق مصادر أخرى مثل االسرة والوالدين والزوج ,عن طريق التليفزيون 

 .والرايو
ة بشقيها الميدانى والتحليلى قلة وعى المراة الريفية كنتيجة لقلة الموضوعات الموجهة اليها من أكدت الدراس-1

 خالل برامج المراة الريفية فى القرية ميدان الدراسة
تركيز برامج المراة على موضوعات االزياء والتفصيل والتجميل والمكياج واالطعمة والحلويات الفاخرة والتى -1

 .اجمالى الموضوعات من%( 3121)بلغت 
 
 
 



 االء عزمى محمد فؤاد يسن المصرى:  اســم الباحـــــــــــــث 
 المحتوى الثقافى لقناة براعم لألطفال دراسة للمضمون والنخبة المصرية المتخصصة: عنوان الرسالــــــــة 
 1182:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 اذاعة وتليفزيون:   التخـصـص الدقــيــق

 الغرس الثقافي:  النظرية المستخدمة 
التعرف على المحتوى الثقافى الذى تبثه قناة براعم لألطفال باالضافة الى التعرف على :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 تقديمه للطفل العربى فى مرحلة ما قبل المدرسةاراء النخبة المتخصصة فى هذا المجال حول المحتوى المفترض 
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 الميداني والتحليلي بشقيه اإلعالمىمنهج مسح :  المنهج المستـــــخدم 
لتحليل مسلسالت الرسوم المتحركة المقدمة على قناة  تم اعداد صحيفة تحليل مضمون:  األدوات المستخدمة 

خبيرا  11واستخدام اسلوب المقابلة المقننة على العينة المتاحة من الخبراء والمتخصصين والتى كان قوامها  براعم
 ومتخصصا فى مجال االعالم

تمثلت عينة الدراسة التحليلية فى جميع مسلسالت الرسوم المتحركة  :عينة الدراسة التحليلية : نوع العينة وحجمها 
م وقد بلغ 18/1/1181م حتى 8/8/1181عم خالل دورة تلفزيونية كاملة ابتداء من المتقدمة على شاشة قناة برا

مسلسال حيث بلغت عدد الحلقات التى تم  21عدد مسلسالت الرسوم المتحركة التى خضعت للدراسة التحليلية 
ساعة  811حلقة وقد بلغ زمن المضون الذى تم تحليله  382تحليلها   

نة دراسة النخبة فى العينة المتاحة من الخبراء و المتخصصين والتى كان قوامها تمثلت عي :عينة دراسة النخبة 
خبيرا ومتخصصا كما انهم تنوعوا ما بين اكادميين فى مجال اعالم و ثقافة الطفل و ممارسين العالم الطفل  11  

اللغات استخاما فى لغة كانت أكثر الفصحى توصلت الدراسة الى أن اللغة العربية  :  نـتائج الدراســـــــــــة
كما وافقت تلك النتيجة أراء ع كبير ,% 8.21المسلسالت المقدم بها المحتوى الثقافى فى قناة براعم وذلك بنسبة 

 %.13من الخبراء تصل نسبتهم الى 
 

 
 
 



 سوسن عفيفي خالد أبوزيد:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة  –الوعي الديني اعتماد الشباب الجامعي علي القنوات الفضائية العربية في تنمية : عنوان الرسالــــــــة 

                                                   .ميدانية علي عينة من شباب الجامعات المصرية 
 1181:   ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 اذاعة وتليفزيون:   صـص الدقــيــقالتخـ

 نظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم:  النظرية المستخدمة 

 تسعي الدراسة لمعرفة دوافع األفراد من اعتمادهم علي الفضائيات الدينية العربية:   هـدف الدراســـــــــــــــة 
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح :  المنهج المستـــــخدم 
 صحيفة االستبيان:  األدوات المستخدمة 
(  044) تم اختيار العينة العشوائية الطبقية وتطبيق الدراسة علي عينة عشوائية قوامها : نوع العينة وحجمها 

 .مفردة من طالب جامعتي األزهر والقاهرة وتم اختيارهم عشوائيا

من أفراد العينة على القنوات الفضائية العربية في تنمية الوعي الدينى, % 11يعتمد نسبة  :  ــةنـتائج الدراســـــــــ
يعتمد أفراد العينة في المرتبة االلولى على الفضائيات الديني في الحصول على المعلومات الدينيى حول القضايا 

 المثارة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحصاحأميرة األمير :  اســم الباحـــــــــــــث 
 تعرض الشباب في الصعيد للدراما األجنبية في الفضائيات العربية وأثره علي االنتماء الثقافي: عنوان الرسالــــــــة 
 .118:   ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

  . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 اذاعة وتليفزيون:   التخـصـص الدقــيــق

 نظرية الغرس الثقافي:  النظرية المستخدمة 
 التعرف علي تعرض شباب صعيد للدراما وأثر ذلك التعرض علي االنتماء الثقافي لديهم:   هـدف الدراســـــــــــــــة 
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح الميداني:  المنهج المستـــــخدم 
 استمارة االستقصاء:  األدوات المستخدمة 
 : نوع العينة وحجمها 

 -:توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها  :  نـتائج الدراســـــــــــة
القيم الدينية ) عن المضامين التي تقدمها األفالم والمسلسالت األجنبية جاءت الموافقة علي العبارات التالية  .8

 (العالقات األسرية لم تعد قوية  –أصبحت ضعيفة في مجتمع اليوم 
في أهم العناصر ( تعليم عالي  –تعليم متوسط  –غير متعلم ) ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين  .1

 التي تدفع الشباب في الصعيد لمشاهدة الفيلم أو المسلسل األجنبي 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 أسماء السيد محمود على:  اســم الباحـــــــــــــث 
 التاثير و االقناع للدعاة بالفضائيات العربية دراسة تطبيقيةمهارات : عنوان الرسالــــــــة 

  1188:   ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح 
 اذاعة وتليفزيون:  التخـصـص الدقــيــق 
تسعى الدراسة الى تحقيق عدة اهداف عامة وهى:  هـدف الدراســـــــــــــــة    

 بالبرامج الدينية محل الدراسة  رصد االساليب االقناعية التى يستخدمها الدعاة -8
 معرفة طبيعة مضمون البرامج الدينية محل الدراسة  -1
 بيان السمات الشكلية للبرامج الدينية محل الدراسة  -1

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح بشقيه التحليلى و الميدانى: المنهج المستـــــخدم 

 استمارة تحليل المضمونو  استبيان استمارة  :المستخدمة األدوات 
عينة لمجموعة من البرامج الدينية بالفضائيات العربية تم اختيارها بناءا على الدراسة : نوع العينة وحجمها 

 :االستطالعية التى قامت بها الباحثة فى بداية البحث وتمثلت هذه البرامج الدينية فى 
 الفضائيةبرنامج خواطر الشعراوى على قناة الناس 

 الفضائية ONEبرنامج قلوب عامرة على قناة 
 الفضائية DMCبرنامج لعلهم يفقهون على قناة 

تمثلت العينة الزمنية للبرامج الدينية عينة الدراسة التحليلية فى االسبوع الصناعى حيث تمثلت  :المجــال الزمنـي  
  1181/./88لى السبت ا 8/2/1181عينة برنامج خواطر الشعراوى فى الفترة من االحد 

 2/2/1181الى االربعاء  1/1/1181وتمثلت عينة برنامج قلوب عامرة فى الفترة من السبت  -
 81/8/1181الى الخميس  2/1/1181وتمثلت عينة برنامج لعلهم يفقهون فى الفترة من السبت  -

بينت نتائج الدراسة االستطالعية ان اكثر القنوات الفضائية العربية مشاهدة من قبل   -8  :  نـتائج الدراســـــــــــة
   DMCالفضائية ثم قناة  ONEافراد عينة الدراسة االستطالعية هى قناة الناس الفضائية حيث تليها قناة 

اهدتها فى الفضائيات العربية جاء برنامج خواطر الشعراوى فى مقدمة البرامج الدينية التى يفضل افراد العينة مش -1
 تاله برنامج قلوب عامرة ثم برنامج لعلهم يفقهون 

تصدر الشيخ الشعراوى مقدمه الدعاة الذى يفضل افراد العينة مشاهدتهم و متابعتهم بالبرامج الدينية فى الفضائيات  -1
 العربية 



 الزهراء احمد محمد اسماعيل:  اســم الباحـــــــــــــث 
أطر معالجة البرامج االستقصائية فى الفضائيات المصريةوانعكاساتها على مستوى الوعى : لــــــــة عنوان الرسا

 بالقضايا المقدمة فيها 
 1188:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 .  إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 اذاعة وتليفزيون:   التخـصـص الدقــيــق

 :  النظرية المستخدمة 
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى رصد وتفسير االطر التى تتبناها البرامج االستقصائية :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

فى معالجتها للقضايا المقدمة بها خالل فترة الدراسة ومدى تاثير و انعكاس تلك االطر و ( عينة الدراسة)
لدراسة على ادراك عينة الجمهور ومستوى وعيه بالقضايا االساليب المستخدمة بالبرامج االستقصائية عينة ا

 المقدمة فيها 
 تعد الدراسة من الدراسات التحليلية الوصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح بشقيه التحليلى و الميدانى:  المنهج المستـــــخدم 
مضموناستمارة تحليل الو  استمارة استبيان: األدوات المستخدمة   
بتحليل مضمون ثالث برامج استقصائية تقدم بشكل اسبوعى وهى : نوع العينة وحجمها   

 المقدم على قناة المحور ( انتباه)برنامج  -
 CBCالمقدم على قناة ( الزم نفهم ) برنامج  -
 المقدم على قناة النهار ( صبايا الخير ) برنامج  -

ان تنوع البرامج فى طرحها للقضايا المختلفة يسهم فى رفع مستوى وعى جمهورها  -8 :  نـتائج الدراســـــــــــة
المستهدف على كافة االصعدة والسيما ان اهتمامات الجمهور تكون مختلفة وان التنويع فى المضامين يوسع من 

 دائرة جمهوره المستهدف ويزيد من نسبة مشاهدته و بالتالى تاثيره 
االعالمية المستخدمة فى معالجة القضايا المطروحة بعينة الدراسة التحليلية وكانت اهمها تنوعت االطر  -1
 –االطار الحقوقى  –اطار المؤتمرات  –اطار تدهور االوضاع  –اطار االهتمامات االنسانية  –اطار المسئولية )

 (اطار االرهاب  –االطار القانونى 
 
 



 
 الهادي أحمد عمر   عبدسلوي :  اســم الباحـــــــــــــث 
" دور العناصر التفاعلية في تحسين أداء مواقع القنوات التنلفزيونية علي شبكة األنترنت : عنوان الرسالــــــــة 

 دراسة تحليلية وميدانية مقارنة
 1181:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 اذاعة وتليفزيون:   التخـصـص الدقــيــق
 معرفة مستوي توظيف مواقع عينة الدراسة للعناصر التفاعلية التي تتيحها شبكة األنترنت:   هـدف الدراســـــــــــــــة 
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح بشقيه الميداني  والتحليلي:  المنهج المستـــــخدم 
 أستمارة األستقصاء و أستمارة تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 
 : نوع العينة وحجمها 

ناك فروق واضحة في مستوي توظيف المواقع عينة الدراسة ألبعاد التفاعلية التي تقدمها ه :  نـتائج الدراســـــــــــة
للمستوي المرتفع مثله  شبكة األنترنت , حيث أن المواقع عينة الدراسة مثلت مستويات التفاعلية المختلفة فالنسبة

 نقطة 11من أصل  1.سي أن أن , حيث حصل علي كاًل من موقع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 يوسف يعقوب مرزوق:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تطبيقية على حراس البوابة وانتقاء األخبار : العوامل التي تؤثر على القائمين باألخبار: عنوان الرسالــــــــة 

 .القاهرةفي راديو 
 م 8811:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
 اذاعة وتليفزيون:   التخصص الدقيــق

 .استمارة االستقصاء واستمارة تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 
تعتبر نشرة األخبار من المواد األولى التي تشكل جانبًا هامًا بين ما تقدمه اإلذاعة من :  نـتائج الدراســــــــــــــة

وفي معظم بلدان العالم, يعتبر الناس . تعد مصدرًا من أهم مصادر األخبار لإلنسان( الراديو ) انتاج, فاإلذاعة 
في أرجاء العالم األخرى خارج اإلذاعة المصدر الرئيسي لألنباء حول ما يجرى في محيطهم أو بالدهم أو 

. حدودهم  
 
 

 محمد معوض ابراهيم نصر:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تحليلية لمضمون نشرات : المادة اإلخبارية في تليفزيون جمهورية مصر العربية: عنوان الرسالــــــــة 

 . األخبار
 م8818:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
 اذاعة وتليفزيون:   التخصص الدقيــق

 .   منهج تحليل المضمون:  المنهج المستـــــخدم 
 .استمارة تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 
تشير نـتائج الدراســة التحليلية إلى طغيان األخبار األجنبية على األخبار المحلية بصورة :   نـتائج الدراســــــــــــــة

 .مع ما يتبع في النظم اإلخبارية التليفزيونية المتقدمة عكسية
   

  



 
 عبدالصمد محمد دسوقي:  اســم الباحـــــــــــــث 
 (   ع. م. ج) اسة تطبيقية على إذاعة در : البرامج اإلخبارية ودورها في التنمية: عنوان الرسالــــــــة 

 م 8811:   سـنـة المــــــنـــــــح
 . إعالم  :التخصص العـــــام 
 اذاعة وتليفزيون:   التخصص الدقيــق

 ال يوجد :  النظرية المستخدمة 
خبارية الذاعات القاهرة إلى تحقيق دمات اإلهل تسعى الخ)اإلجابة على السؤال الرئيسي : هـدف الدراســــــــــــــة 

 (.رسالة محددة مستخدمة في ذلك أساليب مالئمة ؟
 وصفية :   نــــــوع الدراســـــــــــــــة

 .   منهج اإلحصائيال:  المنهج المستـــــخدم 
 المقابلة :  األدوات المستخدمة 
 حصر شامل للمسئولين عن الخدمات االخبارية في االذاعة: نوع العينة وحجمها 
يث الخدمات االخبارية المقدمة من االذاعات هناك ما يشبه الثبات كمًا وكيفًا من ح:  نـتائج الدراســــــــــــــة

 .المصرية فهي منذ سنوات تحتل المرتبة الثانية من حيث ساعات االرسال بالنسبة للبرامج الخبرية
  



 حمدي حسن محمود   :اسم الباحث 
 8818 :سنة المنح  
 ماجستير  :نوع الرسالة 

 اإلعالم  :التخصص العام 
  وتليفزيوناذاعة  :التخصص الدقيق 

بسريان التفاعالت بين الشعوب من اجل اثراء تجارب  ف علي القنوات االذاعية التي تسمحالتعر  :هدف الدراسة 
 .وثقافات وخبرات الشعوب 

 ال يوجد : النظرية المستخدمة 
المنهج التاريخي لبيان نشأة وتطور االذاعة في افريقيا , والمنهج الوصفي لبيان الواقع الحالي  :المنهج المستخدم 

لإلذاعة االفريقية , المنهج االحصائي لرصد الدراسات والبحوث التي اجريت , المنهج المقارن للمقارنة بين 
 . االذاعة في افريقيا والعالم 

 .دراسة وصفية تاريخية  :نوع الدراسة 
ان دخول الراديو في افريقيا تم اثناء وقوعها تحت االحتالل ومن ثم كان الراديو خاضعا للسلطات  :نتائج الدراسة 

 االجنبية 
 
 
 
 
 
 


