
 
 كلية اآلداب                                                       معة سوهاج                           جا

       
 الدكتوراهلدرجة يان بالرسائل العلمية المسجلة ب

 قسم اإلعالمب     
 الدكتوراهرسائل : أوال  

 م     11/11/8112: تاريخ التسجيل        قات العامة واالعالم السياحىالعال: شعبة          معتز محمد توفيق/ رسالة الطالب -1
 سحر محمد وهبى/ د -8      حنان جنيد/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   

 (يةدراسة تحليلية ميدان –الشائعات على مواقع التواصل االجتماعى وعالقتها برضا الجمهور عن األداء الحكومى )         

-------------------------------------------------------------- 
      م11/11/8112: تاريخ التسجيل     صحافة       : شعبة                  عماد عبد البديع بخيت/ رسالة الطالب -8
 عادل صادق محمد/ د -8شريف درويش اللبان      / د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 : الرسالة موضوع   

 (دراسة للمضمون والجمهور: استخدام المواقع الحكومية المصرية وعالقته برضا الجمهور عن األداء الحكومى )         

 -------------------------------------------------------------- 

 م     11/11/8112: تاريخ التسجيل           عالقات عامة : شعبة           هانى فتحى على محمد/ رسالة الطالب -3
 حمدى أحمد عمر/ د -8      هبه اهلل بهجت السمرى/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 (دور القنوات الفضائية فى التسويق االجتماعى لقضايا التنمية المستدامة بصعيد مصر):   موضوع الرسالة   

--------------------------------------------------------------  
 م     11/11/8112: تاريخ التسجيل            صحافة : شعبة             حامد محمد بخيت فيزى/ رسالة الطالب -4

 محرز حسين غالى/ د -8      عزه عبد العزيز عبد الاله/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 –المصرية ومواقعها االلكترونية على أداء القائمين باالتصال بها أثر المناخ التنظيمى بالمؤسسات الصحفية ):   موضوع الرسالة   

 (دراسة مقارنة بين المؤسسات الحكومية والخاصة

-------------------------------------------------------------- 
 م     11/11/8112: تاريخ التسجيل            عالقات عامة : شعبة        أحمد مصطفى على حسين/ رسالة الطالب -1
 صابر حارص محمدين/ د -8      أيمن منصور ندا/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 (دراسة تطبيقية -اثر التعرض لقنوات اليوتيوب والفضائيات على التعصب السياسى لدى الشباب المصرى ) : موضوع الرسالة   

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل                   صحافة : شعبة               ساره مدحت ناجى  / ةرسالة الطالب -6
 سهير عثمان عبد الحليم/ د -8      عزه عبد العزيز عبد الاله/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
  : موضوع الرسالة   
 (  دراسة للمضمون والقائم باالتصال والجمهور" بة الصحفية فى الصفحات الطبية بالصحف المصرية العوامل المؤثرة على فنون الكتا) 



-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل              عالقات عامة: شعبة               آيه أحمد عبد اللطيف  / ةرسالة الطالب -7  
 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8      نرمين زكريا خضر/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     

  : موضوع الرسالة  
 (  دراسة للمضمون والقائم باالتصال -استراتيجيات الترويج السياحى لصورة مصر بالخارج عبر المواقع االلكترونية )           

-------------------------------------------------------------- 
 م     82/4/8112: تاريخ التسجيل              عالقات عامة: شعبة               رشا عبد المحسن سعد  / ةرسالة الطالب -2
 عمرحمدى أحمد / د -3فؤاده البكرى                 / د -8        فوزى عبد الغنى خالف/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 استراتيجيات العالقات العامة فى دعم برامج التنمية المستدامة دراسة تطبيقية على وزارة التنمية) : موضوع الرسالة   

 ( المحلية وعينة من محافظات مصر
-------------------------------------------------------------------------- 

 م     82/4/8112: تاريخ التسجيل              صحافة: شعبة                عمرو احمد عمر حسن / رسالة الطالب -9
 طارق زكى موسى/ د -3حلمى محمود محسب         / د -8      فوزى عبد الغنى خالف/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 ( دراسة شبة تجريبية -البنائية أساليب تصميم مواقع المجالت وعالقتها بإدراك المستخدمين للعناصر ) : موضوع الرسالة   

--------------------------------------------------------------------------  

 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل              صحافة: شعبة               مروه عبد الهادى ثابت  / ةرسالة الطالب -11
 مرزوق عبد الحكم العادلى         / د -8      الدينمحمود علم / د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 الخطاب الصحفى للصحافة االلكترونية المصرية واألمريكية تجاه السياسة األمريكية فى الشرق األوسط): موضوع الرسالة   

 (دراسة تطبيقية –وعالقتها بصورة أمريكا لدى النخبة المصرية 
-------------------------------------------------------------------------- 

 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل      عالقات عامه      : شعبة        ايمان محرم محمد حسين  / ةرسالة الطالب -11
 فاطمة الزهراء صالح/ د -8           محمد معوض/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 السينمائية المصرية لقضية الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على إدراك الشباب المصرى نحوها أطر معالجة األفالم): موضوع الرسالة   

 (دراسة تحليلية ميدانية

-------------------------------------------------------------------------- 
 م     16/11/8117: اريخ التسجيلت      صحافة      : شعبة        هيثم محمد محمد عبد ربه  / رسالة الطالب -18

 عبد الباسط أحمد هاشم/ د -8           جمال عبد الحى النجار/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 (تناول المواقع االلكترونية للصحف المصرية لقضايا العنف األسرى دراسة تحليلية وميدانية)  : موضوع الرسالة   

-------------------------------------------------------------------------- 
 م     16/11/8117: تاريخ التسجيل           صحافة      : شعبة          سميه فتحى ادم  / ةرسالة الطالب -13

 سحر محمد وهبى/ د -8           مديحه عباده/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 (تشكيل منظومة الموروثات الثقافية فى إقليم جنوب الصعيد دراسة حالة تتبعية دور اإلذاعة المحلية فى)  : موضوع الرسالة   

-------------------------------------------------------------------------- 
   م84/4/8117: تاريخ التسجيل         صحافة   : شعبة       فيروز عبد الحميد جابر / رسالة الطالبة -11
 دقعادل صا/ د -8عبد الجواد سعيد ربيع        /د.أ -1: هيئة اإلشراف             



 (النظام الرقابي فى إدارة المؤسسات الصحفية المصرية وعالقته بتبنى األساليب اإلدراية الحديثة دراسة ميدانية: ) موضوع الرسالة   
 --------------------------------------------------------------------------

   م84/4/8117: تاريخ التسجيل           قات عامةعال: شعبة        زينب محمد أبو المجد/ رسالة الطالبة -16
 عبد الباسط احمد هاشم/ د -8سلوى محمد يحيى        / د.أ -1: هيئة اإلشراف             
      سيميولوجيا الرسالة اإلعالنية عبر مواقع التواصل االجتماعى وتأثيرها على السلوك الشرائى للمرأة : )موضوع الرسالة             

 (دراسة للمضمون والجمهور -المصرية                                                    
-------------------------------------------------------------------------- 

   م84/4/8117: تاريخ التسجيل                  صحافة: السيد الحسين السيد    شعبة/ رسالة الطالب -17       
 عزه عبد العزيز عبد الاله/ د.أ -8ليلى عبد المجيد        / د.أ -1: هيئة اإلشراف                   

 الصحافة االستقصائية ودورها فى تحديد أولويات السياسات العامة: ) موضوع الرسالة
 (دراسة للمضمون والقائم باالتصال والجمهور 

----------------------------------------------------------------              
 م    17/11/8116:تاريخ التسجيل       صحافة: شعبة        محمد نور طايع السمان     / رسالة الطالب -12
 حلمى محمود محسب/ د -8عزه عبد العزيز عبد الاله           / د.أ -1: هيئة اإلشراف                

 (تأثير التيبوغرافيا الرقمية على اخراج الجريدة االلكترونية دراسة مقارنة بين الصحف المصرية واألمريكية: ) الرسالة موضوع        
----------------------------------------------------------------                           

 م 17/11/8116: تاريخ التسجيلعالقات عامة      :بة شع      سالى عبد الشافى عبد الحميد/ ةرسالة الطالب -19
 السيد السعيد/ د -8عزه عبد العزيز عبد الاله           / د.أ -1: هيئة اإلشراف         
 النماذج االتصالية للعالقات العامة فى إدارة المخاطر ودورها فى تحسين االداء المؤسسى :)موضوع الرسالة         

 (ن المؤسسات المصرية والدوليةدراسة مقارنة بي
 ---------------------------------------------------------------

 م 12/4/8116: تاريخ التسجيل                             الزهراء احمد محمد اسماعيل/  ةرسالة الطالب -81
 عادل صادق/ د -8           عزه عبد العزيز عبد الاله/ د.أ -1: هيئة اإلشراف                

 اطر معالجة البرامج االستقصائية فى الفضائيات المصرية وانعكاساتها على مستوى:  )موضوع الرسالة             
 (دراسة مسحية: الوعى بالقضايا المقدمة فيها  

         --------------------------------------------------------------------- 
 م 12/4/8116: تاريخ التسجيل                  صحافة :شعبة      ساره أحمد الضوى أحمد  / رسالة الطالبة  -81
 هويدا سيد مصطفى/ د.أ -8عزه عبد العزيز عبد الاله           / د.أ -1: هيئة اإلشراف            
   ية واألجنبية بالقنوات الفضائية وانعكاساتها على الهوية الثقافية الرؤية االخراجية فى المسلسالت العرب: )موضوع الرسالة          

 (دراسة تحليلية وميدانية –للشباب المصرى                                                
-        ---------------------------------------------------------- 

  م12/4/8116: تاريخ التسجيل       صحافة:شعبة        لرحمنريهام أحمد عبد ا/ ةرسالة الطالب -88
 فاطمة الزهراء صالح/ د -8عزه عبد العزيز عبد الاله           / د.أ -1: هيئة اإلشراف                 

 (دراسة تطبيقية – التدريب المهنى فى القنوات الفضائية العربية اإلخبارية وأثره على المنتج االعالمى:)موضوع الرسالة       
 -----------------------------------------------------------------------



 م12/4/8116: تاريخ التسجيل         عالقات عامة:رحاب عثمان محمد   شعبة / ةرسالة الطالب -83
  صابر حارص محمد/ د -8محمد نمر على           / د.أ -1: هيئة اإلشراف 

 (التفاعلية فى مواقع الحكومة االلكترونية وعالقتها بتسويق الخدمات للجمهور فى مصر:)سالة موضوع الر 
---------------------------------------------------------------- 

 م 12/4/8116: تاريخ التسجيل       عالقات عامة:اسماء عشرى برعى    شعبة / ةرسالة الطالب -84
  فؤاده عبد المنعم البكرى/ د -8عزه عبد العزيز عبد الاله           / د.أ -1: هيئة اإلشراف 

 :موضوع الرسالة             
نعكاساتها على االداء المهنى )  مستقبل العالقات العامة االلكترونية فى المؤسسات السيادية وا 

 (نخبةدراسة للمضمون والقائم باالتصال وال( 8116/8186)واالتصالي خالل العقد 
 --------------------------------------------------------------------

 م  19/11/8111: تاريخ التسجيل           صحافة :شعبة           أيهاب عبد الرؤف أحمد / رسالة الطالب -81
 م الدينمحمود سليمان عل/ د.أ -8           عزة عبد العزيز          / د.أ -1: شرافهيئة األ

 :موضوع الرسالة               
 يناير بالتطبيق على صحيفتى  81تحليل خطاب الصحافة اإللكترونية االمريكية إلحداث ثورة )

 (م8113حتى يونيه  8111يناير  81نيويورك تايمز والواشنطن بوست فى الفترة من 
 -------------------------------------------------------------------------

 م19/11/8111: تاريخ التسجيل                   صحافة:شعبة            سوسن عفيفى خالد  / ةرسالة الطالب -86
 فاطمة الزهراء صالح/ د -8فوزى عبد الغنى خالف           / د.أ -1: شرافهيئة األ

 :موضوع الرسالة              
 –ل المتخصصة وعالقته بالوعي الصحى لديهم مصر والجزائر نموذجا تعرض األطفال العرب لقنوات األطفا)

 (دراسة ميدانية لعينة من األطفال فى مرحلة الطفولة  المتأخرة 
--  -- ----  ------------------------------------------------------------ 

 م  81/11/8114: تاريخ التسجيل                                         غاده فتح اهلل محمد   / ةرسالة الطالب-87
 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8سامى عبد الرؤوف طايع           / د.أ -1: شرافهيئة األ

 :موضوع الرسالة           
 (لممارسيندراسة القادة وا –دور أنماط القيادة فى فاعلية أتخاذ قرارات العالقات العامة فى شركات السياحة المصرية )

  -- --  ---------------------------------------------------------
  م18/1/8114: تاريخ التسجيل     عالقات عامة: شعبة    سميه عبد الراضى أحمد محمد/ةرسالة الطالب -82

 سحر محمد وهبى/ د -8           اميمة محمد محمد عمران/ د.أ -1: شرافهيئة األ
 قياس فاعلية برامج العالقات العامة فى المؤسسات االستثمارية وانعكاساتها على صورتها المستقبلية ):الة موضوع الرس

 (دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات االستثمارية –
     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 كلية اآلداب                                                       معة سوهاج                           جا

    
 ماجستيراللدرجة يان بالرسائل العلمية المسجلة ب     

 قسم اإلعالمب
 :الماجستيررسائل   

 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل     صحافة       : شعبة                  سمر خلف اهلل الزناتى/ ةرسالة الطالب -1
 عادل صادق محمد/ د -8      سحر محمد وهبى/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   

 (دراسة تحليلية –معالجة الصحافة اإللكترونية الدولية لإلزمات الدبلوماسية بين الدول الشرق أوسطية )         

 -------------------------------------------------------------- 

 م     11/11/8112: تاريخ التسجيل                         : شعبة           ممدوح اسماعيلأحمد / رسالة الطالب -8
 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8      محمود يوسف/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 (تمعيةالمجالمصرية فى إدارة األزمات  الحكوميةاستراتيجيات الخطاب االتصالى للمؤسسات ):   موضوع الرسالة   

--------------------------------------------------------------  
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل           العالقات العامة: شعبة             أحمد على بكرى على/ رسالة الطالب -3

 عبد الباسط احمد هاشم/ د -8      صفوت العالم/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 على تذكر المعلومات لدى الجمهور " النستالوجيا اإلعالنية" تأثير إعالنات الحنين إلى الماضى ):   وضوع الرسالةم   

 (دراسة تحليلية وشبة تجريبية –                                                     

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل         العالقات العامة: شعبة     مى عبد الحفيظ حسن            / ةالطالب رسالة -4    
 سعد ابراهيم محمد/د.أ -3  حمدى أحمد عمر/ د -8      عبد الباسط احمد هاشم/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   

 (دراسة للمضمون والجمهور –هب بالفضائيات الخاصة وتأثيرها على النسق القيمى للجمهور برامج اكتشاف الموا)         

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل         العالقات العامة: شعبة     هبه اهلل محمد عبده خضيرى            / ةالطالب رسالة -1

 حمدى أحمد عمر/ د -8      سلوى العوادلى/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
 (محافظات صعيد مصر دراسة تطبيقية بدواوين –األداء المهنى الدارات العالقات العامة واتجاهات القيادات االدارية نحوها )  

-------------------------------------------------------------- 



 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل         الصحافة: شعبة     فاتن عبد الرؤف عبد المتجلى            / ةالطالب رسالة -6
 محمود عبد العزيز قاعود/ د -3دعاء الدسوقى       / د -8      فوزى عبد الغنى خالف/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
 (دراسة شبة تجريبية على الجمهور المصرى -أثر أستخدام االنفوجرافيك فى المواقع اإلخبارية اإلليكترونية على يسر القرءاة )  

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل         العالقات العامة: شعبة     جهاد حلمى محمد            / ةالطالب رسالة -7

 عبد الباسط احمد هاشم/ د -8      صفوت العالم/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
 (تصميم إعالنات الطرق وعالقته بالقرار الشرائى للجمهور دراسة للمضمون والجمهور فى ضوء نظرية السلوك المخطط)  

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل         الصحافة: شعبة     ريهام عيد محمد درويش            / ةالطالب رسالة -2

 سحر محمد وهبى/ د -3        عبد الباسط احمد هاشم/ د -8      حمدى احمد عمر/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : ةموضوع الرسال   
 (دراسة تحليلية وميدانية -دور األلعاب اإللكترونية فى تشكيل منظومة النسق القيمى لدى الطفل المصرى )  

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112 :تاريخ التسجيل       عالقات عامة: شعبة     دينا ابراهيم السيد           / ةالطالب رسالة -9

 حمدى احمد عمر/ د -8      فؤاده البكرى/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
 (دراسة ميدانية -تأثير تطبيقات الماسنجر والواتس آب على العالقات االجتماعية للجمهور )  

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل       الصحافة: شعبة     مروه القرنى الزهرى           / ةالطالب ةرسال -11

 عادل صادق/ د -3أحمد محمود موسى    / د -8      سعيد الغريب النجار/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
       -لكترونية اإلخبارية على إدارك وتذكر الشباب الجامعى للمضمون اإلخبارى تأثير الصورة الصحفية ومقاطع الفيديو بالمواقع اإل )  

 (دراسة شبة تجريبية                                                   

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل       الصحافة: شعبة         عبد العليم       " محمد هانى "/ الطالب رسالة -11

 عبد الباسط احمد هاشم    / د -8      سماح محمد محمدى/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
انية على عينة من دراسة ميد -العوامل المؤثرة على األداء المهنى للمراسل االعالمى وانعكاساتها على الرضا الوظيفى لديه )  

 (مراسلى الصحف واالذاعات والفضائيات المصرية بالخارج

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل العالقات العامة    : شعبة     اسماء عبد العزيز مصطفى           / ةالطالب رسالة -11 

 صابر محمد عبد ربه    / د -8      عزه عبد العزيز عبد الاله/ د.أ -1: اإلشرافهيئة      
 : موضوع الرسالة   



 (دراسة للمضمون والجمهور -السخرية على مواقع التواصل االجتماعى وعالقتها بتصورات الجمهور للواقع )          

-------------------------------------------------------------- 
 م     16/4/8112: تاريخ التسجيل الصحافة    : شعبة     هاجر محمد احمد اسماعيل         / ةالطالب رسالة -18

 مديحة أحمد عباده    / د.أ -8      ايناس ابو يوسف/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 ( ة فى صعيد مصراطر معالجة الصحافة االلكترونية لقضايا تمكين المرأ)  : موضوع الرسالة   

------------------------------------------------------------------------- 

 م     16/11/8117: تاريخ التسجيل الصحافة    : شعبة     مروه محمد محمود حسين         / ةالطالب رسالة -13
 بى    سحر محمد وه/ د.أ -8      وفاء محمد على/ د -1: هيئة اإلشراف     
 (دراسة للمضمون والقائم باالتصال -معالجة الصحافة اإلقليمية لقضايا الثأر فى صعيد مصر )  : موضوع الرسالة   

------------------------------------------------------------------------- 
 م     16/11/8117: ريخ التسجيلتا الصحافة    : شعبة     سحر احمد امام على         / ةالطالب رسالة -14

 عبد الباسط احمد هاشم/ د -8     صالح  فاطمة الزهراء/ د -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
 (  دراسة تحليلية وميدانية -التفاعلية المدركة من استخدام القنوات االخبارية للبث المباشر على موقع الفيسبوك )   

------------------------------------------------------------------------- 
 م     16/11/8117: تاريخ التسجيل   الصحافة    : شعبة     دينا فهر احمد فهر         / ةالطالب رسالة -11

 عبد الباسط احمد هاشم/ د -8     نرمين األزرق/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
 ( دراسة تحليلية وميدانية -لكاريكاتير فى الصحف المصرية للقضايا االجتماعية واتجاهات الجمهور نحوه تناول ا)   

------------------------------------------------------------------------- 
 م     16/11/8117: خ التسجيلتاري     العالقات العامة: شعبة   ابو المواهب      " احمد صبرى"مروه / ةالطالب رسالة -16

 عبد الباسط احمد هاشم/ د -8     حنان جنيد/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 (دراسة تحليلية ميدانية -تأثير الرسالة اإلعالنية عبر الواتساب على اتخاذ القرار الشرائى )   : موضوع الرسالة   

------------------------------------------------------------------------- 
 م     16/11/8117: تاريخ التسجيل الصحافة    : شعبة   محمود حسن حسين      / الطالب رسالة -17

 عبد الباسط احمد هاشم/ د -8     شريف درويش اللبان/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     
 : موضوع الرسالة   
 (دراسة ميدانية -حول قضايا السياسة الخارجية المصرية  اعتماد الشباب على الفيس بوك كمصدر للمعلومات)   

------------------------------------------------------------------------- 
 م     84/4/8117: تاريخ التسجيل الصحافة    : شعبة   سامح نصحى فؤاد      / الطالب رسالة -12

 محمد محفوظ الزهرى/ د -8     سحر محمد وهبى/ د -1: هيئة اإلشراف     
 (  "بالتطبيق على حملة تمرد" يونيو  31دور الحمالت االعالمية فى التهيئة لثورة ) : موضوع الرسالة   

------------------------------------------------------------------------- 
 م84/4/8117: تاريخ التسجيل             ةصحاف: اسالم محمد مطاوع محمد      شعبة / رسالة الطالب  -19
 سحر محمد وهبى/ د -8     فوزى عبد الغنى خالف/ د.أ -1: هيئة اإلشراف     

  :موضوع الرسالة    



 (دراسة للمضمون والقائم باالتصال: االلكترونية  المواقع األخباريةتوظيف التقنيات الحديثة فى تحرير التقرير الصحفى فى )    
 --------------------------------------------------------------------------

 
 م    17/11/8116: تاريخ التسجيل          صحافة: شعبة         لمياء على عبد الحميد أحمد/ رسالة الطالبة  -81

 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8     شريف درويش اللبان/ د.أ -1: هيئة اإلشراف      
  :موضوع الرسالة      

 (دراسة ميدانية –تعرض الشباب بالصعيد للرسوم الساخرة على مواقع التواصل االجتماعي وأثره فى إدراك القضايا السياسية لديهم )   
 --------------------------------------------------------------------------

 م  17/11/8116: تاريخ التسجيل           صحافة: شعبة         محمد شيماء محمود حسين / رسالة الطالبة  -81
 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8   ليلى عبد المجيد/ د.أ -1: هيئة اإلشراف      

  :موضوع الرسالة        
 (ميةدراسة على النخبة القانونية واإلعال –نحو تشريع قانونى لحرية تداول المعلومات فى مصر )         

---------------------------------------------------------------- ------
 م  17/11/8116: تاريخ التسجيل        عالقات عامة: شعبة       ابتسام محمد عبد العال  / رسالة الطالبة  -88

 سحر محمد وهبى/ د -8   حنان فاروق محمد/ د.أ -1: هيئة اإلشراف      
  :وضوع الرسالةم        

 (دراسة تقييمية -أنشطة العالقات العامة فى مؤسسات االتصال وتكنولوجيا المعلومات )              

---------------------------------------------------------------- -------
 م  17/11/8116: ريخ التسجيلتا  عالقات عامة  : شعبة           آيه صالح الدين مختار/ رسالة الطالبة  -83  

 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8   محمد نمر على  / د.أ -1: هيئة اإلشراف      
 (داللة لغة الفتات المنشآت التجارية وتأثيرها على الجمهور دراسة تطبيقية)   :موضوع الرسالة        

---------------------------------------------------------------- 
 م17/11/8116: تاريخ التسجيل          صحافة: شعبة       شيماء رأفت أحمد مزيد  / رسالة الطالبة  -84

 سحر محمد وهبى/ د -8   عادل صادق/ د -1: هيئة اإلشراف      
  :موضوع الرسالة    
 ية على صحف المصرى اليوم دراسة تحليل –معالجة الصحافة االستقصائية بالصحف الخاصة للقضايا العامة )    

 (8116وحتى  8114واليوم السابع والوطن خالل الفترة الزمنية من                     
 ----------------------------------------------------------------

 م  17/11/8116: تاريخ التسجيل  صحافة  : شعبة      هبه عادل التونى محمود  / رسالة الطالبة  -81
    عادل صادق/ د -8أميمة محمد عمران     / د.أ  -1: هيئة اإلشراف      
  :موضوع الرسالة         

 (دراسة ميدانية –تقييم فاعلية اآلداء المهنى للقائم باإلتصال فى الصحافة المصرية اإللكترونية )       
---------------------------------------------------------------- 

 م 17/11/8116: تاريخ التسجيل             صحافة: شعبة          آالء  مهدى حماد   / رسالة الطالبة  -86  



    حلمى محسب/ د -8عزه عبد العزيز عبد الاله     / د.أ  -1: هيئة اإلشراف     
 
 (كترونية العربيةأثر إستخدام االنفوجرافيك على فاعلية الصحافة االل) :موضوع الرسالة    

---------------------------------------------------------------- 
 م 17/11/8116: تاريخ التسجيل          صحافة: شعبة             محمود محمد حسن /رسالة الطالب  -87
 سحر محمد وهبى/ د -8   عادل صادق/ د -1: هيئة اإلشراف    
 (دراسة للمضمون والجمهور –لفيسبوك فى المشاركة السياسية للشباب بصعيد مصر دور ا) :ةموضوع الرسال  

 ---------------------------------------------------------------------
 م  12/4/8116: تاريخ التسجيل                      صحافة: شعبة     عال عبد الراضى محمد   / رسالة الطالبة  -82

    عادل صادق/د -8عزه عبد العزيز عبد الاله     / د.أ  -1: يئة اإلشرافه     
    العوامل المؤثرة فى األداء المهنى للعاملين بوسائل اإلعالم اإلقليمية فى ظل الثورة التكنولوجية ) :موضوع الرسالة    

 (جنوب الصعيد نحوها وانعكاساتها على اتجاهات جمهور                                          
           -------------------------------------------------------------
 م  19/11/8111: تاريخ التسجيل                  صحافة: شعبة          هبه اهلل محمد عبد الحميد  / رسالة الطالبة  - 89

 مة الزهراء صالحفاط/ د -8 سحر محمد وهبى /د -1: هيئة اإلشراف      
 (العوامل المؤثرة على مصداقية أخبار اليوتيوب كما يراها الشباب الجامعى) :موضوع الرسالة     

------------------------------------------------------------ -----------
 م   19/11/8111: يخ التسجيلتار                    صحافة: شعبة       شيماء على صالح /  ةرسالة الطالب -31   
      مرزوق عبد الحكم العادلى /د -8عزه عبد العزيز عبد الاله      /د.أ -1: هيئة اإلشراف          
 (سيميولوجيا الصورة اإلعالنية وتأثيرها النفسى على تشكيل اتجاهات المستهلك: )موضوع الرسالة        

-------------------------------------------------------------- 
 م  19/11/8111: تاريخ التسجيل          عالقات عامة: شعبة             جهاد عادل حسنى  / رسالة الطالبة  -31
      مرزوق عبد الحكم العادلى /د -8محمد محفوظ الزهرى      /د.أ -1: هيئة اإلشراف   
  :موضوع الرسالة   
 (بالتطبيق على الدبلوماسية الشعبية والرسمية لحل أزمة سد النهضة –عامة الدولية لحل االزمات السياسية استراتيجيات العالقات ال)

 -------------------------------------------------------------
 م  19/11/8111: تاريخ التسجيل                  صحافة: شعبة    هيام شرف الدين أحمد /  ةرسالة الطالب -38

    عادل صادق/ د -8أميمة محمد عمران     / د.أ  -1: هيئة اإلشراف     
 (اتجاهات الشباب الجامعى نحو مصداقية اإلخبار بالقنوات الفضائية الحكومية والخاصة) : موضوع الرسالة     

 ---------------------------------------------------------------------
 م    19/11/8111: تاريخ التسجيل أحمد عباس دردير                                / لطالب رسالة ا -33
 سحر محمد وهبى/ د -8   عادل صادق/ د -1: هيئة اإلشراف    

  :موضوع الرسالة      
 (دانيةدراسة تحليلية مي –دور المواقع االلكترونية فى ادراك الجمهور المصرى للقضايا االقتصادية )     

 --------------------------------------------------------------------



 م   19/11/8111: تاريخ التسجيل      صحافة: شعبة        اسماء سالمان محمد /  ةرسالة الطالب -34       
    دقعادل صا/ د -8أميمة محمد عمران     / د.أ  -1: هيئة اإلشراف                       

 (دراسة تحليلية –أطر المعالجة الصحفية لقضية المحاكمات السياسية بالصحف المصرية : )موضوع الرسالة                   
         ------------------------------------------------------------- 
 م19/11/8111: تاريخ التسجيل         صحافة  : شعبة                 سمر العريان يوسف / رسالة الطالبة  -31        

 فاطمة الزهراء صالح/ د -8 حسن على محمد /د -1: هيئة اإلشراف                    
 (دراسة تحليلية –معالجة الفيلم الوثائقى لقضايا التقيد السياسى فى مصر ) :موضوع الرسالة   

 --------------------------------------------------------------
 م   19/11/8111: تاريخ التسجيل            عالقات عامة  : شعبة        رحمه عادل كامل   / رسالة الطالبة  -36

    عادل صادق/ د -8عبد العزيز السيد عبد العزيز     / د.أ  -1: هيئة اإلشراف             
 :موضوع الرسالة             

 (دراسة ميدانية –لمعلومات حول القضايا السياسية واالجتماعية من اليوتيوب إلتماس الشباب ل) 
             -------- ---------------------------------------------------------- 
 م 11/4/8111: تاريخ التسجيل             صحافة: شعبة             أمنية ممدوح السيد /  ةرسالة الطالب -37

    عادل صادق/ د -8صابر محمد عبد ربه     / د  -1: هيئة اإلشراف             
 (دراسة ميدانية –أثر شبكات التواصل االجتماعى على الحياه الزوجية فى صعيد مصر ) : موضوع الرسالة            

         --------------------------------------------------------------------- 
 م  11/4/8111: تاريخ التسجيل       عالقات عامة: شعبة      شروق محمد ابراهيم/  ةرسالة الطالب -32
      مرزوق عبد الحكم العادلى /د -8محمود يوسف      /د.أ -1: هيئة اإلشراف               

 (قضايا الرآى العام فى مصر أثر اإلعالن السياسى فى تشكيل اتجاهات الجمهور نحو) : موضوع الرسالة        
         ------ ------------------------------------------------------------- 

           م       11/4/8111: تاريخ التسجيل           الصحافة: شعبة         عال طلعت أحمد السيد/  ةرسالة الطالب -39       
      فاطمة الزهراء صالح/ د -8وسف     محمود ي /د.أ -1: هيئة اإلشراف

 : موضوع الرسالة                 
 عالقة شبكات التواصل االجتماعى بتكوين الهوية الوطنية للمراهقين من منظور نظرتيى )             

 (التماس المعلومات واالعتماد على وسائل اإلعالم                                  
         --------------------------------------------------------------------- 

 م   16/3/8111: تاريخ التسجيل          العالقات العامة:شعبة  زينب عبد القادر محمد       / رسالة الطالبة  -41    
      لىمرزوق عبد الحكم العاد /د -8سامى عبد الروؤف      /د.أ -1: هيئة اإلشراف        
  :موضوع الرسالة      
 (دراسة ميدانية –القيم األخالقية لممارسى العالقات العامة فى المراكز الثقافية الدولية كما يعكسها الجمهور المصرى )    

 -----------------------------------------------------------
 م   81/11/8114: تاريخ التسجيل             عالقات العامةال:شعبة    منار هاشم محمد     / رسالة الطالبة  -41

 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8   سحر محمد وهبى/ د -1: هيئة اإلشراف      
 (يناير 81إدارة العالقات العامة لألزمات السياحية بعد ثورة )  :موضوع الرسالة      



----------------------------------------------------------------    
 

 العالقات العامة: م       شعبة 14/7/8114: تاريخ التسجيل    دينا محمود محمد عثمان/  ةرسالة الطالب -48
 مرزوق عبد الحكم العادلى/ د -8   سامى طايع/ د.أ -1: هيئة اإلشراف        

 : موضوع الرسالة           
 دراسة ميدانية على –أتخاذ القرار الشرائى لدى المستهلك المصرى  الوعى بالعالمات التجارية ودورها فى)

 (عينة من الجمهور المصرى
         -------------------------------------------------------------- 

 صحافة: شعبة  م    18/1/8114: تاريخ التسجيل نيفين مصطفى محمد بخيت       / رسالة الطالبة  -43
 فاطمه الزهراء صالح/ د -8   سحر محمد وهبى/ د -1: هيئة اإلشراف       
 :موضوع الرسالة   
 (يناير 81العوامل المؤثرة على األداء المهنى لإلعالميات فى صعيد مصر فى ظل تداعيات ثورة ) 

---------------------------------------------------------- 
    صحافة:شعبة  م          12/8/8113: تاريخ التسجيل عبد اللطيف       جمال أمين /  رسالة الطالب -44

 عاصم عبد الهادى حمدون/ د -8   صابر حارص محمد/ د -1: هيئة اإلشراف       
 (8111يناير  81موقف الصحافة الخليجية من الشأن المصرى خالل المراحل االنتقالية بعد: )موضوع الرسالة       

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 


