
 
 والء محمد احمد مزيد:  اســم الباحـــــــــــــث 
 يناير  52موقف الخطاب المصرى من قضايا المرأة المصرية بعد ثورة : عنوان الرسالــــــــة 
 5102:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 يناير 52رصد موقف الخطاب الصحفى المصرى تجاه قضايا المرأة المصرية بعد ثورة :   ـــــــــــــة هـدف الدراســ
   وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح االعالمى ومنهج دراسة العالقات المتبادلة :  المنهج المستـــــخدم 
 اداة تحليل الخطاب: األدوات المستخدمة 

تم اختيار عينة عشوائية منتظمة باالسلوب االسبوع الصناعى حيث تم اختيار اليوم االول فى : عينة وحجمها نوع ال
فى شهر مارس النه يمثل شهر المرأة ويوم قبل ويوم بعد ( 1106150)شهر واختار ايام عمدية  00الشهر لمدة 

 06مارس يوم المرأة المصرية 1  1)ل حيث يمث( 155 150 151 102 106 102 19 11 2)لتصبح ايام شهر مارس 
 (مارس عيد االم  50مارس اليوم العالمى للمرأة 1 

اعدادا لصحيفة الحرية ( 9)عددا و ( 16()المصرى اليوم  –الوفد  –االهرام )ليصبح عدد المفردات فى كل صحيفة 
 عددا من صحف الدراسة( 562)و العدالة بمجموع 
حول (الحرية و العدالة  –المصرى اليوم  –الوفد )ضحت الدراسة وجود اتفاق بين صحف او  :  نـتائج الدراســـــــــــة
فجاءت االسباب فى الترتيب االول وجاءت النتائج المترتبة على (الحلول  -النتائج  -االسباب ) ابعاد قضايا المرأة 

ة القضايا بالترتيب االخير بينما فى على قضايا المرأة فى الترتيب الثانى وجاءت الحلول التى يمكن من خاللها مواج
صحيفة االهرام جاءت االطروحات المتعلقة بالنتائج بالترتيب االول ثم جاءت الحلول بالترتيب الثانى و االسباب 

 المطروحة حول قشضايا المرأة بالترتيب االخير 
ول و بفارق كبير جاءت القوى أوضحت الدراسة اعتماد صحف الدراسة على القوى الفاعلة الغير رسمية بالترتيب اال

 –هيئات غير حكومية  –اسماء علم )الفاعلة الرسمية بالترتيب الثانى و تمثلت القوى الفاعلة غير الرسمية بالترتيب 
هيئات )بينما تمثلت القوى الفاعلة الرسمية بالترتيب ( جماعات ضغط  –الخبراء و المتخصصون  –وسائل اعالم 

ونسبت لتلك القوى العديد من االدوار االيجابية و ( متحدث رسمى  –هيئات دولية  –مجالس قومية  –حكومية 
 السلبية 

 
 



 
 إيهاب عبد الرءوف احمد محمد الضبع:  اســم الباحـــــــــــــث 
 يناير دراسة ميدانية52اتجاهات النخبة المصرية نحو معالجة الصحف المصرية لثورة : عنوان الرسالــــــــة 

 5102:     ـنـة الـمــــــنـــــــحســــــ
 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 :  النظرية المستخدمة 
التعرف على راى النخبة وتقييمهم  لمعالجة الصحف المصرية  واالسباب السياسية :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 ة  القوى السياسية المؤثرة فى الثورة اولواقع السياسى المصرى الذى انتج الثورة واالقتصادية واالجتماعية للثور 
   وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح بمستتوييه الوصفى و التحليلى:  المنهج المستـــــخدم 
 االستمارة الميدانية1 أداة تحليل المضمون :  األدوات المستخدمة 

وهى نخبة الساسة و المثقفين و العلماء و االعالميين )مفرده من النخب  011تم اختيار : وحجمها نوع العينة 
وتم استبعاد ( وغيرهم التى يسمح لها دورها فى المجتمع بالتاثير  على العملية السياسية بشكل مباشر او غير مباشر

 مفردة  522حليل على مفردة استنادا على االجراءات المنهجية وفى النهاية اقتصر الت 30
 قامت الدراسة بتحليل البعض من الصحف القومية و الحزبية و المستقلة : عينة الصحف 

هو اتجاهات النخبة نحو التزام الصحف بالمعايير المهنية فقد جاءت الصحف : البعد االول :  نـتائج الدراســـــــــــة
ات دق و الموضوعية وصحة المصادر وحرية تبادل المعلومالمستقلة بالمرتبة االولى فى ما يخص التزامها بالص

 وقد جاءت الصحف الحزبية فى المرتبة الثانية والصحف القومية فى المرتبة االخيرة والعمق والشمول وسرعة التغطية 
مية وهو اتجاهات النخبة نحو المعالجة الصحفية المساندة للنظام قبل الثورة وقد جاءت الصحف القو : البعد الثانى

بالمرتبة االولى فى ما يخص تجاهل قضايا الفقراء والكوارث االقتصادية وتمجيد مبارك وسوزان ورموز الحكم والتمجيد 
لديمقراطية مبارك والمبالغة فى انجازاته ودعم كل قراراته وحجب الحقائق عنه وقد جاءت الصحف الحزبية فى المرتبة 

 الثانية تليها الصحف المستقلة 
 
 
 
 
 



 
 زينب محمد أبو المجد عبدالحليم:  ـم الباحـــــــــــــث اسـ

دور الفيس بوك في تشكيل الشخصية االفتراضية للشباب المصري وتداعيتها علي الشخصية : عنوان الرسالــــــــة 
 الواقعية

 5102    :ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح 
 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام

 صحافة:   دقــيــقالتخـصـص ال
معرفة بعض مالمح الشخصية االفتراضية التي يسعي الشباب المصري لالنتماء إليها من :   هـدف الدراســـــــــــــــة 
 (المجتمع االفتراضي ) خالل الفيس بوك 

 .معرفة األبعاد االجتماعية والنفسية والتأثيرات المختلفة للفيس بوك علي عملية التفاعل االجتماعي 
   وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 الميدانيمنهج المسح :  المنهج المستـــــخدم 
  صحيفة االستبيان والمقابلة:  األدوات المستخدمة 
مفردة من مستخدمي الفيس (  211) تم اختيار عينة عمدية من مستخدمي الفيس بوك بلغت : نوع العينة وحجمها 
) وقد تم استبعاد استمارات بلغ عددها 1 سنة (  02 – 01) راوح أعمار عينة الدراسة ما بين وتت1 بوك من الجنسيين 

 .استمارة وذلك لعدم صالحيتها للتطبيق والوصول لدقة نتائج البحث (  59
كد أن توصلت الدراسة إلي أن نسبة الذكور واالناث متقاربة وذلك يؤ  :فيما يتصل بالنوع  :نـتائج الدراســـــــــــة  

 .استخدام الفيس بوك أصبح أداة ليس للذكور فقط وانما لإلناث
كما تتضح أن هناك وجود عالقة عكسية بين 1 فقد قسمت عينة الدراسة إلي ثالث فئات عمرية  :فيما يتصل بالعمر 

 .العمر واستخدام الفيس بوك فكلما تقدم العمر قل استخدام الفيس بوك والعكس صحيح 
 عكسية بين المستوي االجتماعي واستخدام الفيس بوك  أيضا هناك عالقة

ونسبة 1 هو الهروب من الواقع ( المجتمع االفتراضي ) يتضح أن أفراد العينة كان دافعهم لالنضمام للفيس بوك 
يمكن القول أن الهروب من الواقع واثبات 1 من أفراد العينة دافعهم لالنضمام للفيس بوك هو اثبات الذات %  0030

 (الفيس بوك ) ذات هو الدافع الرئيسي لالنضمام للمجتمعات االفتراضية ال
 
 
 
 



 
 

 سمية فتحي أدم حسانين:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تطبيقية علي مستخدمي ) دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر ثقافة حقوق االنسان : عنوان الرسالــــــــة 

 ( موقع الفيسبوك
 5106:     الـمــــــنـــــــحســـــــنـة 

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 ال يوجد:  النظرية المستخدمة 
تسعي الدراسة الي استطالع وتحليل بعض المواقع للوصول الي معطيات واضحة حول عمل :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ألهمية هذه المواقع والتعرف علي أهم القضايا وذلك لندرة مواقع التواصل االجتماعي 
 الدراسات بهذا الموضوع

 لقضايا حقوق اإلنسان( الفيسبوك ) التعرف علي مستوي تغطية مواقع التواصل االجتماعي 
   وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 مسح اإلعالمى منهج ال:  المنهج المستـــــخدم 
 االستمارة الميدانية1 أداة تحليل المضمون :  األدوات المستخدمة 
مفردة ممن يستخدمون مواقع التواصل  311تم اختيار عينة عمدية من : عينة الدراسة الميدانية: نوع العينة وحجمها 

تطبيقها علي الريف والحضر االجتماعي من محافظتي قنا وأسوان بصعيد مصر نظرا القامة الباحثة ودراستها وتم 
 .سنة (  21 – 51) والذكور واإلناث في المرحلة العمرية من 

تم تطبيق الدراسة التحليلية علي عينة من صفحات الفيس بوك باعتبارها من أهم المواقع : عينة الدارسة التحليلية 
تمثيل كافة الفئات في العينة لذا تم االجتماعية التي القت اقباال متزايدا من الشباب المصري وقد راعت الباحثة 

صفحة  –صفحة غير حكومية ( حكومية )  –صفحة رسمية  –صفحة شخصية ) اختيار صفحة من كل فئة 
 (   لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني 

أو حمالت  خلصت الدراسة إلي أن الصفحات األكثر إقباال هي الصفحات التي تتبني مبادرات :  نـتائج الدراســـــــــــة
 شعبية للحصول علي حق ما أو التنديد بانتهاك في حق من حقوق األفراد 

أوضحت كال من نتائج الدراسة التحليلية والميدانية أن مواقع التواصل االجتماعي تلعب دورا هاما في المجال الحقوقي 
 .فتقوم  بدور المراقب لالنتهاكات الواقعة علي حقوق اإلنسان 

 



 
 مدحت رشدي مسعد عبداهلل :  ـــــــــــث اســم الباحــ

دراسة ميدانية علي عينة من طالب : تأثيرات األخبار االقتصادية السلبية في الشباب الجامعي : عنوان الرسالــــــــة 
/  3/  0جامعتي أسيوط وجنوب الوادي ودراسة تحليلية لألخبار االقتصادية بجريدتي األهرام والوفد خالل الفترة من 

 5113/  05/  00إلي  5113
 5100:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 .معرفة حجم األخبار االقتصادية السلبية التي تتناولها الصحف المصرية :   هـدف الدراســـــــــــــــة  -1
 .ادية التي تنشرها الصحف المصرية معرفة طبيعة األخبار االقتص -2
معرفة تأثيرات األخبار االقتصادية السلبية ومساهمتها في رسم الصورة الذهنية التي يكونها شباب الجامعة عن  -3

 .االقتصاد المصري 
   وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 .و المنهج المقارن بمستويه التحليلي والميداني منهج المسح:  المنهج المستـــــخدم 
 االستمارة الميدانية1 أداة تحليل المضمون :  األدوات المستخدمة 
دراسة تحليلية علي عينة من الصحف المصرية اليومية ممثلة في صحيفتي األهرام والوفد : نوع العينة وحجمها 

وقد تم 1 ع الصناعي أي لمدة عام كامل بأسلوب األسبو  5113/  05/  00وحتي  5113/  0/  0خالل الفترة  
 .تحليل كافة األخبار االقتصادية السلبية التي وردت بالصحفيين 
مفردة من طلبة الجامعة بأسلوب التوزيع  311وتمثلت عينة الدراسة الميدانية في عينة عشوائية بسيطة قوامها  

 .المتساوي بين الذكور واإلناث 
بينما 1 % (  20) علي الخبر القصير حيث جاء الخبر الطويل بنسبة  تفوق الخبر الطويل :  نـتائج الدراســـــــــــة

 % ( 32) جاء الخبر القصير بنسبة 
 .غلبة المجال الجغرافي المحلي علي األخبار االقتصادية السلبية  -

 
 
 
 
 



 
 السمان محمد هاني إبراهيم:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة )"بتفاعلية المستخدمين معها صحفية الفنية على شبكة اإلنترنت وعالقتهتصميم المواقع ال": عنوان الرسالــــــــة 
 (تحليلية وميدانية

 5102:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
في ( التقليدية واإللكترونية والتفاعلية)لفنية عناصر التصميم كيف استخدمت المواقع الصحفية ا:  هـدف الدراســـــــــــــــة 

لى أي مدي تحققت أسس التصميم في مواقع الدراسة1 وكيف تحققت؟1 و  صفحاتها ؟ ما أساليب التصميم المتبعة 1 و ا 
الموجودة ما أهم أدوات التفاعلية و 1  في تصميم مواقع الدراسة وما هي أساليب تصميم الصفحة األولى بتلك المواقع؟

ما مدى إدراك المستخدمين لألدوات واإلمكانات التفاعلية التي و  بتلك المواقع ومدى تحقيقها ألبعاد التفاعلية بها؟
  تتيحها تلك المواقع؟
   وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 التحليلي والميداني شقيهمنهج المسح ب  :المنهج المستـــــخدم 

 صحيفة االستقصاء1 تحليل الشكلاستمارة   :ة األدوات المستخدم
 :عينة المواقع الصحفية الفنية على شبكة اإلنترنت :نوع العينة وحجمها 

اختار الباحث عينة عمدية قدرها ستة مواقع صحفية فنية وذلك بناًء على ترتيب تلك المواقع من حيث عدد الزوار 
 .فية األخرى وفقًا لتصنيف موقع أليكساحيث أنها األعلى زيارة بين المواقع الفنية الصح

 :عينة الدراسة الميدانية
جامعة القاهرة1 جامعة )من طالب الجامعات المصرية واختار  حصصية أجري الباحث دراسته الميدانية على عينة

 .مفردة من كل جامعة  021بواقع ( المنصورة1 جامعة سوهاج
راسة في استخدامها لبعض العناصر التقليدية وااللكترونية في تصميم الموقع تفقت مواقع الدا :نـتائج الدراســـــــــــة  

 كاعتمادهم علي أنواع معينة دون غيرها من الخطوط المستخدمة في الكتابة لحروف المتن1 واستخدامهم للون األحمر
ر1 في الصو  Jpegصيغة في كتابة العناوين واللون األسود في كتابة حروف المتن1 كما اتفقت في استخدام 

 .واستخدامهم للخلفيات والرموز بالموقع
استخدام  تباين استخدام مواقع الدراسة للعناصر التقليدية وااللكترونية المستخدمة في بناء الموقع كتباينهم في -

في أربعة مواقع 1 كما استخدم البياض  عناصر الفصل بين المواد1 فاستخدمت الخطوط والفواصل في المرتبة األولى
 أخريبين الكلمات والسطور مواقع 



 
 

 السمان محمد هاني إبراهيم:  اســم الباحـــــــــــــث 
العوامل التقنية المؤثرة في أساليب تصميم الصفحة الرئيسية     للبوابات اإلخبارية على شبكة " :عنوان الرسالــــــــة 

 "سة تحليلية وشبه تجريبية درا"   "وتذكره لألخبار وعالقتها بانتباه الجمهوراإلنترنت 
 5109:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 نظرية تمثيل المعلومات:  النظرية المستخدمة 
ة اإلنترنت بتوظيف العوامل التقنية مدى اهتمام البوابات اإلخبارية على شبك التعرف على:   هـدف الدراســـــــــــــــة  -1

كيف استخدمت البوابات اإلخبارية على شبكة اإلنترنت و  التى تتيحها شبكة اإلنترنت في الصفحة الرئيسية بها؟
ما أهم األساليب اإلخراجية التى تتبعها 1 و  في صفحاتها ؟( التقليدية واإللكترونية والتفاعلية)عناصر التصميم 
على شبكة اإلنترنت في تصميم الصفحة الرئيسية الموجودة بها؟1 وطبيعة استخدام تلك األساليب  البوابات اإلخبارية
 لعناصر التصميم؟

 شبه التجريبية1 والدراسات  الوصفيةتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات :   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 التجريبيالمنهج 1 منهج المسح التحليلي   :المنهج المستـــــخدم 
 اعتمدت الدراسة علي استمارة تحليل الشكل  بالنسة للدراسة التحليلية –  :األدوات المستخدمة 

 :بالنسبة للدراسة شبه التجريبية فقد اعتمدت على المقاييس اآلتية -
 .مقياس خبرة ومهارة المبحوث في استخدام شبكة اإلنترنت -0
 .ية للبوابة التجريبةمقياس اتجاهات الجمهور نحو تصميم الصفحة الرئيس -5
 . مقياس يحدد درجة االنتباه لعناصر التصميم باألساليب المتبعة في الصفحة الرئيسية للبوابة االخبارية -0

 .مقياس يحدد درجة تذكر المستخدم للمحتوى المقدم في الصفحة الرئيسية في البوابة االخبارية-3
كامل بالنسبة تم تحليلها بشكل يومي لمدة شهر ت إخبارية ابواب 2اختار الباحث عينة قدرها : نوع العينة وحجمها 

 .للدراسة التحليلية
قسم مبحوثًا من طالب  91تمثلت عينة الدراسة شبه التجريبية بعينة عمدية قدرها  :عينة الدراسة شبه التجريبية

هم إلى ثالث مجموعات اإلعالم بكلية اآلداب جامعة سوهاج لتطبيق الدراسة شبه التجريبية عليهم1 حيت تم تقسيم
طالب وطالبة بحيث تتعرض المجموعة األولى لألخبار بالصفحة الرئيسية التجريبية للبوابة ( 01)كل مجموعة 

بدون وجود عوامل تقنية بالصفحة1 والمجموعة الثانية تتعرض لألخبار بالصفحة الرئيسية للبوابة وبها مجموعة 



ة الثالثة تتعرض لألخبار بالصفحة الرئيسية وبها جميع التقنيات التى متوسطة من العوامل التقنية1  أما المجموع
استطاع الباحث وضعها فى التصميم مع مراعاة األسس واألساليب التصميمية للبوابات اإلخبارية والتي أوضحتها 

 الدراسة التحليلة للبوابات اإلخبارية عينة الدراسة
ن بوابة األهرام وبوابة المصري اليوم وبوابة أخبار اليوم على أسلوب البوابة في عتمدت كاًل ما :  نـتائج الدراســـــــــــة

عرض مضامينها1 بينما اعتمدت كاًل من بوابة الشروق1 وبوابة الوفد1 وبوابة فيتو وبوابة الفجر على األسلوب 
الدراسة الطريقة الرأسية فى  المختلط فى تصميم الصفحة الرئيسية للبوابة1 كما انتهجت جميع البوابات اإلخبارية محل

 عرض أسلوبها التصميمي بالصفحة الرئيسية للبوابة
بينت الدراسة استخدام البوابات اإلخبارية محل الدراسة لتقنية النص الفائق الداخلي في جميع البوابات اإلخبارية  -

فاعلة خالل مدة الدراسة1 ويرجع  طوال فترة التحليل1 بينما لم تستخدم النص الفائق الخارجي أو النص الفائق لقوى
ذلك ألهمية النص الفائق فى عملية المالحة بالموقع حيث يعد أساس التجول في أي موقع لصـحيفة أو موقع أو بوابة 

 إلكترونيـة علـى اإلنترنت1
ألخبار من أهم العوامل التقنية المؤثرة في أساليب تصميم الصفحة الرئيسية والتى تساعد في تحقيق االنتباه ل-

الموجودة بالصفحة الرئيسية للبوابات اإلخبارية؛ تقنية الفيديو1 تقنية إتاحة التعليق علي األخبار1 تقنية شريط األخبار 
 المتحرك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 عمرو أحمد عمر حسن :  اســم الباحـــــــــــــث 
 " 5100 يناير 52حداث ما بعد أطر معـالجة المواقع اإلخبارية المصرية أل" : عنوان الرسالــــــــة 

 5102:    ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح 
 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 نظرية األطر اإلعالمية :  النظرية المستخدمة 
ي وظفتها المواقع اإلخبارية المصرية الكشف عن األطر اإلعالمية التسعت الدراسة إلى :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 .5100يناير 52جتها ألحداث ما بعد خالل معال
   وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح اإلعالمى :  المنهج المستـــــخدم 
 تحليل المضمون أداة :  األدوات المستخدمة 
موقـع بوابـة األهـرام " : ية في أربعة مواقـع إلكترونيـة إخباريـة هـيتمثلت عينة الدراسة التحليلو     :نوع العينة وحجمها 

  .1 وذلك بالتطبيق ــــــ موقع بوابة الوفد ــــــ موقع اليوم السابع ــــــ موقع شبكة رصد
حادث مقتل الجنود المصريين في رفح1 )وتمثلت مادة الدراسة في كافة المواد الصحفية المتعلقة بكٍل من      

1 والتى نشرت بمواقع الدراسة1 حيث قام الباحث باستخدام (العدوان اإلسرائيلي على غزة1 وأحداث سد النهضةوأحداث 
م 0/2/5105أسلوب الحصر الشامل لتلك المواد خالل الفترة الزمنية المحددة للبحث وهي الفترة الواقعة ما بين 

 . م5100/ 01/6حتى
في مقدمة األطر اإلعالمية  التي وظفتها  صراعالدراسة التحليلية بروز إطار ال نتائجأظهرت  :  نـتائج الدراســـــــــــة

1 تاله إطار المسئولية1 ثم إطار االهتمامات اإلنسانية1 5100يناير 52ما بعد مواقع الدراسة في معالجتها ألحداث 
 .جوانب االقتصاديةار الإطوأخيرًا ثم إطار الجوانب األخالقية 1 تهدئة1 تاله اإلطار المباحثات ثم إطار ال

 
 
 
 
 
 
 
 



 وفاء براد جالل عبد الصادق:  اســم الباحـــــــــــــث 
 يناير 52دور المواقع اإلخبارية في تشكيل اتجاهات الشباب نحو األحزاب السياسية بعد ثورة : عنوان الرسالــــــــة 
 2112:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 . إعالم  : ـــامالـتخــصـص الــعـــ

 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
التعرف على أهم المواقع اإلخبارية التى يتعرض لها الشباب و درجة تأثيرها في تشكيل :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

أسلوبها  يناير في سياسة المواقع اإلخبارية و 52تأثير ثورة 1 والتعرف على ات الشباب نحو األحزاب السياسية اتجاه
 .في تناول الموضوعات الخاصة باألحزاب السياسية و مدى اإلختالف الحادث قبل الثورة و بعدها 

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 الميداني منهج المسح:  المنهج المستـــــخدم 
  استمارة االستقصاء:  األدوات المستخدمة 
عاما موزعة على  02حتى  01مفردة من سن  311تعددة المراحل قوامها عينة احتمالية م: نوع العينة وحجمها 

ثالث محافظات هى القاهرة و اإلسكندرية و سوهاج 1 حيث تمثل مجتمع الدراسة في جمهورية مصر العربية و 
لناصرى العربى ا –حماة الوطن  –المصريين األحرار  –التجمع  –الوفد ) األحزاب السياسية العامة فيها و تمثلت في 

) 1 و الشباب المصرى الذى يتعرض لهذه المواقع اإلخبارية المصرية التى تمثلت في ( النور  –مستقبل وطن  –
1 و ( بوابة الوفد الإللكترونية  –فيتو  –الوطن مصراوى  –البوابة نيوز  –بوابة األهرام اإللكترونية  –اليوم السابع 

 51/0/5101حتى  51/05/5102ذلك في الفترة من 
مفردة  502غلب مستوى التعليم الجامعى على أفراد العينة حيث جاء في الترتيب األول بواقع  :  نـتائج الدراســـــــــــة

مفردة بنسبة  125 يليه في الترتيب الثانى المؤهل فوق المتوسط بواقع % 2330مفردة بواقع بنسبة  311من إجمالى 
01. % 
1 يليها في % 0231اإلجتماعية أعزب 1 حيث جاءت في الترتيب األول بنسبة غلبت على عينة الدراسة الحالة  -

على الترتيب1 % 530و % 232بنسبتى  ثم تال ذلك الحالتين اإلجتماعيتين أرمل و مطلق 5935الترتيب متزوج بنسبة 
ي سن التعليم و سنة و هى فئة الشباب ف 02أقل من  – 01هى نتيجة تتناسب مع الواقع الفعلى للفئة العمرية من و 

 . بالتالى فهم غير مؤهلين لإلنتقال إلى فئة المتزوجين 
جنيه 1 و إن كان هذا اإلرتفاع  2111ألقل من  511غلبت على عينة الدراسة األسر ذات الدخل المرتفع من  -

 .نسبى نظرا الرتفاع األسعار و انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى 
 
 
 



 
 محمد هانى عبد العليم الجمل:  ــــث اســم الباحـــــــــ

 العوامل المؤثرة على األداء المهنى للمراسل اإلعالمى و انعكاساتها على الرضا الوظيفى لديه: عنوان الرسالــــــــة 
 5109:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 .التعرف على حجم الضغوط المهنية التى يتعرض لها المراسل اإلعالمى بالخارج  -:   ـدف الدراســـــــــــــــة ه
 .الكشف عن مصادر األخبار التى يستقى منها المراسل اإلعالمى تقاريره و معلوماته  -
 . وعات الخاصة برسائله معرفة دوره كحارس للبوابة اإلعالمية 1 و مدى تأثير ذلك على معالجته للموض -
رصد أثر مستوى الرضا الوظيفى لدى المراسل اإلعالمى على مستوى رضاه عن وظيفته و تأثير ذلك على أدائه  -

 .في العامل 
  وصفية:  نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 الميداني منهج المسح:  المنهج المستـــــخدم 
 .المقابالت المتعمقة  -5.     يان استمارة اإلستب -0:  األدوات المستخدمة 
مقابالت متعمقة مع المراسلين في الداخل و الخارج من ذوى الخبرة  1شملت عينة الدراسة : نوع العينة وحجمها 

مفردة من المراسلين في  21الطويلة في نيويورك و فيرجينيا على سبيل المثال 1 أما عينة الدراسة الميدانية فقد شملت 
استمارات منها غير كاملة  1العربية و األفريقية و األوربية و األمريكتين في الخارج 1 تم استثناء  عدد من الدول

 .  survey monkeyالبيانات 1 حيث تم إرسال اإلستمارات إلى المبحوثين من خالل برنامج 
حث و منها العامل االقتصادى حيث تعدد أوجه الضغوط التى تواجه المراسل و الجديرة بالب - :نـتائج الدراســـــــــــة  

 .تأثرت تغطية األخبار الخارجية من الناحيتين الكمية و الكيفية و تدهورت جودتها 
تعدد الضغوط التى تواجه المراسلين أثناء تأدية عملهم و تواجدهم في أماكن النزاع مما قد يتسبب في قتلهم أو  -

 .م 5101لعام " مراسلون بال حدود " احتجازهم 1 و هو ما أكدت عليه تقارير منظمة 
 
 
 
 
 
 
 



 لمياء على عبد الحميد:  اســم الباحـــــــــــــث 
تعرض الشباب بالصعيد  للرسوم الساخرة على مواقع التواصل االجتماعى و أثره فى إدراك : عنوان الرسالــــــــة 

 القضايا السياسية لديهم
 5109:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
رصد و تحليل و تفسير اهتمام شباب الصعيد بمتابعة الرسوم الساخرة التى تعرض  -:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 ( .الفيس بوك ) القضايا السياسية على مواقع التواصل االجتماعى 
دوافع اهتمام شباب الصعيد بمتابعة الرسوم الساخرة التى تعرض القضايا السياسية على  رصد و تحليل و تفسير -

 ( .الفيس بوك ) مواقع التواصل االجتماعى 
 .التعرف على الصفحات الساخرة التى يتابعها شباب الصعيد  -
فحات التواصل شباب الصعيد للرسوم الساخرة على ص( فهم و تذكر و تحليل و تفسير ) التعرف على مدى  -

 . 1 و اقتراحاتهم بشأن زيادة فاعلية الرسوم الساخرة فى زيادة الوعى السياسى لديهم ( الفيس بوك ) االجتماعى 
 وصفية  :نــــــوع الدراســـــــــــــة  
 منهج المسح بشقيه الوصفى و التحليلى:  المنهج المستـــــخدم 
 واستمارة تحليل المضمون  استمارة االستقصاء:  األدوات المستخدمة 
تمثل مجتمع الدراسة فى شباب الصعيد المستخدمين للفيس بوك حيث تم سحب عينة قوامها  :نوع العينة وحجمها 

 .أسيوط من شباب محافظات سوهاج و قنا و (  31-01) مفردة من الشباب فى الفترة العمرية من  321
خر منشور على صفحات الفيس بوك متمثلة فى صفحة أساحبى رسم سا 501بينما شملت عينة الدراسة التحليلية  -

 .1 فاصل مش إعالمى 1 اليوم السابع 1 المصرى اليوم 
 .اهتمام أغلبية شباب الصعيد بالرسوم الساخرة المنشورة على مواقع التواصل االجتماعى  - :  نـتائج الدراســـــــــــة

اسية و ذلك لتناولها لجميع القضايا السياسية التى تم اختيارها أثناء اهتمام الرسومات الساخرة بجميع القضايا السي -
صفحة فاصل مش إعالمى ثم : فترة الدراسة 1 و جاءت الصفحات التى تهتم بهذه الرسومات بالترتيب اآلتى على 

 .صفحة اليوم السابع ثم صفحة المصرى اليوم ثم صفحة أساحبى 
انية فى أن مضمون الرسوم الساخرة المنشورة على صفحات التواصل و اتفقت الدراسة التحليلية مع الميد -

واضح و سهل الفهم و أن مستوى إدراك شباب الصعيد للقضايا السياسية النشورة عليها " الفيس بوك " االجتماعى   
 .كان ادراكا متوسطا 

 
 



 
 حامد محمد بخيت فيزى:  اســم الباحـــــــــــــث 
 الثقافة التنظيمية في المؤسسات الصحفية المصرية و انعكاسها على األداء الوظيفي للعاملين بها :عنوان الرسالــــــــة 
 2112:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
التظيمية كما يدركها العاملون في المؤسسات الصحفية التعرف على خصائص الثقافة :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

المصرية محل الدراسة 1 و التعرف على واقع مستويات األداء الوظيفى و عالقة الثقافة التنظيمية بمستويات األداء 
ية الوظيفى في المؤسسات السياحية المصرية  1 إلى جانب التعرف على المعوقات التى تحد من تأثير الثقافة التنظيم

 على مستوى األداء الوظيفى للعاملين في المؤسسات الحفية
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح الميداني: المنهج المستـــــخدم 
 استمارة اإلستبيان:  األدوات المستخدمة 
ية المصرية متمثلة في عينة عشوائية من الصحفيين في إدارة التحرير بالمؤسسات الصحف :نوع العينة وحجمها 

 المؤسسات الحكومية و الخاصة
 . أكدت نتائج الدراسة أهمية الرضا الوظيفى للمراسل و ربطته بمستوى األداء  - :نـتائج الدراســـــــــــة  

 .أكدت نتائج الدراسة أهمية اعداد المراسل و تأهيله  -
 .قة الركب التكنولوجى رغم أهميته القصوى أوضحت الدراسة أن المؤسسات اإلعالمية غير مهتمة بمالح -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سلوى محمد سمير فهيم ابو راضى:  اســم الباحـــــــــــــث 
تعرض ذوي االحتياجات الخاصة لمواقع التواصل االجتماعى و أثره على التفاعل االجتماعى : عنوان الرسالــــــــة 

 لديهم 
   5109:   ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 ال يوجد :  النظرية المستخدمة 
 رصد معدالت تعرض الشباب ذوى االحتياجات الخاصة لمواقع التواصل االجتماعى :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 لمواقع التواصل االجتماعى  واالشباعات المتحققة لديهم التعرف على دوافع تعرض الشباب ذوى االحتياجات الخاصة
  وصفية:  نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح بشقيه الوصفى و التحليلى:  المنهج المستـــــخدم 
 واستمارة تحليل المضمون  استمارة االستقصاء:  األدوات المستخدمة 
الصم  –الحركية )يدانية على عينة من الشباب ذوى االحتياجات الخاصة تم اجراء الدراسة الم: نوع العينة وحجمها 

تم توزيعها بالمساواة بين اربع مفردة بحيث  311لفيس بوك قوامها من مستخدمى موقع ا( البصرية  –والبكم 
التعليمية و مع مرعاة تمثيل الذكور و االناث و المستويات  (االسماعيلية  –سوهاج  –المنوفية  –القاهرة )محافظات 

 سنة  31-01االجتماعية و الفئات العمرية المختلفة من ذوى االحتياجات الخاصة من 
 –الصم والبكم  –الحركية )من الصفحات الشخصية لذوي االحتياجات الخاصة  لعينةمضمون تحليل  تم اجراءكما 

 (البصرية 
 على موقع الفيس بوك 

قائمة اهتمام الشباب ذوى االحتياجات (االقتصادية  -السياسية –االجتماعية )يا تصدرت القضا :  نـتائج الدراســـــــــــة
حيث زاد االهتمام بفئات ذوى االحتياجات الخاصة  5101الخاصة عقب التصديق على قانون االعاقة الجديد فبراير 

ذوى االعاقة ايضا و ضرورة الوصول لحلول واقعية للمشكالت االجتماعية التى يعانيها  5101فى عام االعاقة 
المشكالت االقتصادية نظرا لضرورة تقديم المساعدات المادية لذوى االحتياجات الخاصة من قبل وزارة التضامن 

 االجتماعى لحين انخراطهم فى سوق العمل 
 
 
 
 
 



 
 عماد عبد البديع بخيت حسن:  اســم الباحـــــــــــــث 
االجتماعى فى تشكيل اتجاهات شباب جامعة سوهاج نحو القضايا  دور شبكات التواصل :عنوان الرسالــــــــة 

 السياسية فى ضوء نظرية المجال العام 
   5106:   ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 نظرية المجال العام:  النظرية المستخدمة 
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى معرفة مدى اتاحة شبكات التواصل االجتماعى امكانية :   ـــــــــــة هـدف الدراســــ

تكوين مجال عام ينشا من خالله خطاب عام حول القضايا السياسية ومدى تاثير هذا الخطاب العام على اتجاهات 
 ر على ذلكشباب جامعة سوهاج ازاء تلك القضايا السياسية و العوامل التى ثؤث

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح بشقية التحليلى و الميدانى:  المنهج المستـــــخدم 
 واستمارة تحليل المضمون  استمارة االستقصاء:  األدوات المستخدمة 
من مستخدمى موقع وقد تمثل مجتمع الدراسة الميدانية فى عينة من طالب جامعة سوهاج : نوع العينة وحجمها 

مفردة اما الدراسة التحليلية فكانت لعينة من الصفحات و المجموعات السياسية  511التواصل الفيس بوك بلغ قوامها 
 التى يشترك بها شباب الجامعة 

استطاعت شبكات التواصل االجتماعى تشكيل خطاب عام حول القضايا السياسية من خالل  :  نـتائج الدراســـــــــــة
 التفاعلية و االتاحة و الوسائط المتعددة و السمات اللغوية :تاحتها لعدة مميزات اهمها ا

نجحت شبكات التواصل االجتماعى فى تشكيل اتجاهات شباب جامعة سوهاج معرفيا ووجدانيا و سلوكيا نحو القضايا 
 السياسية 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 محمود أحمد عبد الغنى:  اســم الباحـــــــــــــث 

دراسة ميدانية على إحدى : دور االتصال الشخصى فى التنمية اإلجتماعية فى المجتمع المحلى : ن الرسالــــــــة عنوا
 قرى محافظة سوهاج
 0912:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
 :جموعةمن التساؤالت من أهمها تهدف الدراسة إلى اإلجابة على  م:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 من هم القائمون باالتصال الشخصى فى القرية ؟-0
 ما هى صفات القائمين باالتصال الشخصى فى القرية ؟-5
 ما هو أثر هذه الصفات على درجة تقبل الناس ألفكارهم التى تساعد على تحقيق التنمية اإلجتماعية فى القرية ؟-0

 وصفية:   ـة نــــــوع الدراســــــــــــ
 المنهج الوصفى :  المنهج المستـــــخدم 
 صحيفة اإلستبيان:  األدوات المستخدمة 
من أرباب األسر بأسلوب عشوائى من واقع كشوف اإلنتخابات 511تم اختيار عينة الدراسة  : نوع العينة وحجمها 

 . رب أسرة  011رب أسرة لم يحققوا الثبات و الصدق لتصبح  51تم استبعاد 
1  0912حتى آخر يناير  0913بدأت مرحلة جمع البيانات من القرية ابتداء من أول أكتوبر  :المجــــــــــال الـزمنـي  

 .0912حتى آخر شهر مارس  0912ثم بدأ كتابة تقرير البحث ابتداء من أول فبراير 
فضيل أفراد العينة االتصال به فى حالة حدوث لم يأت العمدة فى المرتبة األولى من حيث ت - :  نـتائج الدراســـــــــــة

خالفات بينهم و بين اآلخرين باعتباره المسئول األول فى القرية عن حل الخالفات و المنازعات التى تحدث بين 
 .األهالى 1 بل ذكر أ؟فراد العينة عددا من األشخاص حصلوا على اختيارات أعلى منه 

ة الدراسة يتصلون بشخص معين من أجل أخذ رأيه فى موضوعات تتعلق أن أهم األسباب التى تجعل أفراد عين -
 :بأعمالهم فكانت بالترتيب اآلتى حسب أهميتها لهم 

عدم اإلحراج فى اإلستفسار منه عن أى عامل  -3.    عامل القرابة  -0.      الخبرة  -5.      الثقة  -0
.   الجيرة  -6الصداقة    .شيىء    

 
 
 
 
 



 
 فوزى عبد الغنى خالف : الباحث اسم

 تطور أساليب إخراج التحقيق الصحفى :عنوان الدراسة 
 0911   :سنة المنح
 صحافة  :التخصص 

 :الهدف العام للدراسة 
 دراسة وتوضيح التغيير الذى حدث فى أساليب  اخراج  التحقيق الصحفى فى فترتى الدراسة 

 وصفية  :نوع الدراسة 
 حليلى منهج المسح الت :منهج الدراسة 

 :نوع وحجم العينة 
 عينة عشوائية منتظمة باقامة االسبوع الصناعى المركب فى فترتى الدراسة    

 تحليل المضمون  :أدوات التحليل 
 0912: 0912الفترة الثانية  – 0963: 0965نيتين  الفترة األولى من فترتين زما :المجال الزمنى 

 :أهم النتائج 
مها فى الفترة الثانية تنوعا كبيرا داخل التحقيق الواحد مما أثرى اخراج التحقيق شهدت  العناوين بمختلف أحجا -0

 لصحفى ا
زادت فى الفترة الثانية من الدراسة استخدام اشكال مختلفة من االطارات والجداول والفواصل  وأدى زيادة دقة الصور  -5

 صور المستخدمة الناتجة عن الطباعة الملساء فى الفترة الثانية  الى زيادة مساحة ال
 ساعد  استخدام الطباعة الملساء فى وضع الصور فى أشكال هندسية مختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عبد الجواد سعيد محمد ربيع: اسم الباحث
 -الوفد -االهرام: دراسة تحليلية مقارنة على عينة من صحف : تحرير واخراج العناوين الصحفية  :الرسالة عنوان

  0995الى  0991ن الشرق االوسط خالل الفترة م
 م0996: سنة المنح  

 صحافة:  التخصص
تهدف الدراسة الى تقويم الوضع الراهن لألسس والقواعد المتبعة فى تحرير العناوين الصحفية  :الهدف العام للدراسة

 واخراجها وذلك من خالل التحليل والتوصيف الدقيق لمادة العناوين المنشورة في الصحف محل الدراسة
 دراسة وصفية :اسةنوع الدر 

 منهج الدراسات المسحية     ب ـ منهج دراسة العالقات المتبادلة. أ:المنهج المستخدم
 أداة تحليل المضمون :أدوات التحليل 

استخدم الباحث عينة عشوائية منتظمة من صحف االهرام والوفد والشرق االوسط عن طريق :نوع وحجم العينة 
 عنوان صحفيا خاضعا للدراسة 9309نة االسبوع الصناعيوبلغن نسبة العي

 0990الى  0991خالل الفترة  من :المجال الزمنى 
: من اهم النتائج العامة التي توصل اليها البحث ما يلى :اهم النتائج   

1 وبعضها ”عن”فيما يتصل بتعريف العنوان1 نجد ان بعض القواميس يعود بلفظ العنوان الى االصل الثنائي  -0
"ع ن ن”مشتقا من الفعل الثالثي االخر يجعله  ”. 

تقودنا هذه التعريفات التي اوردتها القواميس والمعاجم1 الى القول بانه اذا كان العنوان سمة للشيء1 فانه يدل على  -5
 .االسمية1 فهو الى االسم اقرب من الفعل1 وعنونة الشيء تبرز قيمة معناه

ية للعناوين الصحفية تخضع لبعض المقاييس من بينها الطابع العام كما يمكن االشارة الى ان التصنيفات التحرير  -0
تعتمد الصحف على استخدام العناوين االخبارية بصفة اساسية وتأتى العناوين غير االخبارية في المرتبة التالية1  -3

 .وهذا يتفق مع طبيعة الصحف التي تعتمد على المواد االخبارية بالدرجة االولى
فعل االمر داخل العناوين الصحفية1 وذلك مرجعه الى ان العناوين الصحفية مادة ذات طبيعة يقل استخدام  -2

 .اعالمية1 وليست ذات طبيعة توجيهية
تتركز الضمائر الشخصية وخاصة ضمائر المتكلم داخل عناوين المواد السياسية واالقتصادية والعسكرية والعلمية  -6

 .والدينية
مع عناوين المقاالت التحليلية” االستفهامعالمات ”يتركز استخدام  -2  
 
 



 سميرة وزيري إسماعيل  :اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تحليلية على صحيفتي : موقف الصحافة اليومية من مشكالت مجتمع صعيد مصر :عنوان الرسالــــــــة 

 0993إلى  0991في الفترة من عام ( األخبار والوفد)
 0996   :ـنـــــــح ســـــــنـة الـمـــــ

 .صحافة  :التخـصـص الدقــيــق 
الكشف عن اتجاهات جمهور محافظتي قنا وأسوان نحو المعالجة الصحفية للقضايا   :هـدف الدراســـــــــــــــة  

 والمشكالت التي يعاني منها مجتمعهم
 دراسة وصفية  :نــــــوع الدراســـــــــــــة  
 (التحليلي -الميداني )منهج المسح   :المنهج المستـــــخدم 
 استمارة تحليل مضمون واستمارة استبيان  :األدوات المستخدمة 
1 باستخدام (الوفد –األخبار )عينة عشوائية منتظمة لكل من صحيفتي :عينة الدراسة التحليلية :نوع العينة وحجمها 

صحيفة األخبار ذات سياسة عامة1 وصحيفة : 1 وسبب اختيار الصحيفتين أن"األسبوع الصناعي المركب"أسلوب 
 .الوفد ذات سياسة حزبية
متعددة )تمثلت العينة في قادة الرأي في محافظتي قنا1 وأسوان1 واعتمدت على العينة : عينة الدراسة الميدانية

وتحدد حجم 1 حيث تم اختيار عينة طبقية عشوائية تتمثل في قادة الرأي بمدن وقرى محافظتي قنا1 وأسوان1 (المراحل
  .مبحوث( 011)العينة في 

تم دراسة المضمون اإلعالمي الموجه لمجتمع جنوب الصعيد المحدد في محافظتي : الدراسة التحليلية :المجال الزمني
: الدراسة الميدانية0993إلي ديسمبر  0991خالل الفترة من يناير " األخبار –الوفد "في صحيفتي ( أسوان –قنا )

 .على قادة الرأي في محافظتي قنا وأسوان أثناء فترة الدراسة التحليلية تمثلت في التطبيق
لم تهتم صحيفة األخبار بإبراز حاجة مجتمع الدراسة إلي المشاريع اإلنتاجية الضخمة التي ( 0) :نـتائج الدراســـــــــــة  

الضوء حول المخالفات التي تحدث تساعد على تنمية وتحسين مستوي معيشة أفراده1 أما صحيفة الوفد اهتمت بإلقاء 
 .أثناء تنفيذ المشروعات اإلنتاجية

الصحف اليومية ال تطرح موضوعات تخص مجتمع الدراسة تتفق بشكل مناسب مع احتياجات وآراء أفراد هذا ( 5)
 .المجتمع1 وبحيث تنقل الصورة الواقعية لمجتمع الصعيد

 
 
 
 



 فايز فراجاألمير صحصاح :  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تحليلية للقصة األدبية في صحيفة األهرام : الصحافة األدبية وقضايا المجتمع المصري: عنوان الرسالــــــــة 

 0993 – 0933خالل الفترة من عام 
 0996:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
التعرف على مدى اهتمام القصة القصيرة المنشورة في صحيفة األهرام بقضايا المجتمع :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

لي أي مدي عكست بيئة القصة بصحيفة األهرام واقع المجتمع المصري خالل فترة الدراسة  .المصري1 وا 
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 

 منهج المسح التحليلي ومنهج دراسة العالقات المتبادلة:  ــخدم المنهج المستـــ
 استمارة تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 
من القصة القصيرة بصحيفة األهرام بواقع عام كامل كل أربعة أعوام تبدأ من ( عينة منتظمة): نوع العينة وحجمها 

 .يوليه كحدث محدد 50الذي شهد قيام ثورة  0925عام 
تمت دراستها في اإلطار النظري كمرحلة انتقالية من ارواية والقصص  0925 – 0933الفترة من  :لمجــال الزمنـي  ا

 .المترجمة إلي القصص القصيرة
إلي أربع مراحل زمنية إلتاحة الفرصة للمقارنة ومتابعة التطورات  0993 – 0925قام الباحث بتقسيم الفترة من 

 .ف الصحيفة من القضايا التي تعرضت لهاالمختلفة التي لحقت بأهدا
اهتمت القصة القصيرة في صحيفة األهرام بقضايا المجتمع المصري االجتماعية ( 0) :  نـتائج الدراســـــــــــة

 .1 من مجموع الموضوعات التي اهتمت خالل فترة الدراسة ككل%11واالقتصادية والسياسية بنسبة 
الحادثة مع بداية المرحلة الثانية عندما اتجهت األهرام نحو الخبر والتحقيق اتجهت الصحيفة إلي نشر قصص ( 5)

 .الصحفي1 وذلك ألن قصة الحادثة أقرب إلي الواقعية وأقرب إلي سياق األخبار من حيث الصياغة والمضمون
جاءت 1 و %6010جاءت قصة الشخصية في المرتبة األولي من اهتمام الصحيفة في المرحلة األولي بنسبة ( 0)

 %.22قصة الحادثة في المرتبة األولي خالل المرحلة الثانية بنسبة 
 
 
 
 
 



 أشرف حسن عبد الجواد حسين:  اســم الباحـــــــــــــث 
األهرام )دراسة تحليلية على صحيفتي : المعالجة الصحفية لقضايا اإلرهاب والتطرف الديني: عنوان الرسالــــــــة 

 (0990 – 0912)خالل الفترة من ( والوفد
 0992:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
( الوفد –األهرام )التعرف على مدى نجاح المعالجة الصحفية التي تناولت بها صحيفتي :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 .الديني عرض قضايا اإلرهاب والتطرف
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح  والمنهج المقارن:  المنهج المستـــــخدم 
 استمارة تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 
من كل ( 021)1 تمثلت في عدد (الوفد –األهرام )عينة عشوائية منتظمة من صحيفتي ): نوع العينة وحجمها 
طولها شهرين1 ويرجع السبب في اختيار صحيفتي األهرام " األسبوع المركب"تيار العينة على صحيفة1 وقد تم اخ

أن جريدة األهرام تعد الجريدة األقدم بعد جريدة الوقائع المصرية والتي ال زالت تصدر إلي اآلن1 وهي : والوفد إلي أن
 .جريدة معتدلة

 .منتظم خالل فترة الدراسةأما الجريدة الحزبية الوحيدة التي تصدر يوميا بشكل 
أنها : نتيجة لألسباب التالية 0990إلي ديسمبر  0912تحددت فترة الدراسة في الفترة من يناير  :المجــال الزمنـي  

من الفترات التي شهدت معظم قضايا اإلرهاب والتطرف الديني في مصر1 فترة شهدت تحوالت اجتماعية خطيرة 
 .خدرات والعنف والبطالةالم: مست الشباب بصفة خاصة مثل

اهتمت جريدة الوفد بالنشر عن قضايا ظاهرة اإلرهاب والتطرف الدينبي في الصفحة األولي  :  نـتائج الدراســـــــــــة
وخاصة األشكال الخبرية1 في حين جاءت الصفحة األولي في جريدة األهرام في المرتبة الثانية من حيث األهمية1 

 .ينة األهرام بشرح وتحليل وتفسير القضاياوهذا يرجع إلي اهتمام ع
في " الصور الشخصية"أو " الصور الموضوعية"اهتمت جريدة الوفد أكثر من جريدة األهرام بنشر الصور سواء ( 5)

 عينة كل منها1 وهذا يدل على أن جريدة الوفد اهتمت بالصور إلضفاء المصداقية على المادة المنشورة
 

 
 

 



 عادل صالح فهمي:  ــــث اســم الباحـــــــــ
دراسة ميدانية تحليلية لبعض الصحف : العالقة بين الصحف اإلقليمية والسلطات المحلية: عنوان الرسالــــــــة 

 .اإلقليمية
 0992:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

رصد عالقة الصحف المحلية بالسلطات المحلية وتأثير ذلك على مدى قيام الصحف المحلية :   ســـــــــــــــة هـدف الدرا
 .بدورها في نقد وتقويم أداء السلطات المحلية

 .مدخل الممارسة المهنية –المدخل االجتماعي  –المدخل الوظيفي  –مدخل النظم :  النظرية المستخدمة 
 وصفية:   ــــــــــة نــــــوع الدراســـ

 .منهج المسح بشقيه الميداني والتحليلي:  المنهج المستـــــخدم 
 .تحليل المضمون –المقابلة  –مسح أساليب الممارسة  –التحليل الوثائقي :  األدوات المستخدمة 
سح شامل لمجتمع تحددت نوع عينة الصحف وفقا لبعد الملكية1 م :عينة الدراسة التحليلية: نوع العينة وحجمها 

( 1)عددًا من إجمالي ( 061)الدراسة والذي تمثل في حصر جميع األعداد التي صدرت خالل الفترة الزمنية للدراسة 
ملكية لدواوين ( بني سويف –القناة ) .ملكية لمجالس شعبية محلية( صوت سوهاج –صوت الشرقية ) :صحف هي

ملكية ألمانات أحزاب على المستوي ( وفد الدلتا –صوت أسيوط )  .ملكية ألفراد( الناس –الجيزة .) عام محافظات
 .المحلي

عينة عمدية لمقابالت متعمقة التي اعتمدت على المسح الشامل لرؤساء تحرير الصحف  –أ  :عينة الدراسة الميدانية
( 21)اسة عينة عشوائية من المحررين في الصحف المحلية مجال الدر  –ب   .رؤساء( 1)المحلية محل الدراسة 

 (.مشاركة تحريراً  أكثر المحررين)مفردة 
م مجال زمني إلجراء الدراسة1 وتم تحليل الصحف 00/05/0993م إلي 0/0/0990الفترة من  :المجــال الزمنـي  
 .خالل هذه الفترة

مارسة السياسية على تتضح سيطرة صفوة قليلة من األفراد هم غالبا القادة المحليون على الم :  نـتائج الدراســـــــــــة
 .المستوي المحلي1 وهذه الصفوة ترتبط غالبًا بعالقات قوية وحسنة بالصفوة على المستوي القومي

ن كان مناسبًا من ناحية الكم   .يعتبر البناء الصحفي المحلي القائم في مصر فقيرًا من ناحية الكيف1 وا 
 
 
 



 
 عدنان بدوي علي:  اســم الباحـــــــــــــث 

 –األهرام : دراسة تحليلية على عينة من الصحف المصرية: المعالجة الصحفية ألحداث الكوارث: الرسالــــــــة  عنوان
 .م0993 – 0995األهالي خالل الفترة من  –الوفد  –األخبار 

 0999:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
لي :   هـدف الدراســـــــــــــــة  التعرف على كيفية معالجة الصحافة المصرية بشقيها القومي والحزبي لموضوع الكوارث وا 

 .أي مدي ساهمت في نقل صورة واقعية لتلك األحداث
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 .منهج المسح التحليلي:  المنهج المستـــــخدم 
 .أداة تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 

باستخدام األسبوع الصناعي المركب للصحف ذات اإلصدار اليومي بعد استبعاد فترة التركيز : عينة عشوائية منتظمة
 .يوماً ( 01)ب  0995مي1 وتم تحديد اليوم األول لهذه العينة بعد زلزال أكتوبر اإلعال

كمجال زمني للدراسة التحليلية1 وذلك لكونها من  0993وحتي  0995اختار الباحث الفترو من  :المجــال الزمنـي  
 .الفترات التي تعرضت فيها مصر لعدد من الكوارث

 .جاء الخبر الصحفي في المرتبة األولي من حيث األنماط التحريرية التي اهتمت بها صحف الدراسة
 
 
 
 

 

1 (األخبار –األهرام )عن طريق المسح الشامل لصحيفتين قوميتين هما : عينة عمدية: نوع العينة وحجمها 
يومًا بعد حدوث الكارثة1 وذلك في صحف اإلصدار ( 01)1 وذلك لمدة (األهالي –الوفد )وصحيفتين حزبيتين هما 

كانت العينة عن طريق المسح الشامل من العدد  1 أما بالنسبة لجريدة األهالي(الوفد –األخبار  –األهرام )اليومي 
 .0993حتي العدد األخير من شهر ديسمبر  0995الصادر بعد وقوع زلزال 

أنباء الكوارث المحلية في المقام األول من حيث اهتمام صحف الدراسة تليها الكوارث التي  تأتي :  نـتائج الدراســـــــــــة
 .على المستوي اإلقليمي



 .آمال سعد الدين حسين:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة للمضمون والقائم : تطور أساليب تصميم المجالت العسكرية العامة في ضوء تقنية الطباعة: لرسالــــــــة عنوان ا

 .0992 – 0990باالتصال بالتطبيق على مجلة النصر خالل عامي 
 0991:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
معرفة التأثير الناتج عن استخدام التقنية الحديثة في تصميم المجالت العسكرية بدء من أنواع :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

( المشرف الفني)العناصر التيبوغرافية1 وكيفية عرضها على الصفحات1 وأساليب التصميم1كذلك أثر القائم باالتصال 
 .باإلضافة إلي مؤهل إعالمي على تصميم هذه المجالتالذي يحمل رتبة عسكرية 

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
منهج دراسة  –المنهج المقارن  –( مسح أساليب الممارسة –مسح الوسيلة )منهج المسح :  المنهج المستـــــخدم 

 .الحالة
استمارة استقصاء  –المقابلة الحرة المقننة  –صودة المالحظة المق –استمارة تحليل المضمون :  األدوات المستخدمة 

 .المشرفيين الفنيين
بوصفها ممثلة للمجالت العسكرية1 حيث أنها ُتعد ( النصر)عينة عمدية لمجلة : العينة التحليلية: نوع العينة وحجمها 

 .من اإلصدارات الهامة في وزارة الدفاع
 .مفردة( 56)ني1 والمشرف التنفيذي1 ومدير التحرير بعدد حصر شامل لكل من المشرف الف: العينة الميدانية

تم دراسة جميع األعداد الصادرة لمجلة النصر خالل البعد الزمني وهو : بالنسبة للدراسة التحليلية :المجــال الزمنـي  
 .00/05/0992حتي  10/0/0992 والفترة الثانية من 00/05/0990حتي  0/0/0990الفترة األولي 

 .لدراسة القائم باالتصال 0992وسبتمبر 1 حددت الباحثة شهري أغسطس: لدراسة الميدانيةبالنسبة ل
أوضحت الدراسة أن معدل اهتمام المجلة بالمواد التحريرية في الفترة األولي معدل متوسط  :  نـتائج الدراســـــــــــة
 .بالنسبة للفترة الثانية

ي إعالميون حاصلون على مؤهل إعالمي أو فنانون حاصلون على كلية اتضح أن المشرفيين الفنيين في الفترة األول
الفنون1 أما في الفترة الثانية فالمشرفون الفنيون عسكريون والذي يشير إلي أن المجلة في الفترة الثانية صممت بأيدي 

 .عسكرية متخصصة
 

 
 



 عاصم عبد الهادي حمدون:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة ميدانية على القائم : لعوامل البيئية المؤثرة على توزيع الصحف اإلسالمية في مصرا: ـــة عنوان الرسالـــــ

 .باالتصال بصحف الدراسة وعينة من الجمهور بمحافظة سوهاج
 0999:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

محاولة التعرف على أهم العوامل والمشكالت التي تواجه الصحف والمجالت اإلسالمية في :   الدراســـــــــــــــة  هـدف
 .مصر والتي تؤثر على توزيع تلك الصحف والمجالت

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 .المنهج المقارن –المنهج التاريخي  –منهج المسح الميداني :  المنهج المستـــــخدم 
 .صحيفة االستبيان:  األدوات المستخدمة 
أجريت هذه الدراسة على عينة من جمهور الصحف والمجالت : ينة الدراسة الميدانيةع: نوع العينة وحجمها 

اإلسالمية بمحافظة سوهاج1 للتعرف على آرائهم حول أهم العوامل التي تجعلهم ال يقبلون شراء هذه الصحف1 كذلك 
 .ت هذه الدراسة على القائمين باالتصال في صحف الدراسةأجري
 (.عينة عشوائية منتظمة)مفردة تم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة ( 026)بلغت : عينة للجمهور -
 .حصر شامل للقائمين باالتصال بالصحف عينة الدراسة: عينة القائم باالتصال -

أن الصحف والمجالت اإلسالمية ما زالت دون المستوي من حيث التوزيع1 فقد خلصت الدراسة  :  نـتائج الدراســـــــــــة
تبين من خالل الدراسة االنخفاض الشديد في نسبة قراءة الصحف والمجالت اإلسالمية بانتظام1 حيث لم تتجاوز 

 .1 من إجمالي مجموع أفراد عينة الدراسة019%
المجالت اإلسالمية1 وهذا يرجع إلي عدم إنتظام صدور بلغت نسبة القراء غير المنتظمين في قراءة الصحف و 

 .الصحف اإلسالمية في مصر1 وعدم استكتاب كبار الشخصيات في هذه المجالت
 
 
 
 
 
 
 



   منصور محمد أحمد محمد/ اسم الباحث 
  الوفد –مايو ) دراسة تحليلية على صحف" أساليب الدعاية السياسية للصحافة الحزبية المصرية/ العنوان- 
 5110 -2-0وحتى  5111-2-0خالل الفترة من ( هالىاال
  5116/ سنة المنح 
  صحافة/ التخصص  
  تسعى هذه الدراسة الى القاء الضوء على أساليب الدعاية السياسية الذى احتواه مضمون / الهدف العام

  الصحيفة الحزبية خالل فترة الدراسة
 وأساليب الدعاية بها  تحليل مضمون الصحف الحزبية للوصول الى أنماط واشكال -
 رسد أهم القضايا والموضوعات السياسية التي تناولتها الصحف الحزبية خالل الفترة  -
 دراسة وصفية / نوع الدراسة  -
 نالمنهج المقارو منهج المسح االعالمى / المنهج المستخدم  -
  استمارة تحليل المضمون/ أدوات التحليل " 
  صحيفة الوفد -صحيفة مايو -صحيفة االهالى"عينة قصدية وتشمل  / نوع وحجم العينة" 
  أي عام كامل من الدراسة وذلك  5110-2-0وحتى  5111-2-0اختار الباحث من / المجال الزمنى

 .لوجود انتخابات مجلس الشورى وكأقرب نقطة لتسجيل البحث
  السيئ للطرف االخر  كشفت الدراسة على أن أسلوب التكرار وتفخيم الزعماء ووالقادة والسجل / أهم النتائج

  منأكثر األساليب الدعائية في الصحف الحزبية عينة الدراسة
 أكدت النتائج وجود عالقة ارتباط احصائي جيدة بين أساليب الدعاية السياسية وصحف مايو والوفد واالهالى  -
 .حددت الدراسة المالمح العامة للحياة الحزبية والصحافة الحزبية خالل هذه الفترة  -

 
 
 
 
 
 
 

 
 



   فتحى إبراهيم اسماعيل/ اسم الباحث 
  دراسة تحليلية للشكل فياإلصدار االسبوعى " اخراج الصفحات الرياضية بالصحف المصرية / العنوان

مع دراسة ميدانية علىى  5110الى ديسمبر  5111في الفترة من يناير " الميدان  -الوفد –الجمهورية ) لصحف 
 .القائم باالتصال

  5112/سنة المنح 
  صحافة/ التخصص 
  تهدف هذه  الدراسة الى معرفة أساليب اخراج الصفحات الرياضية بالصحف المصرية /  الهدف العام

 الثالث محل الدراسة ومدى اتفاق طريقة اإلخراج بها مع المضمون
  دراسة وصفية  /نوع الدراسة 
  منهج المسح االعالمى/ المنهج المستخدم  
  يل الشكلاداه تحل -/أدوات التحليل 
 أداة استمارة االستبيان -
 اداه المقارنة المنهجية   -
  الميدان -الوفد –الجمهورية " عينة الدراسة التحليلة كانت اإلصدار االسبوعى لصحف/ نوع وحجم العينة "

 5110وحتى ديسمبر  5111خالل الفترة من اول يناير 
 بالميدان 5بالوفد1  01بالجمهورية 1  2الى مخرجًا على النحو الت 02عينة الدراسة الميدانية جاء عددهم 

  5110وحتى ديسمبر  5111خالل الفترة من اول يناير  / المجال الزمنى 
  ثبت وجود عالقة بين الموقع ومناقشة فكرة اخراج الصفحة قبل رسمها مع الرئيس المباشر/أهم النتائج 
 الصفحة قبل رسمها مع الرئيس المباشروجود عالقة بين االلمام بالتكنولوجيا ومدى التجديد في تصميم  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   عبد الباسط أحمد هاشم/ اسم الباحث  
  آخر ساعه " دراسة تحليلية لمجلتى" التفاعلية في المجالت االلكترونية على شبكة االنترنت / العنوان

 .تايم االمريكية1 مع دراسة ميدانية للقائمين بالخدمات االلكترونية"المصرية و
 5112/ح سنة المن 
  اعالم صحافة/ التخصص   
  تستهدف الدراسة رصد وتحليل وتقويم األدوات التفاعلية المتاحة على مواقع المجالت /  الهدف العام

 االلكترونية المصرية واألمريكية
 معرفة مدى استخدام المجالت االلكترونية لالمكانات التفاعلية التي  تمتلكها شبكة االنترنت

 ص ومميزات األدوات التفاعلية المتاحة عل مواقع المجالت االلكترونيةالتعرف على خصائ 
  دراسة وصفية/  نوع الدراسة   
  المنهج المقارنو  منهج المسح االعالمى/  المنهج المستخدم  

 صحيفة االستقصاءو  أداه تحليل المضمون/ أدوات التحليل 
  جلة اخر ساعة المصرية والتايم االمريكية وذلك عينة المجالت االلكترونية تمثلت في م/ نوع وحجم العينة

 5110وحتى ديسمبر  5110لمدة عام كامل  من يناير 
 -االهرام" وبالنسبة لعينة الدراسة الميدانية فتمثلت في القائمين بالخدمات االلكترونية في مؤسسات الصجف القومية 

 "دار التحرير للطبع -أخبار اليوم
  5110وحتى ديسمبر  5110من يناير  عام كامل  / المجال الزمنى 
  أظهرت النتائج تميز موقع مجلة تايم عن موقع مجلة اخرساعه في عرضه لبعض الخدمات   /أهم النتائج

 التفاعلية وتميز موقع مجلة اخر ساعه عن موقع مجلة التايم االمريكية في عرضه لبعض ثان من الخدمات التفاعلية 
 احة بعض الخدمات التفاعلية عدم اهتمام مصممي الموقعين بات

كشفت الدراسة عن تدنى نسبة القائمين بالخدمات االلكترونية الحاصلين على مؤهالت علمية متخصصة في مجال 
االعالم  وارتفاعل نسبة الحاصلين على مؤهالت جامعية وفوق جامعية في مجال الكمبيوتر1 عدم اهتمام اقسام 

 .المية او كوسيط اعالمي للوسائل التقليدية االعالم في مصر باالنترنت كوسيلة إع
 
 
 
 
 



   سحر حسين الشيمي/ اسم الباحث 
  دراسة حالة" العالقة بين حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة في مصر /العنوان" 
  5110/ سنة المنح 
  اعالم صحافة/ التخصص  
  للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هدفت الدراسة الى تقييم مدى فاعلية األطر المطروحة/ الهدف العام-  
هدفت للمساهمة في تحقيق التوازن بين حرية الصحافة ومسئوليتها في المجتمع واقتارح سبل االستفادة من  -

 ذلك في تطوير مهنة الصحافة 
  دراسة وصفية تستهدف جمع البيانات والمعلومات والوثائق لوصف الوضع الراهن للهياكل / نوع الدراسة

 .هنة الصحافة المنظمة لم
  منهج المسح الميدانى/ المنهج المستخدم  
 منهج تحليل النظم -
 المنهج المقارن - -
  ق1 واداة االستمارة الميدانيئأداة تحليل الوثا /أدوات التحليل 
  تمت دراسة عالقة حرية الصحافة بالتنظيم الذاتي للمهنة في مصر كدراسة حالة  /نوع وحجم العينة 
  مت دراسة موضوع عالقة حرية الصحافة بالتنظيم الذاتي للمهنة منذ أن كانت فكرة يؤيدها ت  /المجال الزمنى

  للمجلس_ آنذاك_ البعض ويعارضها البعض وانتهاء للتشكيل الحالي 
  كشفت الدراسة أنه تجلت بصورة واضحة عدم دراية معظم الصحفيين لكثير من المفاهيم  / أهم النتائج

 والمبادئ المهنية 
نقابة الصحفيين قصور شديد في اختصاصاتها والتي منها مراقبة التزام الصحفيين مبادئ ميثاق الشرف يشوب 

 الصحفي
 توجد فجوة كبيرة بين سلوك بعض الصحفيين وبين ما اقرة الميثاق من ضوابط لالداء المهني 

.فحسبتقارير الممارسة الصحفية التي يسجلها المجلس توقفت عند رصد المخالفات المهنية   
 
 
 
 
 
 



 
 شيرين عبد الباسط عبد اهلل:  اســم الباحـــــــــــــث 
على تشكيل التفضيالت اإلخراجية لإلعالن الصحفي بالصحف الخاصة في ضوء  أثر التصميم: عنوان الرسالــــــــة 

 (.دراسة مسحية ) الديموجرافية العوامل
  2111:    ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : صـص الــعــــــامالـتخــ
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

  ال يوجد: النظرية المستخدمة 
رصد وسائل وأساليب تحقيق أسس التصميم الفنية عن اإلعالن الصحفي في الصحف :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

ف الخاصة في ضوء العوامل الخاصة1 والتعرف على مدى تفضيل القراء لتصميم اإلعالن الصحفي في الصح
 الديموجرافية

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
    .المنهج المقارن  -منهج المسح اإلعالمي :  المنهج المستـــــخدم 
  االستقصاء الخاص بالجمهور –فئة تحليل الشكل  –المقابلة : األدوات المستخدمة 

 : لعينة وحجمها نوع ا

  

 5119طبيقية  خالل عام أجريت الدراسة الت :المجــال الزمنـي  
 وصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها  :  نـتائج الدراســـــــــــة

 يوثر التصميم بدرجة كبيرة على التفضيالت االخراجية للقراء بالنسبة لإلعالن الصحفي
تؤثر العوامل الديموجرافية للجمهور على تفضيالتهم االخراجية لإلعالن الصحفي بالصحف 

 الخاصة



 
 

 أسماء عبد الراضي السمان:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تحليلية للصحف اإلقليمية1 والقناة ) الخطاب اإلعالمي للمرأة في إقليم جنوب الصعيد : عنوان الرسالــــــــة 

ذاعة جنوب الصعيد في الفترة من   (.م00/05/5116م حتى 0/5116 /0الثامنة1 وا 
  5100:    ــــنـة الـمــــــنـــــــحســـ

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 .نظرية الخطاب اإلعالمي:  النظرية المستخدمة 
 .التعرف على قضايا المرأة التي ركزت عليها وسائل اإلعالم اإلقليمية:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 وصفية  :لدراســـــــــــــة  نــــــوع ا
 منهج المسح التحليلي:  المنهج المستـــــخدم 
 استمارة التحليل:  األدوات المستخدمة 
 : نوع العينة وحجمها 

 -محل الدراسة  -كشفت الدراسة عن تعدد المصادر التي اعتمدت عليها الصحف اإلقليمية  :  نـتائج الدراســـــــــــة
 .الحصول على المعلومات الخاصة بقضايا الدراسةفي 
نظرية الخطاب االعالمى من اكثر النظريات التي تستطيع تفسير طبيعة الخطاب االعالمى للمرأة في إقليم  -5

 جنوب الصعيد
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين طبيعة الخطاب االعالمى بالصحف اإلقليمية واذاعه جنوب الصعيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 احمد مصطفى كامل مرزوق/ م الباحث  اس 
  العوامل المؤثرة على الوظيفة االتصالية بالمنظمات غير الحكومية/ العنوان 
  5111/ سنة المنح 
  عالقات عامة –اعالم / التخصص  
  تهدف الدراسة الى التعرف على العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على أداء الوظيفة / الهدف العام

 ة للمنظمات غير الحكومية االتصالي
التعرف على العوامل القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تؤثر على الوظيفة االتصالية  -

 .بالمنظمات غير الحكومية 
 تحديد اكثر العوامل المعوقة لفاعلية األداء االتصالى لتلك المنظمات -
 في تلك النمنظمات التعرف على مشكالت القائمين  باالتصال -
  دراسة وصفية/ نوع الدراسة  
  المنهج االستكشافي/ المنهج المستخدم 

 منهج المسح
 المنهج التاريخى 

  استمارة االستقصاء -المقابلة / أدوات التحليل 
  منظمة1 بواقع  0300بلغ مجتمع الدراسة كما تم تحديده "المنظمات غير الحكومية /أ/نوع وحجم العينة

  منظمة بمحافظة أسيوط 023بمحافظة القاهرة و منظمة 0129
مفردة من القائمين باالتصال في  011مفردة موزعين على النحو التالى 1  321عينة القائمين باالتصال  بلغت / ب

 مفردة من القائمين باالتصال في المنظمات بمحافظة اسيوط 021، و المنظمات بمحافظة القاهرة
  5112لدراسة الميدانية من يوليو الى أكتوبر تم اجراء ا /المجال الزمنى 
  أظهرت الدراسة أن نسبة كبيرة من حملة الدبلومات الفنية والمؤهالت المتوسطة يشغلون / أهم النتائج

 وظائف اتصالية داخل المنظمات غير الحكومية
نين العمل االهلى التي وجود نسبة كبيرة من القائمين باالتصال في المنظمات غير الحكومية على غير دراية بقوا

 تحكم منظماتهم
يرى نسبة كبيرة من القائمين باالتصال في المنظمات غير الحكوميه أن منظماتهم تعانى من نقص في الكوادر الفنية  

 المتخصصة التمام العمل داخل تلك المنظمات 
 .لحكومية توصلت الدراسة الى عدم الرضا عن النظام التخطيطى في تسيير عمل المنظمات غير ا

 



 
   أحمد مفلح األحمد العليان الحمورى/ اسم الباحث 
  دراسة تحليلية للشكل والمضمون: اخراج االعالن التجارى في الصحافة اليومية األردنية / العنوان 
  5116/سنة المنح 
  اعالم صحافة/ التخصص 
  ال يوجد/ النظرية المستخدمة 
  خراجهدفت الدراسة الى محاولة الو / الهدف العام اإلعالن التجارى  قوف على واقع وحقيقة تصميم وا 

 المطبوع في الصحافة اليومية األردنية
 التعرف على مواطن القوة والضعف في هذه اإلعالنات  -
الخروج بتعميمات حول واقع الحالة موضع الدراسة والخروج بتوصيات تصب في النهاية لصالح كل طرف  -

 .نيةمن اطراف العملية االتصالية واالعال
  دراسة وصفية / نوع الدراسة 
  منهج المسح االعالمى/ المنهج المستخدم  
  المقابالت  مع المختصين والممارسين لمهنة تصميم اإلعالن  -أداة تحليل المضمون / أدوات التحليل

 .األردن واخراجة في
  تين  خالل الفترات الزمنية تم اختيار  اعداد صحيفتى الدستور والرأى اليوميتين  االردني/ نوع وحجم العينة

وتم استخدام عينة عمدية على مستوى مجتمع 1    1 على الصعيد الزمنى العام09911099615110" الثالث لألعوام
الدراسة وجاءت العينة مكونة من اثني عشر عددا من كل صحيفة كل فترة موزعة على أشهر السنة الواحدة 1 ليكون 

 .عددا لكال الصحيفتين 25عددا وبواقع  06لفترات الثالث مجموع أعداد كل صحيفة على مدى ا
  الخدمية على السلعة في العدد والمساحة 1 وكانت أكثر اإلعالنات السلعية فى  غلبة اإلعالنات/ أهم النتائج
 .حة والنقلالسيا -االتصاالت الملبوسات 1 األثاث1 الكهربائيات1 أجهزة: 

 .تين تليها االنجليزية فالمختلطةات الصحيفإعالن تفوق استخدام اللغة العربية في
 أكثر العناصر االعالنية تكرارًا في اجمالى اإلعالنات تمثلت في النص االعالنى 1 اسم المعلن1 وسائل االيضاح

التأكيد1 التباين1 التناسب1 الوحدة1 : أكثر أسس التصميم استخدام في اجمالى اإلعالنات جاءت على الترتيب االتى 
 .التنوع1 االتزان1 الوضوح 1 البساطة التتابع1

غلبة اإلعالنات ذات األسلوب التحريري في اخراج اإلعالنات على اجمالى إعالناتاألسلوب التصويرى بما نسبتة 
 .10935 بينما بلغت نسبة األسلوب المشترك 5330و  2632

  



 
 

  عزة عبد العزيز عبد الاله:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تحليلة لوظائف الصحافة مع التطبيق على )المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية : الــــــــة عنوان الرس

 0912-0921صحيفتى االهرام واالهالى خالل الفترة من 
    0995:  ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
إلى أى مدى التزمت صحيفتا األهرام :راسة إلى اإلجابة على تساؤل رئيسى هوتهدف الد:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

وما 1فى األنشطة المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  -كما وكيفا-واألهالى بمسئوليتها االجتماعية
 .معوقات هذا االلتزام

 نظرية المسؤلية االجتماعية:  النظرية المستخدمة 
 وصفية:   الدراســـــــــــــة  نــــــوع

 المنهج المقارن-منهج المسح-المنهج البنائى الوظيفى:  المنهج المستـــــخدم 
 .المقابلة الشخصية غير المقننة -اداة تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 
-والتحقيق-المقال)أى اختيرت العينة بطريقة عشوائية منتظمة تستهدف تحليل مادة الر : نوع العينة وحجمها 

واالهالى االسبوعية فى الفترة من  -لصحيفتى االهرام العدد االسبوعى( وبريد القراء-والكاريكاتير-لتقريروا-والحديث
0921-0912 . 

رات التى تعدد من كل شهر طوال فترة الدراسة وذلك بالنسبة للفوتم تحديد حجم العينة بنسبة الربع تقريبا أى بمعدل 
فقد تم استبعاد هذه الفترة من صحيفة االهرام ايضا وهى أشهر .ألهالى أو توقفت فيها عن الصدورفيها ا تصودر 

-29فضال عن أعوام 09121وكذلك االشهر االربع االولى من عام  .0912يناير ويوليو ونوفمبر وديسمبرمن عام 
بذلك أصبح جملة أعداد عينة و 1عدل عدد لكل شهر للصحيفتين موفيما عدا ذلك فقد تم االختيار ب 1م0910- 11

 .عدد لكل صحيفة 26الدراسة 
ان كال من جريدة االهرام واالهالى تساوت فى المسئولية االجتماعية فى كال من المجال  -0 :  نـتائج الدراســـــــــــة

 .السياسى واالقتصادى حيث استخدمت كال منهما أشكال التحرير الصحفى موضوع الدراسة
ثقافى حيث لم تغفل االهالى ة من جريدة االهرام فى المجال الهالى أكثر تحمال لمسؤليتها االجتماعيان جريدة األ -5

 .بينما أغفلت االهرام التحقيق وبريد القراء 1اال شكال تحريرا واحدا هو الكاريكاتير
االهداف والقيم  إن جريدة االهالى بشكل عام أكثر تحمال لمسؤليتها االجتماعية من جريدة االهرام من حيث -0

 .والوظائف التى تعكسها الجريدة



 
 

  يمحمد محفوظ الزهر  : اســم الباحـــــــــــــث
 الشئون العربية فى الصحف المصرية: عنوان الرسالــــــــة 
 0992:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
هدف الدراسة الى التعرف على مدى اهتمام الشباب المصرى بما تنشره الصحف المصرىة ت:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 .القومية والمعارضة عن القضايا العربية ومدى انعكاس هذا االهتمام على حجم التغطية الصحفية
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 المنهج المقارنلتحليلي و منهج المسح بشقيه الميداني وا:  المنهج المستـــــخدم 
 اداة االستبيان-اداة تحليل المضون:  األدوات المستخدمة 
تم اختيار عينة عشوائية من صحف االهرام  واالخبار والجمهورية واختيار عينة بطريقة : نوع العينة وحجمها 

النهائية بكليات  من طالب السنة%01الحصر الشامل لصحف الشعب واالهالى باالضافة الى عينة طبقية بنسبة 
 .التربية واالداب والعلوم والتجارة والطب بجامعة اسيوط فرع سوهاج

والثانية 01/6/0991وحتى 0/0/0991تم تقسيم فترة الدراسة التحليلية على فتريتين االولى من  :المجــال الزمنـي  
00/05/0991وحتى0/2/0991من   

 1221 حتى نهاية ديسمبر 0993صول متصلة تبدأ من سبتمبرواستغرق جمع البيانات من الميدان حوالى أربعة ف
 .ارتفاع نسبة اهتمام الصحف المصرية بالقضايا العربية خالل فترة الدراسة-0 :  نـتائج الدراســـــــــــة

 جاءت القضايا السياسية فى المرتبة االولى من اهتمام الصحف القوميةوالحزبية-5

الدراسى واالهتمام بالقضايا العربية فالذكور أكثر اهتماما من االناث  تخصصتوجد عالقة قوية بين النوع وال-0

 .بالقضايا العربية كما  ان طالب الكليات النظرية اكثر اهتماما من طالب الكليات العملية

 
 
 
 
 
 



 
 

 يوسف يعقوب مرزوق:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تطبيقية على حراس البوابة وانتقاء األخبار في : لقائمين باألخبارالعوامل التي تؤثر على ا: عنوان الرسالــــــــة 

 .راديو القاهرة
 م0911:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
 إذاعة 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 انتاج1 :  ســــــــــــــةنـتائج الدرا
وفي معظم بلدان العالم1 يعتبر الناس اإلذاعة . تعد مصدرًا من أهم مصادر األخبار لإلنسان( الراديو ) فاإلذاعة 

 .هم أو بالدهم أو في أرجاء العالم األخرى خارج حدودهمالمصدر الرئيسي لألنباء حول ما يجرى في محيط
 
     

  



 
 

 نجالء محمود عثمان أبو سمرة:  اســم الباحـــــــــــــث 
 (اجتماعية -شخصية -مهنية) معوقات األداء االعالمى للصحفيات المصريات: عنوان الرسالــــــــة 

 (.والحزبية-واالقليمية -القومية) جال الصحافةدراسة ميدانية على عينة من الصحفيات العامالت فى م
 0992:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
هنية التعرف على معوقات االداء االعالمى للصحفيات المصريات سواء كانت شخصية أم م:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

أم اجنماعية باالضافة الى دراسة المعوقات الخاصة بالمراة الصحفية بالصحف االقليمية والحزبية وسبل التغلب عليها 
 .لضمان النجاح المستمر للمراة فى الصحافة

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 المنهج المقارن–منهج المسح االعالمى :  المنهج المستـــــخدم 

 المقابلة -استمارة االستبيان:  دوات المستخدمة األ
 -االهرام -االخبار)تم اختيار عينة عشوائية طبقية منتظمة للصحفيات بالصحف القومية: نوع العينة وحجمها 

من الصحفيات المصريات المقيدات بنقابة % 01ليكون العدد الكلى للعينة حوالى % 2طولها ( الجمهورية
والصحف 1 (االهالى -الحقيقة -االحرار -مايو -الوفد -الشعب)صحفيات بالصحف الحزبيةباالضافة لل.الصحفيين
 .باسلوب الحصر الشامل(صحيفة صوت سوهاج -صحيفة المنصورة بالمنصورة -صحيفة الناس بطنطا)االقليمية

 .0993تم اجراء الدراسة خالل شهرى نوفمبر وديسمبر  :نـي ـجــال الزمـمـال
وجود معوقات تؤثر على فاعلية االداء االعالمى للمراة الصحفية واكدت الصحفيات عينة -0 :  ـــــــةنـتائج الدراســــ

 %.2232البحث على وجود هذه العوقات بنسبة 
الصحفيات الحزبيات تعانى اكثر من الصحفيات فى الصحف القومية النها تجد صعوبة فى الحصول على -5

 .المعلومات والتعامل مع المصادر
 

 
 
 
 



 
 

 
 حنفى حيدر أمين محمد:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة ميدانية على القائم فى )العوامل التى تؤثر على انتقاء األخبار فى الصحف المصرية : عنوان الرسالــــــــة 

 (.الصحف القومية والمعارضة
 0993:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
التوصل الى معرفة العوامل التى تؤثر فى انتقاء األخبارفى الصحافة :تهدف الدراسة الى:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

ومعرفة أوجه التشابه 1وتحديد المؤثرات الناتجة عنها 1وتحديد حجم تأثير كل عامل من هذه العوامل1المصرية
 .الف بين حجم تاثير الصحف بهذه العوامل سواء كانت حزبية أم قوميةواالخت

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 المنهج المقارن-منهج المسح الميدانى:  المنهج المستـــــخدم 
 صحيفة االستبيان:  األدوات المستخدمة 
م واالخبار والجمهورية والوفد والشعب واالهالى تم اختيار عينة عشوائية من صحف االهرا: نوع العينة وحجمها 

صحفيين من كل صحيفة فكان مجموع االفراد الذين أجريت عليعم الدراسة  (01)باالضافة الى عينة قوامها
ورؤساء 1ونواب1ومديرو تحرير1وفنى 1وسكرتير تحرير1ورؤساء أقسام1ونواب1صحفى وكان من بينهم محررين(61)

 .تحرير
تساوت صحف الدراسة الوفد واالهالى واالخباروالجهمورية فى المركز األول من حيث درجة -0 :  ــــــــةنـتائج الدراســـ

 % .192 ثم جريدة الشعب بنسبة % 011تأثرهم بالعوامل االجتماعية بنسبة 
 % 011جاء عامل أسس وانتقاء األخبار فى مقدمة العوامل المهنية المؤثرة على على انتقاء األخبار بنسبة  -5
جاء عامل مراعاة الصحافيين للقوانين المنظمة للصحافة فى مقدمة العوامل السياسية من حيث قوة التأثير على  -0

 % .011انتقاء األخبار فى الصحف المصرية بنسبة 
 
 
 
 
 



 
 

 سامية محمد أبو النصر:  اســم الباحـــــــــــــث 
 .الجامعى لبعض الصحف اإللكترونية و اإلشباعات المتحققة منها دوافع استخدام الشباب : عنوان الرسالــــــــة 
 5100:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
ما دوافع استخدام عينة من الشباب الجامعى ) سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيسى :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 رونية و اإلشباعات المتحققة منهاللصحف اإللكت
 نظرية االستخدامات و اإلشباعات  : النظرية المستخدمة
  وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح الميدانى:  المنهج المستـــــخدم 
 استمارة االستبيان:  األدوات المستخدمة 
من شباب جامعات حكومية هم عين شمس و بور سعيد و  قامت الدراسة على عينة عمدية  :نوع العينة وحجمها 

 جامعات خاصة هم األكاديمية الحديثة للعلوم و التكنولوجيا بالمعادى 1 و معاهد القاهرة العليا بالمقطم للعلوم اإلدارية 
 من شباب الجامعات المصرية و تم اختيارها 1311 حيث طبقت الدراسة على عينة من الشباب الجامعى قوامها 
استمارة لم تستكمل بياناتها  21استمارة مع وجود  021بطريقة العينة العمدية العارضة 1 و لكنه لم يتم استعادة سوى 

 .لإلناث  021للذكور و  021استمارة فقط بواقع  011أى تم توزيع 
 .تم التطبيق على صحيفة األهرام اإللكترونية و المصرى اليوم األلكترونى 

تعرض فيها  5101نوفمبر  02و حتى  5101أكتوبر   02ختيار فترة زمنية معينة من اتم  :ي نــجــال الزمـمـال
 .شباب الجامعات المصرية للصحيفة اإللكترونية األهرام و المصرى اليوم 

تبين من الدراسة و باستخدام معامل ارتباط بيرسون عدم وجود عالقة ارتباطية دالة  -0 :  نـتائج الدراســـــــــــة
) إحصائيا بين معدل التعرض و دوافع تعرضهم لصحيفة األهرام اإللكترونية حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

 (1و 105
باستخدام معامل ارتباط بيرسون اتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدل تعرض لشباب  -5

دوافع تعرضهم لها حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون الجامعات المصرية لصحيفة المصرى اليوم اإللكترونية و 
و تبين صحة هذا الفرض تأتى نتيجة طبيعية لطبيعة المرحلة التى ( 1و  12)و ذلك عند مستوى داللة (  1و023) 

 .يمر بها الشباب من االبتعاد عن النمطية 
صائيا بين المستويات االقتصادية تبين من الدراسة صحة الفرض الثالث حيث ال توجد فروق ذات داللة إح -0

المختلفة بالنسبة لمعدل التعرض و الدوافع و اإلشباعات للشباب عند تعرضهم لصحيفة األهرام اإللكترونية حيث 
 .مما يؤكد صحة هذا الفرض 5335بلغت قيمة ف 

 



 
 

  السيد الحسن السيد: اســم الباحـــــــــــــث 
مواقع االلكترونية اإلسالمية وعالقته بزيادة المعرفة لدى الشباب الجامعى في صعيد التعرض لل: عنوان الرسالــــــــة 

 مصر بالتطبيق على فكرة الدولة المدنية في ضوء نظرية الفجوة المعرفية
    5106:  ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 نظرية الفجوة المعرفية:  رية المستخدمة النظ
هدفت الدراسة الى التعرف على أثر تعرض الشباب الجامعى للمواقع اإلسالمية على زيادة :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 المعارف لديهم
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح الميداني:  المنهج المستـــــخدم 

 استمارة االستقصاء:  ت المستخدمة األدوا
 مفردة من طالب جامعة سوهاج 351: نوع العينة وحجمها 

توصلت الدراسة الى ان أهم دوافع تعرض الشباب للمواقع اإلسالمية هو الحصول على  :  نـتائج الدراســـــــــــة
 المعلومات والمعارف

 شباب الجامعىساهمت المواقع في توضيح مفهوم الدولة المدنية لدى ال
 .أهم المواقع اإلسالمية التي يتابعها الشباب هو موقع االزهر الشريف1 طريق اإلسالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 إسراء صابر عبد الرحمن عبد العال:  اســم الباحـــــــــــــث 
" العربي واإلسالميموقف الخطاب الصحفي المصري من السياسة األمريكية تجاة قضايا العالم ": عنوان الرسالــــــــة 

 5101 -5111دراسة تحليلية على عينة من الصحف المصرية في الفترة من 
 5102:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
 يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في رصد وتحليل موقف الخطاب الصحفي المصري من:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

السياسة األمريكية تجاه أزمة الحرب على العراق في العام األخير من حكم بوش1 والعام األول من تولي أوباما رئاسة 
 الواليات المتحدة األمريكية

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح في شقيه الوصفي والتحليلي 1 والمنهج المقارن:  المنهج المستـــــخدم 

 أداة تحليل الخطاب:  دوات المستخدمة األ
والتي تعبر عن التوجه " األهرام"وقع اختيار الباحثة على أربع من الصحف1 ممثلة في و : نوع العينة وحجمها 

التي تعبر " األسبوع"حيث تعبر عن التوجه اليساري1 ثم " األهالي"التي تعبر عن التوجه الليبرالي1 و" الوفد"الرسمي1 و
 .الخاصعن التوجه 

يناير  09الفترة األولى بداية من 1 انحصرت العينة الزمنية في هذه الدراسة في فترتين زمنيتين :المجــال الزمنـي  
1 وهي الفترة التي تمثل العام األخير من حكم جورج بوش للواليات المتحدة األمريكية1 5119يناير  51إلى 5111

 .5101يناير  55ى إل 5119يناير  50الفترة الثانية بداية من 
تبنى الخطاب الصحفي لصحيفتي األهالي واألسبوع  في فترتي الدراسة قوالب جاهزة ومعدة  :  نـتائج الدراســـــــــــة

سلفًا لتفسير األحداث وتحليل األوضاع بالعراق1 وهو ما تبناه خطاب صحيفة الوفد في الفترة األولى للدراسة وتخلى 
 . أما خطاب األهرام فلم يلجأ إلى أي قوالب معدة سابقا حول إخفاقات سياسات أوباما بالعراق عنه في الفترة الثانية 1 

في فترتي الدراسة آللية السياسة الخارجية  –متمثال في األهرام  –خضع الخطاب الصحفي المصري القومي  -5
 .للدولة في معالجة األحداث والقضايا الخارجية 

ي فترتي الدراسة عدم وجود أي هوية عسكرية له1 رغم أن األزمة لها جانب افتقد خطاب الصحف األربع ف-0
 .عسكري متعلق ببناء قواعد عسكرية أمريكية داخل العراق سواء في فترة حكم بوش أو أوباما

ض التزم خطاب صحيفة األهرام في فترتي الدراسة بتأييده للسياسات األمريكية المنتهجة بالعراق1 فيما التزم بالرف -3
خطاب صحيفتي األهالي واألسبوع 1 بينما عدل خطاب صحيفة الوفد في الفترة الزمنية الثانية من موقفه ليؤيد 

 .سياسات أوباما في العراق1 بعد أن رفض سياسات بوش في الفترة األولى للدراسة
 



 
 نهال شعبان محمد:  اســم الباحـــــــــــــث 

اسة تحليلية مقارنة على الصحف در ) ي التسويق ألنشطة الجمعيات األهليةدور الصحف ف: وان الرسالــــــــة عن
 (مع دراسة  ميدانية على الجمعيات األهلية بمحافظة سوهاج5112القومية والحزبية والمستقلة والمحلية خالل عام 

 5103:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 عالقات عامة:   التخـصـص الدقــيــق

مواضيع الخاصة الجمعيات التعرف على حجم اهتمام الصحف بال: داف الدراسة التحليليةأه:   ســـــــــــــــة هـدف الدرا
 .التعرف على أوجه االتفاق واالختالف بين صحف الدراسة فى تناولهم لما يتعلق بالجمعيات األهلية 1 و األهلية 

ال واإلعالم بالجمعيات األهلية فيما تقدمه الصحف عن التعرف على رؤية مسئولى االتص: داف الدراسة الميدانيةأه
التعرف على مدى تعرض مسئولى االتصال واإلعالم بالجمعيات األهلية للصحف كوسيلة 1 و الجمعيات األهلية 

 .إعالمية للحصول على معلومات عن الجمعيات األهلية 
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح:  المنهج المستـــــخدم 
 نيل المضمو استمارة االستقصاء واستمارة تحل:  األدوات المستخدمة 

وقد استخدمت الباحثة أسلوب الحصر  5112إلى ديسمبر  5112وقد تم تحديد فترة الدراسة التحليلية من يناير 
خالل فترة الدراسة أما بالنسبة لصحف الوفد ( عدد 05)الشامل لكل األعداد الصادرة من جريدة صوت سوهاج 
ناعى المركب الختيار أعداد هذه الجرائد حيث بلغ عدد والمصري اليوم واالخبار تم استخدام أسلوب األسبوع الص

عدد  33عدد أما جريدة األخبار فبلغ عدد األعداد المحللة  25األعداد المحللة بكلتا الجريدتين الوفد والمصري اليوم 
 لعدم صدور الجريدة يوم السبت  

مفردة من مسئولي اإلعالم والعالقات العامة  011تم تطبيق استمارة استبيان على عينة قوامها : نيا العينة الميدانيةثا
بالجمعيات األهلية النشطة بقرى ومراكز سوهاج وقد تم اختيارهم بطريقة عمدية حيث تم التركيز على مسئولي 
اإلعالم بالجمعيات النشطة 1 وقد تم اختيارها بناءا على بيانات قطاع الشئون االجتماعية بسوهاج عن الجمعيات 

مفردة فقط هى التى لديها اهتمام فعلى بمتابعة ما  011زة 1 والتى اتضح من الدراسة الميدانية أن النشطة والممي
 .يعرض عن الجمعيات بشكل عام فى وسائل اإلعالم

  األخبار كجريدة قومية يومية1 )شملت عينة الصحف  وقد  عينة الدراسة التحليلية: أوال: نوع العينة وحجمها    
 (.صوت سوهاج كجريدة محلية شهرية الوفد كجريدة حزبية يومية1 المصري اليوم كجريدة خاصة 1



األنشطة الخاصة بالجمعيات األهلية والتي أبرزتها صحف الدراسة نتائج الدراسة الميدانية أهم  :  نـتائج الدراســـــــــــة
1 ثم فى المرتبة الثانية  كل من  التوعية ضد ختان اإلناث 1وتنظيم األسرة %%2312مساعدات المادية بنسبة هى ال

 % .16339 ثم فى المرتبة الثالثة مواجهة مشكلة أطفال الشوارع بنسبة %6322وحمالت الصحة اإلنجابية بنسبة 
 نتائج الدراسة التحليلية 

بالجمعيات األهلية منخفضا نسبيا بصفة عامة بجميع صحف الدراسة بشكل معدل اهتمام الصحف بالقضايا الخاصة 
ال يعكس االهتمام الفعلى بهذه المواضيع فبلغ حجم تكرار المواضيع الخاصة بالجمعيات األهلية بصحف الدراسة 

 06بجريدة صوت سوهاج 1و  30بجريدة المصرى اليوم 1 32بجريدة األخبار 1  023مادة تحريرية بواقع  526
 بجريدة الوفد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 داليا يحيي محمد رمضان:  اســم الباحـــــــــــــث 
 استخدامات الصحافة الدينية واشباعاتها لدي الشباب الجامعي بجنوب الصعيد: عنوان الرسالــــــــة 
 5101:   ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

  .إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
التعرف علي أبعاد عالقة الشباب الجامعي بالصحافة الدينية وتفسير كيفية استخدامة لها وما :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 يحققه ذلك اإلستخدام من أشباع
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
  منهج المسح:  المنهج المستـــــخدم 

  أستمارة األستقصاء:  ألدوات المستخدمة ا
هناك فروق واضحة في مستوي توظيف المواقع عينة الدراسة ألبعاد التفاعلية التي تقدمها   :  نـتائج الدراســـــــــــة

اًل شبكة األنترنت 1 حيث أن المواقع عينة الدراسة مثلت مستويات التفاعلية المختلفة فالنسبة للمستوي المرتفع مثله ك
 نقطة 25من أصل  21من موقع سي أن أن 1 حيث حصل علي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هبه محمد فهمي العطار:  اســم الباحـــــــــــــث 
 "دراسة مسحية " العوامل المؤثرة في إخراج الصفحة األولي بالصحف الخاصة : عنوان الرسالــــــــة 
 5111:   ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

لدراسة العوامل التي تؤثر في إخراج الصفحة األولي " تحليل النظم"تبنت الدراسة مدخل :  النظرية المستخدمة 
لصحف الدراسة حيث تتأثر عملية إخراج الصفحة األولي وفق هذا المدخل بكافة المدخالت المتمثلة في العوامل 

 ثرة في أداء سكرتير التحرير الفنيالداخلية والخارجية المؤ 
تهدف الى رصد وتحليل عناصر التصميم االساسي والعناصر البنائية المتغيرة وكيفية تناولها :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 ومعالجتها ومدى تاثير التكنولوجيا الحديثة فى تلك المعالجات بالصفحة األولي
 وصفية :  نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج المسح  والمنهج المقارن:  المنهج المستـــــخدم 
 أداة تحليل الشكل والمالحظة واإلستقصاء:  األدوات المستخدمة 
" عينة من الصحف الخاصة والتي تتخذ نمط ملكية الشركات المساهمة وتمثلت في صحف : نوع العينة وحجمها 

 عاملين باألقسام الفنية بالصحف عينة الدراسة حصر شامل لل" صوت األمة  –األسبوع  –الميدان 
 061مفردة من العاملين و  92مفردة من اعضاء هيئة التدريس و  92اما بالنسبة للدراسة الميدانية تم التطبيق علي 

 قنا –مفردة من الطالب وذلك بجامعة جنوب الوادى وفروعها سوهاج 
بالنسبة للقائم باالتصال تمت للدراسة  01/6/5110تى ح 2/5110/بالنسبة للصحف من ا :المجــال الزمنـي  

 5112الميدانية  خالل شهر اغسطس 
أدي البعد التنافسي بين الصحف في ظل تعدد اإلصدارات الصحفية ذات األنماط المتمايزة في  :  نـتائج الدراســـــــــــة

 التحفيزي بالصفحات األولي الملكية إلي توجيه استراتيجية المنافسة من خالل اإلخراج التسويقي و 
هناك تأثير لنمط الملكية للصحف الخاصة علي السياسة التحريرية بما ينعكس بدوره علي األداء الفني إلخراج 

 الصفحة األولي لتلك الصحف 
 

 
 

 



 
 محمود يوسف محمد السماسيري:  اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة تحليلة في ضوء " صال الخطابي في المجتمع اإلسالمي المعاصر أسس نظرية االت: عنوان الرسالــــــــة 

 "النظريات الحديثة لإلتصال الخطابي 
 5116:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

حور اهتمامها حول معالجة الكيفية التي يمكن من خاللها نظرية اإلتصال الخطابي التي يتم:  النظرية المستخدمة 
 .تأسيس وبناء وطرح الخطاب اإلقناعي 

يتمثل في السبل التي يمكن خاللها تجاوز اإلشكاليات التي تحول بين أي خطاب إسالمي :   هـدف الدراســـــــــــــــة 
 س المعارف أم مرحلة بنائها في صورة منطقيةوالوصول إلي الحق القائم علي البرهان سواء كانت في مرحلة تأسي

 منهجي التحليل والتركيب بصفة جوهرية :  المنهج المستـــــخدم 
 وكذلك علي المنهج المقارن

: ثمة مجموعة علل تحول دون الخطاب اإلسالمي الحالي ودون تحقيق غايات اإلسالم وهي  :  نـتائج الدراســـــــــــة
 اختالل منهجية الوصول ال األحكام في الخطابات  –ابات بتحقيق التأثير عبر اإلقناع اكتفاء بعضالخط –التحيز 

األسس المعيارية واألسس : هناك ثالثة أسس يمكن علي هداها إقامة النظرية الخطابية اإلسالمية وهي 
 اإلسبتمولوجية واألسس اإلتصالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ن عبد اللطيفصالح الدين حسي:  اســم الباحـــــــــــــث 
دور وكاالت األنباء اإلقليمية ومجمع وكاالت انباء دول عدم االنحياز في تحقيق التوازن : عنوان الرسالــــــــة 
 اإلخباري العالمي

 0911:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق

 ال يوجد:  تخدمة النظرية المس
التعرف علي الدور الذى تلعبه وكاالت األنباء اإلقليمية ومجمع وكاالت األنباء فى تحقيق :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 التوازن اإلخباري فى ظل الدعوة القائمة إلقامة نظام اعالمي جديد
   سات االستطالعيةتنتمي هذه الدراسة الي الدرا:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 المنهج التاريخي المنهج اإلستطالعي المنهج المقارن:  المنهج المستـــــخدم 
 تحليل المضمون المقابلة االستبيان المالحظة والمالحظة بالمشاركة:  األدوات المستخدمة 
األنباء الفرنسية كوكاالت رويترز ووكالة : عينة من االخبار لعدد من الوكاالت العالمية وهي : نوع العينة وحجمها 

 عالمية 1 ووكالة أنباء الشرق االوسط ووكالة األنباء األفريقية ومجمع وكاالت انباء دول عدم االنحياز 
 مفردة من صحفي الدول العربية 521اما الدراسة الميدانية على عينة من الصحفيين حوالى 

 عام واحد :المجــال الزمنـي  
بالرغم من الجهود التي بذلت علي كافة المستويات لمعالجة الخلل في التوازن االخباري بين  :  ةنـتائج الدراســـــــــــ

 .الوكاالت العالمية اال انه ليس هناك اي تغير ملموس 
 دلت الدراسة علي ان صحف دول العالم الثالث تستعين في تغطية اخبارها الخارجية علي وكاالت األنباء الغربية

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عاصم عبدالهادى حمدون:  اســم الباحـــــــــــــث 
معوقات األداء اإلعالمي للقائمين باالتصال في الصحافة اإلقليمية وتأثيراتها علي الرسالة : عنوان الرسالــــــــة 

 اإلعالمية
 5112:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   ـص الدقــيــقالتخـص

رصد واقع العمل الصحفي واألوضاع المهنية للقائمين باالتصال بالصحف اإلقليمية من :   هـدف الدراســـــــــــــــة 
 خالل التعرف علي أرائهم حول أهم معوقات أدائهم اإلعالمي وابعاد تأثيرها على طبيعة المنتج النهائي الذى ينتجونه

 وصفية:   ـــــــــــــة نــــــوع الدراس
 منهج المسح اإلعالمي  المنهج المقارن:  المنهج المستـــــخدم 
 صحيفة األستبيان:  األدوات المستخدمة 
طبقت باستخدام أسلوب الحصر الشامل علي القائمين باالتصال في الصحف اإلقليمية وبلغ : نوع العينة وحجمها 

 (صوت أسوان  –صوت قنا  –ت سوهاج صو ) صحفيًا في إقليم جنوب الصعيد  15
 5110ثالثة شهور من شهر أغسطس حتى شهر اكتوبر  :المجــال الزمنـي  
تلعب معوقات الداء االعالمي التى تواجه القائمي باالتصال في الصحافة اإلقليمية دورًا كبيرًا  :  نـتائج الدراســـــــــــة

 . ينشرونه  فى التأثير علي طبيعة المحتوي االعالمي الذي
زيادة اعتماد الصحافة اإلقليمية على القائمين باالتصال حديثي التخرج والخبرة أو من غير الحاصلين علي مؤهالت 

 .متخصصة في اإلعالم مما يؤدي الى انخفاض قدرتهم علي مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في اإلعالم 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ينعزيزه عبده سليمان حس: اسم الباحثة
دراسة مقارنة بين قائمة : اإلعالم السياسي الصحف المصرية اليومية ودوره في تشكيل الرأي العام  : الرسالة عنوان

 0991خالل عام   اهتمامات الصحف وقائمة اهتمامات الجمهور
 م  5115 :سنة المنح 
 صحافة  : الدقيقالتخصص 

ة اهتمامات الصحف اليومية المصرية وقائمة اهتمامات تهدف الدراسة الى المقارنة بين قائم: لدراسة الهدف ا
الجمهور على اإلعالم السياسي وذلك من خالل عرض المشكلة االساسية للدراسة والتي تتمثل فى معرفة دور 

 .االعالم السياسي  فى الصحف المصرية اليومية في تشكيل الراي العام 
 دراسة وصفية : نوع الدراسة

 المنهج المقارن .منهج المسح االجتماعي   ج .منهج المسح االعالمي   ب.أ  :المنهج المستخدم 
 صحيفة االستقصاء .صحيفة  تحليل المضمون ب .أ  : مستخدمةدوات الاأل

في الدراسة التحليلية جاءت جميع الصحف اليومية الصباحية القومية  والمعارضة باستخدام   :نوع وحجم العينة 
1بينما في الدراسة الميدانية شملت . م 0991فبراير  56يناير الى  56الفترة من  االسبوع الصناعي المركب ف 

 باستخدام اسلوب الحصر الشامل .جميع العاملين في النقابات المهنية والعمالية في مصر 
الى  0/6/0916م بينما الدراسة التحليلية في الفترة من 0919/ 0/2الدراسة الميدانية في الفترة من : المجال الزمنى 

 .م  0916/  2/ 01
 : اهم النتائج 

ــ ان الصحف المصرية اليومية من المصادر المهمة والقوية لدى الجمهور فى استقاء االعالم السياسي حيث جاءت 0
 .فى مقدمة الوسائل االعالمية التي يعتمد عليها الجمهور في متابعة االحداث السياسية كاإلذاعة والتلفزيون 

االهرام على سائر الصحف األخرىفي اختيار القراء لها كأهم مصدر لألعالم السياسي وقد اجمع  تفوق صحيفة -5
 .سائر افراد العينة على ذلك 

في مقدمة الموضوعات التي تشغل اهتمام الجمهور وتحظي بأقصى ي الموضوعات والقضايا السياسية تأت ان -0
.مامات الجمهور في قائمة اهت درجة من االهتمام واألولوية المطلقة  

 
 
 
 



 
 رجاء نور محمود:   اسم الباحثة

دراسة تحليلية مقارنة لصحيفتي األهرام : المعالجة الصحفية لقضايا الشباب فى الصحف اليومية المصرية :  العنوان
 00/05/0991حتى  0/0/0916والوفد فى الفترة من 

 م 0992: سنة المنح
 صحافة:  التخصص  

  توجد ال: النظرية المستخدمة 
تهدف الدراسة الى التعرف على مدى التزام التزام الصحف اليومية المصرية متمثلة فى عينة : الهدف العام للدراسة 

الدراسة  وهى صحيفتا االهرام والوفد فى معالجة قضيتى البطالة واالنحراف لدى الشباب المصري فى الفترة من 
 .م  0991م وحتى  0916

 الدراسة الى الدراسات الوصفية  تنتمى هذه: نوع الدراسة
 المنهج المقارن 1 المنهج المسحي : المنهج المستخدم

 أداة تحليل المضمون : التحليل أدوات
اختارت الباحثة عينة بنائيةمن صحف االهرام والوفدألجراء الدراسة التحليلية فىكل سنة من سنوات : العينة وحجم نوع

عدد من صحيفة االهرام وع  530مل لألعداد االسبوعية وبلغ حجم العينة الدراسة  باستخدام اسلوب الحصر الشا
 .عدداً  315من صحيفة الوفد وبالتالي يكون  مجموع االعداد  530

 0991م  الى ديسمبر 0916من اول يناير: الزمنى المجال
 :  النتائج اهم
البطالة والردع والتخويف والتحذير  اشارت الدراسة الى اهتمام صحف الدراسة بهدف التوجيه واالرشاد لحلول -0

 .لقضية االنحراف 
( اتعليميةوالخريجيين وسياسة االجور واالسعار والسياسة السكانية )اوضحت الدراسة قصور السياسات المطبقة  -5

 وهو من اهم اسباب زيادة البطالة 1
 نحراف كما اوضحت انه العوامل االقتصادية واالجتماعية من اهم اسباب زيادة اال -0
اشارت الدراسة الى ان الصحف اعتمدت على مصادر الكتاب والمحررين كمصادر اساسية فى معالجة قضية  -3

 البطالة والمراسلين والكتب لمعالجة قضية االنحراف 
كما اشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة اهتمام صحف الدراسة بمعالجة قضية االنحراف والبطالة -2  

  



 
 ر حارص محمدصاب:   اسم الباحث

 0919 – 0912دراسة فنية تحليلية في لفترة من عامي . المقال العمودي في الصحافة المصرية: الرسالة عنوان
 0990:   سنة المنح
 صحافة :   التخصص

 التوجد:  النظرية المستخدمة
الفنية لتحرير المقال تهدف الدراسة الى االجابة على تساؤل رئيسي هو ما الخصائص العامة و : للدراسة العام الهدف

العمودي في الصحافة المصرية خالل فترة الدراسة وقد ناقشت الدراسة مفاهيم العمود الصحفي1 نشأته و تطوره في 
الصحافة العالمية و الصحافة المصرية1 أهميته و وظائفه1 أنواعه1 خصائصه العامة و النوعية1 أسس و مبادئ 

 .عالمكتابته1 القوالب الفنية لكتابته واإل
 تنتمى هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية  : نوع الدراسة

 المنهج المقارن  -5منهج المسح  -0: المناهج المستخدمة
 اداة تحليل المضمون  : أدوات التحليل

األهرام و أخبار اليوم و األهالي و الوفد و األحرار بطريقة الشهر " من صحف  تم اختيار عينة : نوع وحجم العينة
 عمودا تم اختيارها بطريقة العينات المركبة التي تم اختيارها باألسلوب 651ناعي المركب  وقد بلغ حجم العينة الص

 العشوائي المنتظم 
 م 0919الى ديسمبر  0912في الفترة من يناير  :المجال الزمنى

 : اهم النتائج
ليست هناك حدود او قيود " ية التي ترى انه اكدت الممارسة الفعلية لمتابعة المقال العمودي صدق المقولة النظر -0

كما كشفت الدراسة التحليلية  عن ان موضوعات " على المجاالت والموضوعات التي يطرقها كاتب المقال العمودي 
 .المقال العمودي العام ال تحظي باهتمام متساوي عند الكتاب حيث تنتمى معظمها الى المجال السياسيواالجتماعي 

عات الثقافية والدينية والفنية والعسكرية والرياضية والعلمية ال تحظى باهتمام معقول لدى كتاب المقال ان الموضو  -5
 .العمودي العام وقد يرجع ذلك الى وجود عدة اعمدة متخصصة لهذه النوعية من الموضوعات 

 % 0630لك بنسبة ان المقال العمودي يعتمد في افكاره على المصادر االعالمية في المقام االول  وذ -0
يلتزم المقال العمودي العام بإعطاء اولوية لمعالجة القضايا والمشكالت ونقد السلبيات لألحداث الجارية ولم يهتم  -3

 كثيرا ببقية االعمدة االخرى 
  



 
 عزة عبدالعزيز عبدالاله:   اسم الباحث

ة للمضمون والقائم باالتصال والجمهور خالل دراس”مصداقية الصحافة المصرية القومية والحزبية  :الدراسة  العنوان
 حقبة التسعينات

 0996: المنح سنة
 صحافة : التخصص

 مصداقية وسائل االعالم :  المستخدمة النظرية
يعتمد الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعر فعلى مصداقية الصحف المصرية في معالجة  :الهدف العام للدراسة

من خالل بعدي المضمون والجمهور والتعرف على مدى ( اريجا  –غزة ) سرائيلي اإل–موضوع االتفاق الفلسطيني
تأثير كل من العوامل الذاتية والموضوعية على هذه المصداقية 1 باإلضافة الى تحديد مصداقية الصحافة المصرية 

 من خالل بعدى المضمون والجمهور وفقا لمعيا مصداقية الموضوع ومصداقية االليات 
 : تشتمل الدراسة على الدراسات االتية :اسةنوع الدر 

 االستكشافية  1 الدراسة الوصفية 1   دراسة العالقات السببية –الدراسة االستطالعية 
 منهج المسح للمضمون والقائم باالتصال 1  المنهج المقارن  1   منهج دراسة الحالة : المنهج المستخدم

 ء الغير المقنن 1 االستقصاء المقنن بالمقابلة الشخصية تحليل المضمون  1 االستقصا: التحليل أدوات
 المقابلة الحرة والمقننة 1 المالحظة البسيطة والمالحظة بالمشاركة  

كعينة ممثلة للصحافة المصرية وشمت ( االخبار واألهالي والشعب ) شملت عينة من صحف :العينة وحجم نوع
وتم استخدام عينة عشوائية طبقية وبلغ حجم العينة ( لخبرية والنقدية التفسيرية وا)المادة الصحفية كل فنون التحرير 

 .مفردة وتم اختيارها باستخدام العينة الطبقية العشوائية  311من المجتمع االصلي مما يساوى % 0
 م 0993خالل شهري اغسطس وسبتمبر : المجال الزمنى

هالي وانخفاض مصداقية جريدة الشعب وانعدام كشفت الدراسة عن ارتفاع مصداقية جريدة األ-0 : اهم النتائج
فقد كانت جريدة األهالي اكثر اقترابا من رؤية الجمهور تليها الشعب ثم في اتجاه مخالف لرؤية 1 مصداقية االخبار 

 .الجمهور تأتى االخبار في المرتبة االخيرة 
في حين بهت هذه التوجه ..والشعب وحقيقي وفعال لجريدتياألهالي  اوضحت الدراسة وجود توجه فكرى وسياسي-5

 .في جريدة االخبار وقلت فعاليته 
ومن االستنتاجات المنهجية للدراسة انا اظهرت انه ليست هناك  قاعدة او نظرية عامة تحكم عملية المصداقية 1  -0

ة الى بل هناك متغيرات ذاتية وموضوعية فضال عن اختالف المصداقية من نظرية اعالمية ألخرى ومن النظري
 الممارسة ومن مجتمع  ألخر داخل النظرية الواحدة 



 
 

 عمران الهاشمي سعيد:   اسم الباحث
الزحف  –الفجر )معالجة الصحف الليبية اليومية للقضايا االفريقية دراسة تحليلية على صحف  : الرسالةعنوان 

 الشمس –االخضر 
 5115:     المنح سنة

 صحافة:   التخصص
 ال توجد :  مةالمستخد النظرية
تهدف الدراسة  الى محاولة التعرف على عملية المعالجة الصحفية التي تقوم بها الصحافة : للدراسة العام الهدف

اليومية الليبية للقضايا االفريقية كأحدي القضايا االقليمية الهامة 1 التي تؤثر على االعالم الليبي بحكم عالقته 
 .ي الوقت الحاضر المتميزة  مع القارة االفريقية  ف

 .تعد هذه الدراسة إحدى  الدراسة الوصفية التحليلية  :الدراسة نوع
 المنهج المسحي 1 المنهج التاريخي 1المنهج المقارن 1 المنهج االحصائي :المنهج المستخدم 

 اداة تحليل المضمون 1 اداة االستبيان: التحليل أدوات
 الشمس –حف االخضر الز  –الفجر )عينة من صحف : العينة وحجم نوع

 :  اهم النتائج
مادة  5610اظهرت نتائج التحليل ان الدراسة تناولت القضايا االفريقية موضع التحليل اثناء التحليل من خالل  -0

 صحفية متنوعة 
 .جاء ظهور القضايا االربعة في صحيفة الفجر الجديد اكثر منه في صحيفة االخضر والشمس  -5
جود توازن فى االهتمام بالفئات الفرعية لكل نوع من القضايا االفريقية موضع الدراسة 1 اوضح التحليل عدم و  -0

وهو ما يعنى وجود خلل فى حجم ذلك االهتمام من فئة ألخرى فقد تركز االهتمام اثناء نشر موضوعات القضايا 
 السياسية

  



 
 محمد منير محمد صابر حجاب:  اســم الباحـــــــــــــث 

 –األخبار  –دراسة تحليلية لصحف األهرام : موقف الصحف اليومية من قضايا الفكر الديني: الــــــــة عنوان الرس
 م 00/05/0923حتى  0/0/0962الجمهورية خالل الفترة من 

 م 0921:   سـنـة المــــــنـــــــح
 . إعالم  :التخصص العـــــام 
 .صحافة:   التخصص الدقيــق

التعرف على نسبة المساحة التي خصصتها الصحف للفكر الديني خالل فترة الدراسة وهل :  ـــــة هـدف الدراســـــــــ
 ؟..تتمشى هذه النسبة مع نسبة المساحة التي خصصتها الصحف للرياضة في نفس الفترة

 .   منهج تحليل المضمون:  المنهج المستـــــخدم 
 .استمارة ترميز المضمون:  األدوات المستخدمة 

وتم اختيار العينة على مرحلتين األولي تم اختيارها من األيام التي تمثل االهتمام . عشوائية: ع العينة وحجمها نو 
 .الديني والثانية من باقي األيام

جاءت صحيفة الجمهورية في مقدمة الصحف من حيث عدد المواد الدينية المنشورة بها خالل :   نـتائج الدراســــــــــــــة
.دراسة تلتها صحيفة األخبار ثم األهرامفترة ال  

  



 
 

 عبدالوهاب أحمد محمد كحيل:  اســم الباحـــــــــــــث 
 .اإلعالم اإلسالمي في مجتمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم في المدينة: عنوان الرسالــــــــة 
 م0910 -ه 0310:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 . إعالم  : ـامالـتخــصـص الــعـــــ

 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
أن اإلعالم اإلسالمي حقيقة قائمة1 مهما قال أعداء اإلسالم غير ذلك فاإلسالم دين انتشر من :   نـتائج الدراســـــــــــة

 .  غير إكراه
كريم وفي سنة النبي أن الخبر فن من فنون اإلعالم اإلسالمي األصيل1 له أسس وأصول اسالمية ظهرت في القرآن ال

 . صلى اهلل عليه وسلم1 وفي ممارسة الصحابة وتخطت حواجز الزمان والمكان1 وعرفت طريقها إلى كل البشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عادل أمين الصيرفي:  اســم الباحـــــــــــــث 
 م 0920حتى عام  0952صحافة الفكاهة وصحافيوها في مصر منذ عام : عنوان الرسالــــــــة 

 م 0922:   مــــــنـــــــحسـنـة ال
 . إعالم  :التخصص العـــــام 
 .صحافة:   التخصص الدقيــق
احتفاء بالفكاهة والسخرية واللذع  –وال نقول أكثرها  –الشعب المصري من أكثر الشعوب العالم :  نـتائج الدراســــــــــــــة

 .ريخه الطويلولم يصرفه عن هذه الطبيعة أي سبب أو يمنعه أي عائق طوال تا
  



 
 
 فوزي عبدالغني خالف  :سم الباحث ا

 ماجستير  :نوع الرسالة 
 .العالقة بين الشكل والمضمون في الصحف المصرية  :عنوان الرسالة 

  0910 :سنة المنح 
 اإلعالم : التخصص العام 

 صحافة  :لتخصص الدقيق ا
ون في الصحيفة وتحديد معالمها وتوضيح دور التعرف علي طبيعة العالقة بين الشكل والمضم :هدف الدراسة 

 .االخراج الصحفي والمخرج الصحفي في التوافق بين شكل ومضمون الصحيفة  
 ال يوجد  :النظرية المستخدمة 
 . منهج المسح االستطالعي  :المنهج المستخدم 

استقصاء للمخرجين المالحظة بالمشاركة 1 صحيفة استقصاء لجمهور قراء الصحف 1 صحيفة  :أدوات الدراسة 
 الصحفيين بالجرائد اليومية 

 .دراسة وصفية  :نوع الدراسة 
 .مفردة  5530من المجموع الكلي لكل فئة وهو اجمالي % 01عينة عشوائية بواقع  :عينة الدراسة 
يين 1 واشار العديد من المخرجين الصحف% 99الصفحة االولي تستأثر علي جاذبية القراء بنسبة  :نتائج الدراسة 

 .شاروا علي ان الصفحة االولي من اهم الصفحات ولها طريقة معالجة خاصة عن باقي الصفحات أ
 
 
 

  



 
 أحمد حسين محمدين:  اســم الباحـــــــــــــث 
 الخبر فى القرآن الكريم: عنوان الرسالــــــــة 
 0916:  ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
تأصيل النظريات والفنون ا إلعالمية التى تدرس فى جامعاتنا والتى استقت أصولها من  -0:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

فكر غربى وشرقى1 تأصيال إسالميا يوضح الرأى اإلسالمى فيها والموقف منها1 فضال عن عرض البديل اإلسالمى 
 التى تحتاج إلى مثل هذه الجهود النظرياتوهنا كعدد غير قليل من هذه العلوم و  لها1
نية بكنوز اللغة وأصول الممارسات اإلعالمية غنية العلى أساس الدراسات القرآ التوصل إلى مفهوم محدد للخبر -5

 .السليمة 
التعرف على األسس والقواعد التى على أساسها يتم تقييم الخبر اإلعالمى وانتقاؤه وتقديمه فى وسائل اإلعالم  -0

 .المختلفة من منظور إسالمى 
 استعان الباحث بالمنهج التحليلى إلى جانب المنهج التاريخى :  المنهج المستـــــخدم 

أن القرآن الكريم جاء بآيات وسور تحمل أخبارا من اهلل سبحانه وتعالى إلى أهل األرض    -0 :  نـتائج الدراســـــــــــة
على المقاييس والمواصفات التى وضعها رجال اإلعالم للخبر مما يؤدى إلى  جميعا1 وقد جاءت هذه األخبار مشتملة

نتيجة حتمية أن القرآن الكريم سبق رجال اإلعالم فى االهتمام بالخبر وفى وضع الشروط والمواصفات للخبر1 وأن ما 
 .وضعه رجال اإلعالم من مقاييس وشروط مستمد أساسا من القرآن الكريم 

م قد ارتبط منذ أول وهلة فجعل أمر هو حياد خبر يتنزل به جبريل عليه السالم من ربه سبحانه أن القرآن الكري -5
" وقد اتخذ هذا األرتباط شكال اصطالحيا1 النظريات اإلعالمية الحديثة ( ص)وتعالى على قلب نبيه المصطفى 

تقبل ووسيلة نقل الرسالة التى ينطوى المرسل والرسالة والمس: بالعملية اإلعالمية التى تقوم على ركائز أربعة وهى 
تحت مسماها كافة أجهزة اإلعالم الحديثة ووسائلها من راديو وتليفزيون ووكاالت أنباء وسينما ومسرح وصحف 

 .ومجالت وكتب وغيرها 
 :أما فى العهد المدنى فقد اتضحت أهمية الخبر فى 

مة من شأنها أن تأخذ بيد هذا المجتمع وتنهض به بناء المجتمع اإلسالمى فى المدينة على أسس وقواعد سلي-  أ
 .إلى المستوى الذى يطمح إليه أى مجتمع إنسانى 

وضع التشريعات التى تحفظ لهذا المجتمع وحدته وتماسك كيانه طالما هو قائم السير على منهج هذه -  ب
جتماعية واالقتصادية والسياسية التشريعات1 وقد تمثلت هذه التشريعات فى التشريع لألمور العقائدية ولألمور اال

 .والحربية 1 فى التعريف بالحياه اآلخرة ومايحدث فيها 



 
 صابر حارص محمد:  اســم الباحـــــــــــــث 
 دراسة ميدانية على محافظة سوهاج –تأثير الصحافة المصرية على الرأى العام المحلى : عنوان الرسالــــــــة 

 0911:     ــــنـــــــحســـــــنـة الـمــ
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
يمكن تحديد أهداف الدراسة فى مجموعة من التساؤالت التى يسعى البحث لإلجابة عليها 1 و :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 الرأى العام المحلى ؟مقومات و خصائص و مفهوم ما : من أهمها
 كمقوم للرأى العام المحلى ؟التعليم و  ادات و التقاليدالعو الدين و األسرة كل من ما أهمية 

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 منهج دراسة العالقات المتبادلةو  التجريبىالمنهج :  المنهج المستـــــخدم 
 .صحيفة االستقصاء المقنن بالمقابلة الشخصية  -0:  األدوات المستخدمة 

 .ث و انطباعاته المالحظة البسيطة للباح -5
تشمل الهيئات أو المصالح الحكومية المختلفة سواء كانت قطاع عام أو قطاع حكومى أو : نوع العينة وحجمها 

 :هيئات عامة فى كل مراكز محافظة سوهاج حيث كان اختيارها على النحو التالى 
وهاج 1 و حدد لها الباحث مصلحة فى كل مركز من مراكز محافظة س 02و عددها : أ مصالح القطاع الحكومى 

 –مجالس المدن : استمارة منها تشمل مصالح المحافظة و التى من أهمها  02استمارة استقصاء تم استبعاد  002
 .مديرية الصحة  –مديرية القوى العاملة  –مديرية الشباب و الرياضة  –مديرية اإلسكان  –مديرية التربية و التعليم 

من مجمل % 21تشمل الشركات التى تساهم فى رأسمالها الدولة بنسبة أكبر من  و: مصالح القطاع العام  -ب
منها غير صالحين  00استمارة استبيان تماستبعاد  10هيئات و حدد لها الباحث  9رأسمالها و عددها فى سوهاج 

 01الثانوية 1 و  استمارة لمدارس المرحلة 21استمارة للهيئات العامة 1 و  31استمارة إلى جانب  21ليصبح عددهم 
استمارة تمثل جملة عينة  321استمارة لكليات فرع جامعة أسيوط  بإجمالى  31استمارة لدور العبادة الدينية و 

 .الدراسة 
يرتكز مفهوم الرأى العام على معنيين 1 معنى نظرى و معنى تطبيقى 1 يتعدد المفهوم النظرى  :  نـتائج الدراســـــــــــة

حلى وفقا لما يقصد بكلمة محلى محافظىة بعينها و هو المحافظات أو وحدات الحكم المحلى خالل للرأى العام الم
 فترة زمنية معينة بالنسبة لقضية معينة تمس صالح هذه األغلبية 1 بينما يتحدد المفهوم التطبيقى وفقا لمستوى القضية 

كبيرا فى الرأى العام يفوق تأثير أى وسيلة أن الصحافة تمارس من خالل المضمون الصحفى الذى تقدمه تأثيرا  -
 .أخرى سواء فى مجال نقل المعلومات أو التأثير اإلقناعى فى اآلراء 

 



 
  سحر محمد وهبى عبد الموجود:  اســم الباحـــــــــــــث 
 دور صحافة األطفال فى التنشئة اإلجتماعية للطفل المصرى: عنوان الرسالــــــــة 

 0913:     ة الـمــــــنـــــــحســـــــنـ
 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
 "سمير  –ميكى " التعرف على جمهور األطفال القارىء لهذه المجالت  -0:   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 .التعرف على اتجاهات األطفال تجاه صحفهم الخاصة  -5
 .لى آراء األطفال فى المضمون الذى تقدمه لهم مجالت األطفال التعرف ع -0

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 المنهج الوصفى:  المنهج المستـــــخدم 
المقابلة الشخصية كأداة إلستيفاء المعلومات التى تتضمنها استمارة البحث 1 حيث تشتمل :  األدوات المستخدمة 
 :رتين إلستطالع الرأى الدراسة على إستما

 الثانية لعينة من أولياء األمور  1. سنة  05 – 9األولى لعينة من األطفال من سن  -
1 و تم اختيار عينة األطفال بطريقة  0910و تم تطبيق الدراسة فى شهرى مارس و أبريل : نوع العينة وحجمها 

استمارة منهم و  16أولياء األمور  تم استبعاد  من 311طفل منهم 1 و  31طفل  تم استبعاد  311عشوائية لتشمل 
 .فقط1 أما عينة أولياء األمور فتم إختيارها بأسلوب العينة العشوائية الطبقية  003بذلك اقتصرت الدراسة على 

 0910يناير  0و استخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون لعينة عشوائية مجلتى ميكى و سمير فى الترة من  -
 . 0910ر ديسمب 00حتى 

فى مقدمة المجالت التى يقرأها األطفال 1 و يفضل مجلة ميكى " ميكى و سمير " تأتى مجلة  :  نـتائج الدراســـــــــــة
من عينة اآلباء يفضلها % ؟ 101 و تأتى مجلة ميكى فى رأى %  01و3من عينة األطفال و سمير %  50و3

 .باء من عينة اآل%  55و2أبناؤهم و مجلة سمير فى رأى 
أما ... أثبتت الدراسة التحليلية أن شخصية ميكى فى المرتبة األولى من حيث مرات التكرار يليها بندق فبطوط  -

منهم تفضيل شخصية %  01بالنسبة لآلباء فقد قدموا تصنيفا آخر للشخصيات التى يقدمها أبناؤهم فذكرت نسبة 
ثم الشخصيات %  51تليها رجال البوليس بنسبة %  50 الرجل الخارق للطبيعة ثم الكشافة و المغامرين بنسبة

 .من جملة عينة اآلباء % 01و الدينية % 02التاريخية 
 
 



 
 رجاء نور محمود محمد:  اســم الباحـــــــــــــث 
 الرأى العام فى صدر اإلسالم: عنوان الرسالــــــــة 
 0911:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : ــصـص الــعــــــامالـتخ
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
 :تهدف الدراسة إلى اإلجابة على مجموعة من التساؤالت من أهمها :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 هل وجد رأى عام فى صدر اإلسالم وماذا يعنى وما هى عناصره؟- 0
 الرأى العام اإلسالمى؟ ما هى المبادىء اإلسالمية التى ينبنى عليها- 5
 ما هى التقسيمات اإلسالمية للرأى العام اإلسالمى؟- 0

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 التاريخى والتحليلى ومنهج دراسة العالقات المتبادلة:  المنهج المستـــــخدم 
مقابلة الشخصية1 وأسلوب المالحظة حيث استخدمت الباحثة صحيفة اإلستقصاء المقنن بال:  األدوات المستخدمة 

 .البسيطة التى ال يتدخل فيها الباحث 
استمارة لمصالح القطاع الحكومى و  051تم إختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية بواقع : نوع العينة وحجمها 

 .فردا من الجامعة  33استمارة لمصالح القطاع العام و  21
الرأى العام اإلسالمى رغ محداثته فى صدر اإلسالم إال أنه كان أكثر وأقوى تعبيرا عن نفسه  :  نـتائج الدراســـــــــــة

 .بالمقارنة بالرأى العام اإلسالمى فى المجتمع الحديث 
أن الرأى العام اإلسالمى يستند إلى قاعدة ثابتة من الشرائع واألحكام التى تستمد قدسيتها من قدسية صانعها  -

 .قوتها وتأثيرها الغالب  وثبوتها هو مصدر
 
 
 
 

  



 
 عبداهلل محمد زلطة:  اســم الباحـــــــــــــث 
 0926-0901على أمين صحفيا دراسة فنية و تاريخية  : عنوان الرسالــــــــة 
 0912:     ســـــــنـة الـمــــــنـــــــح

 . إعالم  : الـتخــصـص الــعــــــام
 .صحافة:   التخـصـص الدقــيــق
 :تهدف الدراسة إلى اإلجابة على  مجموعةمن التساؤالت من أهمها :   هـدف الدراســـــــــــــــة 

 .تخليد شخصية على أمين و بشكل حيادى - 0
 .تسلط الضوء و منح معلومات عن هذه الشخصية الهامة فى تاريخ الصحافة المصرية - 5

 ريخيةتا:   نــــــوع الدراســـــــــــــة 
 المنهج المقارن -0. منهج دراسة الحالة  -5. المنهج التاريخى  -0:  المنهج المستـــــخدم 
 تحليل المضمون:  األدوات المستخدمة 
 0926  -0901: تناول المجال الزمنى للبحث : نوع العينة وحجمها 

ر عن الرأى و الرأى اآلخر و تمارس الديمقراطية ال يقوم أى مجتمع إال بوجود صحافة حرة تعب :  نـتائج الدراســـــــــــة
 .بمفهومها العلمى الصحيح فى نفس الوقت 

أن على أمين يعد أحد رواد المدرسة الصحفية الحديثة فى مصر و العالم العربى و خاصة فى مجال استيفاء  -
 .دارة الصحفية و أسندها إلى خبرائها األخبار و االهتمام بها و إخراج الجرائد و المجالت كما أولى اهتماما كبيرا باإل

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عماد عثمان أبو زيد  :الباحثاسم 
/ 00الى  0911/ 0/0المقال التحليلى دراسة تطبيقية على صحيفتى األهرام والوفد فى الفترة من : عنوان الدراسة 

05  /0991  
 0995 :سنة المنح 
 صحافة  :التخصص 

 االهتمام التى توليها كل من األهرام والوفد للمقال التحليلى ضمن موادها التحريرية  التعرف على درجة :الهدف العام 
 وصفية  :نوع الدراسة 

 منهج تحليل المضمون والمنهج المقارن  :المنهج 
 0991/  05/ 00الى  00/0911تحليل مضمون صحيفتى األهرام والوفد فى الفترة من  :العينة 

 ن   تحليل المضمو  :أداة الدراسة 
  0991حتى ديسمبر  0911/  0/0من  :المجال الزمنى 

 :أهم النتائج 
 جاءت األهرام فى المرتبة األولى من حيث عدد المقاالت التحليلية المنشورة خالل فترة الدراسة   -0
 –الدينى  –االجتماعى  –االقتصادى  –السياسى ) جاء ترتيب أنواع المقال التحليلى فى األهرام كالتالى  -5

 ( الرياضى  –كرى العس
 –الثقافى  –العسكرى  –الدينى  –االقتصادى  –السياسى ) بينما جاء ترتيب أنواع المقال التحليلى فى الوفد 

 ( الرياضى 
  



 
 
 أحمد حسين محمدين  :الباحثسم ا

 العوامل البيئية المؤثرة على آداء الصحف الحزبية  :عنوان الدراسة 
 0990 :سنة المنح 
   صحافة :التخصص 

 التعرف على اهم األساليب والنظم االدارية المتبعة فى ادارة الصحف الحزبية :الهدف العام 
 وصفية  :نوع الدراسة 

 منهج دراسة العالقات المتبادلة  –منهج الدراسة المسحية  :المنهج 
  31عينة عشوائيه من مديرى الصحف الحزبية قوامها  :العينة 

 المقابالت الغير مقننه_ لمقابالت المقننه ا_ االستبيان  :أداة الدراسة 
 0911_  0911 :المجال الزمنى 

 :أهم النتائج 
وجود بعض المشاكل والمعوقات السياسيه والقانونيه مثل عدم مالئمة النظام السياسى السائد للعمل الصحفى   -0

 .الحزبى 
 سوء االحوال االقتصادية  -5
 حفىعلى العمل الص( مالك الصحيفة ) سيطرة الحزب  -0
 تعمد بعض الجهات حجب المعلومات عن الصحف الحزبية  -3

  



 
 

  محمود أحمد عبد الغنى: الباحث اسم 
 دراسة تحليلية للصحف القومية المصرية  –دور الصحافة المصرية فى تنمية المجتمع المحلى  :عنوان الدراسة 

 0991 :سنة المنح 
 صحافة   :التخصص 
 النظرية ــــ

على المساحة التى خصصتها الصحف القومية للموضوعات المتعلقة بالمجتمع المحلى خالل  التعرف :الهدف العام 
 فترة الدراسة 
 وصفية :نوع الدراسة 

 منهج المسح التحليلى ومنهج المسح الميدانى  :المنهج 
خدام االسبوع عينة الدراسة التحليلية عينة  عشوائية منتظمة من صحف األهرام واألخبار والجمهورية باست :العينة 

  0916/ 05/  00حتى  0915/ 0/0الصناعى المركب فى الفترة من 
  011عينة عشوائية بسيطة قوامها : عينة الدراسة الميدانية 

 تحليل المضمون  –االستبيان  :أداة الدراسة 
 0916/ 05/  00حتى  0915/ 0/0 :المجال الزمنى 

 :أهم النتائج 
 صحف القومية التى يفضلها أفراد العينة تليها األهرام ثم الجمهورية جاءت صحيفة األخبار قى مقدمة ال -0
المساحة التنموية التى خصصتها االهرام من اجمالى المساحة التحريرية ضئيلة ال تتناسب مع أهمية التنمية  -5

 للمجتمع المحلى وكذلك صحيفة الجمهورية والمساحة  التى خصصتها االخبار للموضوعات التنمية ضعيفة 
 
  

  



 
 سحر محمد وهبى : الباحث اسم 

 دور بحوث االعالم فى تنمية المجتمع المصرى  :عنوان الدراسة 
 0919 : سنة المنح
 صحافة  :التخصص 
 النظرية ــــ

 تحديد دور بحوث االعالم فى تنمية المجتمع المصرى  :الهدف العام للدراسة 
 وصفية   :نوع الدراسة 

 يلى ومنهج المسح الميدانى المنهج التحل :منهج الدراسة 
   (بحثا  00)كافة بحوث االعالم التنموى التى أجازتها كلية االعالم وقسم الصحافة بسوهاج  :مجتمع الدراسة 

السادة المشرفين على البحوث االعالمية عينة عشوائية من المشتغلون بالبحث االعالمى من الباحثين  :العينة 
   عينة عشوائية من الممارسين االعالميين فى المؤسسات المختلفةوالسادة الباحثين االعالميين و 

 :أدوات التحليل 
دراسة تحليلية لعينة من الرسائل االعالمية المجازة من كليات وأقسام الصحافة و االعالم فى جمهورية مصر  -0 

 0911وحتى  0922العربية فى الفترة من 
  دراسة ميدانية على شكل استبيان الستطالع رأى -0
 السادة الممارسين االعالميين فى المؤسسات المختلفة.  أ

 السادة المشرفين على البحوث االعالمية والسادة الباحثين االعالميين . ب
 0911وحتى  0922الفترة من : المجال الزمنى 

 :أهم النتائج 
ث االعالمية فى تطوير أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من الممارسين االعالميين يؤمنون بأهمية البحو   -0

 المجتمع المصرى 
يؤمن الممارسون االعالميون الذين خضعوا لهذه الدراسة وجود خطة للبحوث االعالمية يسير على هداها   -5

 الباحثون االعالميون ويؤكدون على ضرورة وجود هذه الخطة للبحوث االعالمية 
التنمية التى حظيت باهتمام كبير من قبل  أظهرت الدراسة أن قطاع التنمية االجتماعية من أكثر قطاعات -0

 الباحثين االعالميين  والدراسات االعالمية التنموية 
 


