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عناوين الرسائل الممنوحة بقسم قائمة ب
 اإلعالم 

 

 

 

 

 

 



 

 (صحافة) رسائل الماجستير: أولا 
 عنوان الدراسة الدرجة سنة المنح اسم الباحث م
 يوسف يعقوب مرزوق 1

 
دراسة تطبيقية على  :العوامل التي تؤثر على القائمين باألخبار ماجستير 1108

 .  حراس البوابة وانتقاء األخبار في راديو القاهرة
 .لمصرية العالقة بين الشكل والمضمون في الصحف ا ماجستير 1101 فوزي عبدالغني خالف 2

 المصرى للطفل اإلجتماعية التنشئة فى األطفال صحافة دور ماجستير 1101 الموجود عبد وهبى محمد سحر 1

 0391 -0391 تاريخية  و فنية دراسة صحفيا أمين على ماجستير 1101 زلطة محمد عبداهلل 1
 الكريم الخبر فى القرآن ماجستير 1101 أحمد حسين محمدين 1
 محمد حارص صابر 1

 
 دراسة – المحلى العام الرأى على المصرية الصحافة تأثير ماجستير 1100

 سوهاج محافظة على ميدانية
 الرأى العام فى صدر اإلسالم ماجستير 1100 رجاء نور محمود محمد 7
 عزة عبد العزيز عبد الاله 0

 
دراسة تحليلة )عية للصحافة المصرية المسئولية االجتما ماجستير 1112

لوظائف الصحافة مع التطبيق على صحيفتى االهرام واالهالى 
 0319-0391خالل الفترة من 

العوامل التى تؤثر على انتقاء األخبار فى الصحف المصرية  ماجستير 1111 حنفى حيدر أمين محمد 1
 (.ارضةدراسة ميدانية على القائم فى الصحف القومية والمع)

 الشئون العربية فى الصحف المصرية  ماجستير 1111 محمد محفوظ الزهرى 18

 نجالء محمود عثمان أبو سمرة 11
 

 -مهنية)معوقات األداء االعالمى للصحفيات المصريات ماجستير 1111
دراسة ميدانية على عينة من الصحفيات ( اجتماعية -شخصية

 (.والحزبية-واالقليمية -القومية) العامالت فى مجال الصحافة
 األمير صحصاح فايز فراج 12

 
دراسة تحليلية : الصحافة األدبية وقضايا المجتمع المصري ماجستير 1111

 0311للقصة األدبية في صحيفة األهرام خالل الفترة من عام 
– 0331 

 سميرة وزيري إسماعيل 11
 

: من مشكالت مجتمع صعيد مصرموقف الصحافة اليومية  ماجستير 1111
في الفترة من ( األخبار والوفد)دراسة تحليلية على صحيفتي 

 0331إلى  0331عام 
 عادل صالح فهمي 11

 
دراسة : العالقة بين الصحف اإلقليمية والسلطات المحلية ماجستير 1117

 .ميدانية تحليلية لبعض الصحف اإلقليمية

: ماجستير المعالجة الصحفية لقضايا اإلرهاب والتطرف الديني ماجستير 1117 أشرف حسن عبد الجواد حسين 11



خالل الفترة من ( األهرام والوفد)دراسة تحليلية على صحيفتي   
(0311 – 0339) 

 آمال سعد الدين حسين 11
 

تطور أساليب تصميم المجالت العسكرية العامة في ضوء  ماجستير 1110
راسة للمضمون والقائم باالتصال بالتطبيق د: تقنية الطباعة

 .0331 – 0339على مجلة النصر خالل عامي 
 جوى أحمد كمالى؛ن 17

 
دراسة تحليلية  : ور الصحف اليومية فى تنمية الوعى السياحىد ماجستير 1111

 0/0/0331الوفد خالل الفترة من  -األهرام على صحيفتى 
مع دراسة ميدانية على عينة من جمهور  90/01/0331إلى 

 (أسوان –قنا  -سوهاج )محافظات 
 عدنان بدوي علي 10

 
دراسة تحليلية على عينة : المعالجة الصحفية ألحداث الكوارث ماجستير 1111

األهالي  – الوفد –األخبار  –األهرام : من الصحف المصرية
 .م0331 – 0331خالل الفترة من 

 عاصم عبد الهادي حمدون 11
 
 

العوامل البيئية المؤثرة على توزيع الصحف اإلسالمية في  ماجستير 1111
دراسة ميدانية على القائم باالتصال بصحف الدراسة : مصر

 .وعينة من الجمهور بمحافظة سوهاج
 حسين الشيميسحر  28

 
" مصر فيللمهنة  الذاتيالعالقة بين حرية الصحافة والتنظيم  جستيرما 2881

 "دراسة حالة
 عبد الباسط أحمد هاشم 21

 
" المجالت االلكترونية على شبكة االنترنت  فيالتفاعلية  ماجستير 2881

تايم االمريكية، "آخر ساعه المصرية و" دراسة تحليلية لمجلتى
 .لخدمات االلكترونيةمع دراسة ميدانية للقائمين با

دراسة :  األردنيةالصحافة اليومية  فياخراج االعالن التجارى  ماجستير 2881 العليان  األحمدأحمد مفلح  22
 تحليلية للشكل والمضمون

 منصور محمد أحمد محمد 21
 

 دراسة" أساليب الدعاية السياسية للصحافة الحزبية المصرية ماجستير 2881
خالل الفترة من ( االهالى -الوفد –مايو ) تحليلية على صحف

 1110 -9-0وحتى  0-9-1111
 اسماعيل إبراهيمفتحى  21

 
دراسة " اخراج الصفحات الرياضية بالصحف المصرية  ماجستير 2887

 –الجمهورية )االسبوعى لصحف  اإلصدار فيتحليلية للشكل 
الى ديسمبر  1111ر الفترة من يناي في( الميدان  -الوفد

 .مع دراسة ميدانية علىى القائم باالتصال 1110
 شيرين عبد الباسط عبد اهلل 21

 
على تشكيل التفضيالت اإلخراجية لإلعالن  أثر التصميم ماجستير 2818

) الصحفي بالصحف الخاصة في ضوء العوامل الديموجرافية
 (.دراسة مسحية 

 داليا يحيي محمد رمضان 21
 

استخدامات الصحافة الدينية واشباعاتها لدي الشباب الجامعي  ماجستير 2818
 بجنوب الصعيد

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81+%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%89+%3a&criteria1=0.


 أسماء عبد الراضي السمان 27
 

دراسة ) الخطاب اإلعالمي للمرأة في إقليم جنوب الصعيد  ماجستير 2811
ذاعة جنوب  تحليلية للصحف اإلقليمية، والقناة الثامنة، وا 

 .(م90/01/1111م حتى 0/1111 /0الصعيد في الفترة من 
 سامية محمد أبو النصر 20

 
دوافع استخدام الشباب الجامعى لبعض الصحف اإللكترونية و  ماجستير 2811

    .اإلشباعات المتحققة منها 
 مدحت رشدي مسعد عبد اهلل 21

 
 

بعنوان تأثيرات األخبار االقتصادية السلبية في الشباب  ماجستير 2811
الجامعي دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعتي أسيوط 

وجنوب الوادي ودراسة تحليلية لألخباراالقتصادية بجريدتي 
إلى  0/1/1111األهرام والوفد خالل الفترة من 

90/01/1111 
حف اتجاهات النخبة المصرية نحو معالجة الصبعنوان  ماجستير 2811 إيهاب عبد الرءوف احمد محمد  18

 "دراسة ميدانية"يناير  11المصرية لثورة 
 أمل خلف عبد العال يوسف 11

 
اتجاهات الكاريكاتير الصحفي نحو التغيرات المجتمعية بعد  ماجستير 2811

 م1100يناير  11ثورة 
 سراء صابر عبدالرحمن إ 12

 
موقف الخطاب الصحفى المصرى من السياسة االمريكية تجاه  ماجستير 2811

دراسة تحليلية على عينة  : قضايا العالم العربى واالسالمى
   م1101-1111من الصحف المصرية فى الفترة من 

 زينب محمد أبو المجد عبدالحليم 11
 

دور الفيس بوك في تشكيل الشخصية االفتراضية للشباب  ماجستير 2811
 وتداعيتها علي الشخصية الواقعية المصري

 نهال شعبان محمد سرحان 11
 

دور الصحف في التسويق ألنشطة الجمعيات األهلية دراسة  ماجستير 2811
تحليلية مقارنة على الصحف القومية والحزبية والمستقلة 

مع دراسة ميدانية على الجمعيات  1119والمحلية خالل عام 
 األهلية بمحافظة سوهاج

 ماد عبد البديع بخيت حسنع 11
 

دور شبكات التواصل االجتماعى فى تشكيل اتجاهات شباب  ماجستير 2811
جامعة سوهاج نحو القضايا السياسية فى ضوء نظرية المجال 

 العام
 سمية فتحي أدم حسانين 11

 
دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر ثقافة حقوق االنسان  ماجستير 2811

 (ة علي مستخدمي موقع الفيسبوكدراسة تطبيقي)

 السمان محمد هاني إبراهيم 17
" 

تصميم المواقع الصحفية الفنية على شبكة اإلنترنت وعالقته    ماجستير 2817
 (دراسة تحليلية وميدانية) "بتفاعلية المستخدمين معها

يناير  11اث ما بعد أطر معالجة المواقع اإلخبارية ألحد ماجستير 2817 عمرو أحمد عمر حسن 10
1100 

 ولء محمد احمد مزيد 11
 

موقف الخطاب المصرى من قضايا المرأة المصرية بعد ثورة  ماجستير 2817
 يناير 11

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87+%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87+%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%3a&criteria1=0.


 حامد محمد بخيت فيزى 18
 

الثقافة التنظيمية في المؤسسات الصحفية المصرية و عنوان  ماجستير 2810
 ن بهاانعكاسها على األداء الوظيفي للعاملي

 غازي محمد أحمد الماس 11
 

العوامل المؤثرة على حرية التعبير عن الرأي لدى القائم  ماجستير 2810
) باالتصال في الصحافة العربية وعالقتها بالمتطلبات المهنية 
 دراسة ميدانية على نخبة من الصحفيين المصريين واليمنيين

 شيماء بشاتي جوده حجازي 12
 

تخدامات المراهقين للهاتف المحمول في صعيد مصر اس ماجستير 2810
 وتأثيراته عليهم  

 أسماء زكريا محمد قمصان 11
 

تحليل خطاب الصحف المصرية نحو التغيير السياسي في  ماجستير 2810
 1101/ 0/9وحتى  1100/ 00/ 11الفترة من 

 لمياء على عبد الحميد 11
 

رسوم الساخرة على مواقع التواصل تعرض الشباب بالصعيد  لل ماجستير 2811
 االجتماعى و أثره فى إدراك القضايا السياسية لديهم

 وفاء براد جالل عبد الصادق 11
 

دور المواقع اإلخبارية في تشكيل اتجاهات الشباب نحو  ماجستير 2811
 يناير 11األحزاب السياسية بعد ثورة 

 الجمل العليم عبد هانى محمد 11
 

العوامل المؤثرة على األداء المهنى للمراسل اإلعالمى و  رماجستي 2811
 انعكاساتها على الرضا الوظيفى لديه

 
 

 (صحافة)رسائل الدكتوراه  : ثانياا 
 عادل أمين الصيرفي 1

 
حتى  0311صحافة الفكاهة وصحافيوها في مصر منذ عام  دكتوراه 1177

 م 0399 عام

 محمد منير محمد صابر حجاب 2
 
 

دراسة : موقف الصحف اليومية من قضايا الفكر الديني دكتوراه 1170
الجمهورية خالل الفترة  –األخبار  –تحليلية لصحف األهرام 

 م90/01/0391حتى  0/0/0311من 
 عبد الوهاب أحمد محمد كحيل 1

 
اإلعالم اإلسالمي في مجتمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم  دكتوراه 1101

 .ينةفي المد

 تطور أساليب إخراج التحقيق الصحفى دكتوراه 1100 فوزى عبد الغنى خالف 1

 صالح الدين حسين عبد اللطيف 1
 

دور وكاالت األنباء اإلقليمية ومجمع وكاالت انباء دول عدم  دكتوراه 1100
 االنحياز في تحقيق التوازن اإلخباري العالمي 

 دور بحوث االعالم فى تنمية المجتمع المصرى  دكتوراه 1101 سحر محمد وهبى 1



 محمود أحمد عبد الغنى 7
 

دراسة  –دور الصحافة المصرية فى تنمية المجتمع المحلى  دكتوراه 1118
 تحليلية للصحف القومية المصرية 

 بيةالعوامل البيئية المؤثرة على آداء الصحف الحز  دكتوراه 1111 أحمد حسين محمدين 0
 عماد عثمان أبو زيد 1

 
المقال التحليلى دراسة تطبيقية على صحيفتى األهرام والوفد  دكتوراه 1112

  0331/  01/ 90الى  0311/ 0/0فى الفترة من 

 صابر حارص محمد 18
 

1111 
 

دراسة فنية تحليلية . المقال العمودي في الصحافة المصرية دكتوراه
 0313 –0311لفترة من عامي افي 

 عزة عبدالعزيز عبدالاله 11
 

دراسة ”مصداقية الصحافة المصرية القومية والحزبية  دكتوراه 1111
 للمضمون والقائم باالتصال والجمهور خالل حقبة التسعينات

 ربيع عبد الجواد سعيد محمد 12
 

ة على دراسة تحليلية مقارن: حرير واخراج العناوين الصحفية ت دكتوراه 1111
الشرق االوسط خالل  -الوفد -االهرام: عينة من صحف 

  0331الى  0331الفترة من 

 رجاء نور محمود 11
 
 

لمعالجة الصحفية لقضايا الشباب فى الصحف اليومية ا دكتوراه 1117
األهرام والوفد فى  لصحيفتيدراسة تحليلية مقارنة : المصرية 
 90/01/0331حتى  0/0/0311الفترة من 

 عزيزه عبده سليمان حسين 11
 

 فيالصحف المصرية اليومية ودوره في  السياسيإلعالم ا دكتوراه 2882
دراسة مقارنة بين قائمة اهتمامات : العام  الرأيتشكيل 

 (0331خالل عام )  الصحف وقائمة اهتمامات الجمهور

 عمران الهاشمي سعيد 11
 

بية اليومية للقضايا االفريقية دراسة معالجة الصحف اللي دكتوراه 2882
 (الشمس –الزحف االخضر  –الفجر )تحليلية على صحف 

 عاصم عبدالهادى حمدون 11
 

معوقات األداء اإلعالمي للقائمين باالتصال في الصحافة  دكتوراه 2881
 اإلقليمية وتأثيراتها علي الرسالة اإلعالمية

 محمود يوسف محمد السماسيري 17
 

أسس نظرية االتصال الخطابي في المجتمع اإلسالمي  دكتوراه 2881
دراسة تحليلة في ضوء النظريات الحديثة لإلتصال " المعاصر 
 "الخطابي 

سة مسحية على ار د: ر الصحافة المصرية فى إدارة األزماتدو  دكتوراه 2881 عادل صادق محمد 
 0111سبتمبر  00أزمة 

 هبه محمد فهمي العطار 10
 

العوامل المؤثرة في إخراج الصفحة األولي بالصحف الخاصة  دكتوراه 2880
 "دراسة مسحية " 

 ي مسعد عبد اهللمدحت رشد 11
 

 في مجال اإلعالم العوامل المؤثرة على األداء المهني دكتوراه 2817
 للقائم باالتصال دراسة ،االقتصادي

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.11.&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%3a&criteria1=0.


 غادة أشرف السيد 28
 

العوامل المؤثرة على األمن اإلعالمي المصري ودورها في  دكتوراه 2810
تحقيق التوازن بين حق المواطن في المعرفة واألمن 

 "ؤية استشرافيةر "القومي

تعرض ذوي االحتياجات الخاصة لمواقع التواصل االجتماعى  دكتوراه 2811 سلوى محمد سمير فهيم  21
 و أثره على التفاعل االجتماعى لديهم دراسة تحليلية و ميدانية

حافة العربية الدولية تجاه العوامل المؤثرة على خطاب الص دكتوراه 2811 إسراء صابر عبد الرحمن  22
دراسة للمضمون  –قضايا اإلصالح السياسي في مصر 

 والقائم باالتصال

 أسماء عبد الراضي السمان  21
 

بنيوية الخطاب الصحفي للنخب نحو هوية الدولة الصرية بعد  دكتوراه 2811
 (.دراسة تحليلية لعينة من الصحف المصرية)يناير  11ثورة 

 السمان محمد إبراهيمهاني  21
 

 في أساليب تصميم الصفحة الرئيسيةالعوامل التقنية المؤثرة " دكتوراه 2811
وعالقتها بانتباه للبوابات اإلخبارية على شبكة اإلنترنت 

 "دراسة تحليلية وشبه تجريبية "  "وتذكره لألخبارالجمهور 
 
 

عالن عامة تعالقا)ماجستير الرسائل : ثالثاا   (وا 
 .االتصال الشخصي في مجال العالقات العامة ماجستير 1108 حمد عمر متولي العطارم 1
دور االتصال الشخصى فى التنمية اإلجتماعية فى المجتمع  ماجستير 1101 محمود أحمد عبد الغنى 2

 دراسة ميدانية على إحدى قرى محافظة سوهاج   : المحلى 
 الملصقات االعالنية وأهميتها فى تنمية الريف المصرى  ماجستير 1118 محمد أحمد اسماعيل أبو فرحة 1

 محمد فتحي على محمد الساعي 1
 

دور الهيئة العامة لالستعالمات في تنمية القدرات االبتكارية  ماجستير 1111
دراسة تحليلية لعينة من مطبوعات االطفال  للطفل المصري
مع دراسة  90/01/0331الى  0/0/0311في الفترة من 

( المنيا)ميدانية لعينة من جمهور االطفال بمركز اعالم ملوى 
   .والقنطرة شرق االسماعيلية

 رحاب محمد صفاء الدين؛ 1
 

 : عالنات فى الصحف اإلقليميةاإل ماجستير 2881
دراسة فنية تحليلية للصحف التى تصدر فى الصعيد فى الفترة 

  م90/01/0333 - 0/0/3103من 

 مرزوق عبد الحكم العادلى؛ 1
 

شباعاتة المتحققة  ماجستير 2881 دوافع إستخدام الجمهور لإلعالن الصحفى وا 
دراسة ميدانية على عينة من الجمهور بإقليم ”   :من قراءته

 ” جنوب الصعيد

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1+%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%89+%d9%88%d8%a5%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%aa%d9%87+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1+%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%89+%d9%88%d8%a5%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%aa%d9%87+%3a&criteria1=0.


 وليد خلف اهلل محمد دياب 7
 

خالقيات العمل فى العالقات العامة لواقع الممارسة المهنية أ ماجستير 2881
  فى مصر

العوامل المؤثرة على الوظيفة االتصالية بالمنظمات غير  ماجستير 2880 أحمد مصطفى كامل مرزوق 0
 الحكومية

 رهام فاروق أحمد أحمد 1
 

" باب التعرض إلعالنات اإلنترت وأثره في تغيير قيم الش ماجستير 2811
 "دراسة تطبيقية 

 أشرف كامل فهمي شعبان 18
 

دور العالقات العامة في مواجهة األزمات في شركات األدوية  ماجستير 2811
دراسة تطبيقية على عينة من شركات األدوية في القطاع 

 الحكومي والخاص
 غادة فتح اهلل محمد محمد 11

 
لقائم باالتصال في المؤسسات العوامل المؤثرة على فاعلية ا ماجستير 2812

دراسة ميدانية على " السياحية المصرية بإقليم جنوب الصعيد 
عينة من القائمين باالتصال في المؤسسات السياحية بمحافظة 

 األقصر والبحر األحمر وسوهاج
 أسماء عشري برعي محمدين 12

 
تجاهات ممارسي العالقات العامة في القطاع المصرفي نحو ا ماجستير 2811

جيا المهنة وتوقعاتهم لمستقباها في ضوء تطورات تكنولو 
  استشراقية -دراسة ميدانية : االتصال

عالقة الشباب الجامعى بالهاتف المحمول فى صعيد مصر  ماجستير 2811 رحاب عثمان محمد عبد الهادى 11
 دراسة تطبيقية فى االستخدمات والتاثيرات

 سالي عبد الشافي عبد الحميد 11
 

الجتماعية وأثرها في نشر األفكار المستحدثة في المواقع ا ماجستير 2811
 سلوك الشباب

 رشا عبد المحسن سعد احمد 11
 

دراسة ميدانية ) العالقات العامة وادارة السمعة لشركات الطيران ماجستير 2811
 (مقارنة 

 آية أحمد عبد اللطيف 11
 

صورة القضاء كما تعكسها الصحافة المصرية خالل فترتى  ماجستير 2817
 / 1101يونيه/يناير1109يونيه/يناير

 مروة سيد سالم 17
 

على  1101ادارة الحمالت االنتخابية الرئاسية المصرية لعام  ماجستير 2817
مواقع التواصل االجتماعى فى ضوء نظرية ثراء الوسيلة 

 (دراسة تحليلية)االعالمية  
 سارة رأفت محمد طه 10

 
العوامل المؤثرة على أداء القائم باالتصال في وكاالت اإلعالن  ماجستير 2810

 دراسة ميدانية: المصرية
 سعيد عبد المنعم الدسوقى  11

 
أساليب تحرير مطبوعات العالقات العامة و انعكاساتها على  ماجستير 2810

دراسة تحليلية  –جارية جذب الجمهور و بناء والئه للعالمة الت
 و ميدانية

 
 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9+%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.11.&SearchText1=%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1+%d9%83%d9%85%d8%a7+%d8%aa%d8%b9%d9%83%d8%b3%d9%87%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%89+%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1%2f%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%872013%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1%2f%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%872015+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.11.&SearchText1=%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1+%d9%83%d9%85%d8%a7+%d8%aa%d8%b9%d9%83%d8%b3%d9%87%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%89+%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1%2f%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%872013%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1%2f%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%872015+%2f&criteria1=0.


 

عالن عامة عالقات)دكتوراه الرسائل : رابعاا   (وا 
 إدارات العالقات العامة في مصر دكتوراه 1101 عمر متولي أحمد العطارمحمد  1
 2881 يمرزوق عبد الحكم العادل 

 
راسة د:  اعلية اإلعالنات الصحفية فى إتخاذ قرار الشراءف دكتوراه

    ميدانية على عينة من الجمهور

 أشرف كامل فهمي شعبان 2
 
 

الوظيفة التسويقية للعالقات العامة في الشركات الصناعية  دكتوراه 2811
دراسة تطبيقية على عينة من "وانعكاساتها على فاعلية األداء 

 "الشركات المصرية
 هناء عكاشة طلبة ابراهيم 1

 
دكتوراه العوامل المؤثرة في فاعلية الحمالت اإلعالنية في  دكتوراه 2817

 دراسة للمضمون والجمهور والنخبة: مصر

 عطية مرق 1
 

اتجاهات النخبة نحو مستقبل العالقات العامة في مصر خالل  دكتوراه 2810
 "دراسة مستقبلية( "1111-1101)العقد القادم 

 رهام فاروق أحمد أحمد 1
 

الدور التسويقي للشركات المصرية عبر مواقع التواصل  دكتوراه 2810
 .االجتماعي

 
 

 (ذاعة وتليفزيونإ)ماجستير رسائل ال: خامساا 
 يوسف يعقوب مرزوق 1

 
دراسة تطبيقية على  :العوامل التي تؤثر على القائمين باألخبار ماجستير 1108

 .بة وانتقاء األخبار في راديو القاهرةحراس البوا
 معوض ابراهيم نصرمحمد  2

 
دراسة : المادة اإلخبارية في تليفزيون جمهورية مصر العربية ماجستير 1101

 .تحليلية لمضمون نشرات األخبار
 حمدي حسن محمود 1

 
التعرف علي القنوات االذاعية التي تسمع : هدف الدراسة  ماجستير 1101

راء تجارب وثقافات ان التفاعالت بين الشعوب من اجل اثبسري
 .وخبرات الشعوب

 عبدالصمد محمد دسوقي 1
 

دراسة تطبيقية على : البرامج اإلخبارية ودورها في التنمية ماجستير 1102
 (ع. م. ج) إذاعة 

 عزيزة عبده سليمان 1
 

تليفزيون فى زيادة وعى المرأة ماجستير دور برامج المرأة فى ال ماجستير 1100
 (دراسة تطبيقية على قرية مصرية)فى الريف المصرى 

دور العناصر التفاعلية في تحسين أداء مواقع القنوات   2818 سلوي عبدالهادي أحمد عمر 1

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.11.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a5%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%3a&criteria1=0.


دراسة تحليلية وميدانية )نترنت شبكة اإلالتنلفزيونية علي  
 (مقارنة

 سوسن عفيفي خالد أبوزيد 7
 

اعتماد الشباب الجامعي علي القنوات الفضائية العربية في  ماجستير 2812
دراسة ميدانية علي عينة من شباب  –تنمية الوعي الديني 
 الجامعات المصرية

 آلء عزمي محمد فؤاد يسن 0
 

دراسة للمضمون " المحتوى الثقافي لقناة براعم لألطفال  ماجستير 2811
 والنخبة المصرية

 األمير صحصاح أميرة 1
 

تعرض الشباب في الصعيد للدراما األجنبية في الفضائيات  ماجستير 2811
 العربية وأثره علي االنتماء الثقافي

 
 

 (وتليفزيون ةإذاع)دكتوراه رسائل ال: سادساا 
مهارات التاثير و االقناع للدعاة بالفضائيات العربية  دراسة  دكتوراه 2811 أسماء السيد محمود على 1

 تطبيقية
 فؤاد عزمى محمد آلء 2

 
مضمون الثقافى للمسلسالت االجتماعية فى الفضائيات العربية ال دكتوراه 2811

  وأثره على المراهقين فى صعيد مصر

 الزهراء احمد محمد اسماعيل 1
 

 أطر معالجة البرامج االستقصائية فى الفضائيات المصرية دكتوراه 2811
دراسة )وانعكاساتها على مستوى الوعى بالقضايا المقدمة فيها 

 (مسحية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.11.&SearchText1=%d9%81%d8%a4%d8%a7%d8%af%d8%8c+%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%a1+%d8%b9%d8%b2%d9%85%d9%89+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.11.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%85%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%82%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%89+%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.11.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%85%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%82%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%89+%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b1+%2f&criteria1=0.


 
  هللمدحت رشدي مسعد عبد ا:  اســم الباحـــــــــــــث 
 للقائم باالتصال دراسة ،االقتصادي في مجال اإلعالم نيالعوامل المؤثرة على األداء المه : عنوان الرسالــــــــة 
  1109:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  .صحافة:   التخصص الدقيــق
العمل الصحفي محددات السياسة التحريرية في بيئة صد تسعى هذه الدراسة إلى ر :  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

توجد بها تلك السياسات التحريرية في حالة وجودها، التي ، والصيغة االقتصادي واإلعالمي في مجال اإلعالم
  . والمحدد لتلك السياسات
 االعتماد على وسائل اإلعالم نظرية:  النظرية المستخدمة 

  وصفية :  ـةنــــــوع الدراســــــــــــــ
 المسح  منهج: المنهج المستـــــخدم 
  .االستقصاءاستمارة :  األدوات المستخدمة 
 استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لجميع القائمين باالتصال في مجال اإلعالم: نوع العينة وحجمها 

  .مبحوثًا 911 العدد بلغ، االقتصادي
قد أكدوا أن  االقتصادي عينة الدراسة من القائمين باالتصال في مجال اإلعالمأن معظم :  نـتائج الدراســــــــــــــة

كانت تلك السياسة التحريرية مكتوبة أو أالوسيلة اإلعالمية التي يعملون بها تمتلك سياسة تحريرية محددة، سواء 
  .شفهية

 
 
 
 
 
 
 



 
 إسراء صابر عبد الرحمن عبد العال :اســم الباحـــــــــــــث 

العوامل المؤثرة على خطاب الصحافة العربية الدولية تجاه قضايا اإلصالح السياسي في  : ن الرسالــــــــة عنوا
 دراسة للمضمون والقائم باالتصال –مصر 

  1103:   سـنـة المــــــنـــــــح
 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  .صحافة:   التخصص الدقيــق
افة العربية الدولية تجاه المؤثرة على خطاب الصحسعت الدراسة للكشف عن العوامل   :ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

 .م1109يونيو  91قضايا اإلصالح السياسي في مصر بعد ثورة 
  وصفية :  نــــــوع الدراســـــــــــــــة
  المسح اإلعالمي، أسلوب المقارنة:  المنهج المستـــــخدم 
، أداة تحليل الخطاب، أداة المقابلة المتعمقة، أداة جماعات المضمون حليلتة استمار  :األدوات المستخدمة 

 النقاش المركزة 
الحياة اللندنية والشرق األوسط والقدس العربي والعرب )عينة من الصحف العربية الدولية : نوع العينة وحجمها 

ت الفترة صحفًيا وتحدد 91اهرة وعددهم وعينة من القائمين باالتصال العاملين بمكاتب هذه الصحف بالق (الدولية
 1101أبريل  1حتى  1109يونيو  91للدراسة بداية من ثورة الزمنية 

كشفت الدراسة عن مجموعة من العوامل التي أثرت بشكل مباشر على معالجة الصحف :  نـتائج الدراســــــــــــــة
 األربع لقضايا اإلصالح السياسي في مصر 

دراسة )اإلصالح االقتصادي في مصر قضايا ة العربية والدولية تجاه فاالصحطاب خ :توصيات الدراسة 
 (تحليلية

 
 
 
 
 



 
 أسماء عبد الراضي السمان محمد: اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة )يناير  11بعد ثورة الصرية هوية الدولة بنيوية الخطاب الصحفي للنخب نحو  : عنوان الرسالــــــــة 

 (.ة من الصحف المصريةتحليلية لعين
  1103:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  .صحافة:   التخصص الدقيــق
 11بعد ثورة لقضية هوية الدولة ( كتاب مقاالت الرأي)كيفية تناول النخبة التعرف على : ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

فد، والشروق والتي تعبر عن مختلف التوجهات األيديولوجية لمنظومة يناير، كما تعكسها صحف األهرام، والو 
 .الصحافة المصرية
 وصفية :   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 .منهج المسح اإلعالمي، أسلوب المقارنة، منهج التحليل البنيوي:  المنهج المستـــــخدم 
  .المضمون يلحلتاالستقصاء واستمارة استمارة :  األدوات المستخدمة 
تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع األعداد الصادرة عن صحف األهرام، والوفد، : نوع العينة وحجمها 

 .عدًدا 011المحللة ، إلجراء الدراسة التحليلية عليها وبلغت األعداد 1109/1101والشروق خالل الفترة الزمنية 
ح العامة للخطاب الصحفي لمقاالت الرأي تبني طرح معين ومحاولة الدفاع من أهم المالم:  نـتائج الدراســــــــــــــة

 .عنه، وسرد الحجج واألطروحات الداعمة له وتفنيد األطروحات المضادة وانتقادها

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 رهام فاروق أحمد أحمد :  اســم الباحـــــــــــــث 
 .عبر مواقع التواصل االجتماعيلشركات المصرية الدور التسويقي ل : عنوان الرسالــــــــة 
  1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
عالن عالقات عامة:   التخصص الدقيــق   .وا 

 نظرية الشبكة الفاعلة، ونظرية ثراء وسائل اإلعالم:  النظرية المستخدمة 
ي الذي تقوم به الشركات المصرية بمجاليها اإلنتاجي والخدمي التعرف على الدور التسويق:  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

 ؛_وخاصة موقع الفيس بوك_ عبر مواقع التواصل االجتماعي 
 وصفية :   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 منهج المسح بشقيه التحليلي والميداني، المنهج الكيفي:  المنهج المستـــــخدم 
 مقابالت متعمقة، استبيان إلكتروني ، لمضمونا حليلت:  األدوات المستخدمة 
؛ كأداة تسويقية داخل _وخاصة موقع الفيس بوك_ تزايد أهمية مواقع التواصل االجتماعي :  نـتائج الدراســــــــــــــة

الشركات لمواقع المزيج التسويقي للشركات بمجاليها اإلنتاجي والخدمي، وأن الهدف الرئيسي من استخدام 
 .االجتماعي هو إحداث التفاعل واإلندماج بين الشركة والمستهلكالتواصل 

إجراء دراسات لتقييم األداء التسويقي واالجتماعي للشركات المصرية عبر مواقع التواصل  :توصيات الدراسة 
 .وسلوكه التسويقي، وذلك من حيث مالئمته للجمهور، االجتماعي

 
 
 

 
 
 
 
 



 
  عكاشة طلبة ابراهيمهناء : اســم الباحـــــــــــــث 
دراسة للمضمون والجمهور : العوامل المؤثرة في فاعلية الحمالت اإلعالنية في مصر : عنوان الرسالــــــــة 

 والنخبة
 1109 : سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم :التخصص العـــــام 
  .عالقات عامة:  التخصص الدقيــق
نية التليفزيونية عينة الدراسة ، الدراسة إلى تحليل ورصد مضمون الحمالت اإلعالتهدف :  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

 الجمهور المصري كذلك التعرف على أكثر الحمالت اإلعالنية التي يشاهدها
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 منهج المسح :  المنهج المستـــــخدم 
  .المضمون حليلتاء واستمارة االستقصاستمارة :  األدوات المستخدمة 
، 1101الحمالت اإلعالنية التليفزيونية التي تم إذاعتها خالل عام تم تحليل حملتين من : نوع العينة وحجمها 

كما تم اختيار عينة ، انطلقنا على الطريقوحملة يا مصر باإلصالح الجرئ  استهلك أقل انت الحلوهما حملة 
 .افظات القاهرة واإلسكندرية وسوهاجمفردة من مح( 101)عمدية قوامها 

نسبة من يرون أن إعالنات اإلصالح الجرئ تعمق شعور الفرد بالمسئولية تجاه الوطن :  نـتائج الدراســــــــــــــة
  .من إجمالي مفردات عينة الدراسة% 1109( أحيانا)بصفة غير دائمة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  شعبانأشرف كامل فهمي :  اســم الباحـــــــــــــث 
الوظيفة التسويقية للعالقات العامة في الشركات الصناعية وانعكاساتها على فاعلية األداء  : عنوان الرسالــــــــة 

 " دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المصرية"
  1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  عالقات عامة :   التخصص الدقيــق
الدور الذى تقوم به العالقات العامة مع التسويق و واقعه فى الشركات التعرف على :  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

 الصناعية و مدى تأثيره على العملية التسويقية 
 وصفية :   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 المسح:  المنهج المستـــــخدم 
  .الستقصاء والمقابالت المباشرةااستمارة :  األدوات المستخدمة 
 .خمسون شركة من الشركات الصناعية في القاهرة واإلسكندرية : نوع العينة وحجمها 
في الشركة هي الرد على جاء في مقدمة أهداف العالقات العامة التى تسعى إلى تحقيقها :  نـتائج الدراســــــــــــــة

  وكشف الحقائق وتوضيح المالبسات الشائعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أمل خلف عبد العال يوسف:  اســم الباحـــــــــــــث 
 م1100يناير  11اتجاهات الكاريكاتير الصحفي نحو التغيرات المجتمعية بعد ثورة  : عنوان الرسالــــــــة 
  1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  .صحافة:   التخصص الدقيــق

 م1100يناير  11الكشف عن اتجاهات رسوم الكاريكاتير نحو قضايا ثورة :  ة ـف الدراســــــــــــــهـد
 وصفية :   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 المسح:  المنهج المستـــــخدم 
  .المضمون حليلتاستمارة :  األدوات المستخدمة 
اعتمدت الدراسة على  (األخبار والمصري اليوم والوفد)عينة من الصحف اليومية وهي : نوع العينة وحجمها 

فى صحف الدراسة فى الفترة  1100يناير  11تحليل شامل لجميع الرسوم الكاريكاتيرية التى تناولت قضايا ثورة 
 .م 1101يونيو  91حتى  1100يناير  11الزمنية من 

ف الدراسة خالل فترة التحليل قد وضعت جل اهتمامها في صحأن الرسوم الكاريكاتيرية :  نـتائج الدراســــــــــــــة
 تلك الرسوم اتجاهات ومواقف معارضة نحو معظم الموضوعات التي تناولتها وتبنت بالموضوعات السياسية 

التوسع في استخدام الرسوم الكاريكاتيرية في الصحافة المصرية، السيما وأن هذا الفن يحظى  :توصيات الدراسة 
قبالهم باهتمام القراء  وا 

 
 
 
 
 
 
 
 



  سارة رأفت محمد طه:  اســم الباحـــــــــــــث 
  دراسة ميدانية: العوامل المؤثرة على أداء القائم باالتصال في وكاالت اإلعالن المصرية : عنوان الرسالــــــــة 
 1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  القات عامةع:   التخصص الدقيــق
استهدفت الدراسة  التعرف على العوامل الذاتية والعوامل المهنية والعوامل اإلدارية :  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

القائم باالتصال في إدارة اإلبداع بوكاالت اإلعالن متكاملة الخدمات أداء على والعوامل االقتصادية التي تؤثر 
 د أهم المعوقات التي تواجه القائم باالتصالوتحدي. المصرية القومية والخاصة

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 منهج المسح:  المنهج المستـــــخدم 
  .االستقصاءاستمارة :  األدوات المستخدمة 
 وكاالتالباالتصال في إدارة اإلبداع ب مفردة من القائمين( 011)وتكونت العينة من : نوع العينة وحجمها 

( 00)بوكالة طارق نور ، ( 09)لإلعالن  بوكالة األخبار( 91)بوكالة األهرام لإلعالن، ( 11)ية منهم اإلعالن
 ."سعدي جوهر"بوكالة أنميشن 

اتفقوا في أن السمات األكثر  القومية والخاصة وكاالت اإلعالنفي باالتصال أن القائمين :  نـتائج الدراســــــــــــــة
القدرة على تحقيق النجاح والتميز في العمل وينجزون ما يسند إليهم من : ر على أدائهم هيفعالية التي تؤث

 .أعمال بأسلوب متجدد
القائم قد اختلفت عن أهم مهارات القائم باالتصال في وكاالت اإلعالن المصرية القومية أن أهم مهارات 

باالتصال في بوكاالت أشار القائمون الخاصة في مهارتين، حيث  باالتصال في وكاالت اإلعالن المصرية
وكاالت اإلعالن  باالتصال في، بينما أشار القائمون (قدرتهم على التخطيط لحملة إعالنية متكاملة)قومية إلى ال
 (. مهاراتهم في استخدام البرامج والتطبيقات اإلعالنية)خاصة إلى ال

درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين بها والتعرف االهتمام بقياس  وكاالت اإلعالنيجب على  :توصيات الدراسة 
 على احتياجاتهم 

المؤثرة على أداء القائم باالتصال دراسة العوامل : وأوصت الباحثة بإجراء العديد من الدراسات المستقبلية ومنها
 الدولية، ومقارنة النتائج التي سيتم التوصل إليها بتائج الدراسة الحالية  في وكاالت اإلعالن



وكاالت إدارة العمالء أو إدارة التخطيط أو إدارة البحوث بالعوامل المؤثرة على أداء القائم باالتصال في اسة در 
 بخالف الدراسة الحالية ومقارنة النتائج اإلعالن
 رضا العمالء عن الوكاالت اإلعالنية، وتقييم العالقة بين الوكالة اإلعالنية والعميل العوامل المؤثرة على دراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شيماء بشاتي جوده حجازي  : اســم الباحـــــــــــــث 
 استخدامات المراهقين للهاتف المحمول في صعيد مصر وتأثيراته عليهم   : عنوان الرسالــــــــة 
  1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
   إعالم جديد:   التخصص الدقيــق
سعت الدراسة إلى معرفة استخدامات المراهقين للهاتف المحمول، ودوافعه نحوه والكشف :  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

 عن التأثيرات الناتجة عن استخدامهم للهاتف المحمول، في ضوء مدخل االستخدامات والتأثيرات
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــــة

 المسح:  خدم المنهج المستـــــ
  .االستقصاءاستمارة :  األدوات المستخدمة 
-01)مفردة من المراهقين الذين يتراوح عمرهم بين  111عينة عمدية حصصية قوامها : نوع العينة وحجمها 

بأسلوب التوزيع ( قنا-سوهاج-المنيا)عاما بمدارس الثانوية الحكومية على ثالث محافظات بالصعيد ( 01
 .مفردة لكل محافظة 011المتساوي بواقع 

كشفت الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة احصائية بين أنماط استخدام الهاتف المحمول :  نـتائج الدراســــــــــــــة
 .  التأثيرات الناتجة عنه( المعوقة –المدعمة )لدى المراهقين 

 .  المراهقين والتأثيرات الناتجة عنه وجود عالقة ذات داللة احصائية بين معدالت استخدام الهاتف المحمول لدى
استخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة والسيما أثناء  ضرورة وضع ضوابط للحد من :توصيات الدراسة 

الحصص الدراسية ، تنظيم حمالت توعية للطالب بمخاطر الهاتف المحمول وتأثيره على الصحة وعلى 
 ذلك من خالل وسائل اإلعالمالمستوى األخالقي واالجتماعي والتعليمي و 

 
 
 
 
 



 
   أسماء زكريا محمد قمصان:  اســم الباحـــــــــــــث 
 1100/ 00/ 11تحليل خطاب الصحف المصرية نحو التغيير السياسي في الفترة من  : عنوان الرسالــــــــة 

 1101/ 0/9وحتى 
  1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . مإعال  :التخصص العـــــام 
  .صحافة:   التخصص الدقيــق
 لقضايا التغيير السياسي رصد وتحليل خطاب الصحافة المصرية :  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 المسح ، تحليل الخطاب:  المنهج المستـــــخدم 
  .خطاب ، تحليل األطروحاتال حليلت:  األدوات المستخدمة 
الجمهورية تم استخدام األسبوع الصناعي المركب لألعداد الصادرة لكل من جريدة : نوع العينة وحجمها 
 1101/ 0/9وحتى  1100/ 00/ 11في الفترة من  والمصري اليوم والوفد
عديالت االنتخابات والت)وجود فروق ذات بين تناول صحف الدراسة لقضايا الدراسة :  نـتائج الدراســــــــــــــة

 ، وهذا يرجع الختالف الفكر األيديولوجي بين صحف الدراسة (الدستورية والحوار السياسي
أن نمط ملكية الصحيفة كانت أحد العوامل الحاكمة لتشكيل مالمح وسمات خطابات الصحف عينة الدراسة ، 

 وبدا ذلك واضحًا في سياق كل قضية في خطابات صحف الدراسة الثالث
ضرورة اتسام الخطابات الصحفية المتعلقة بالتغيير السياسي باإليجابية بعيًدا عن التركيز  : توصيات الدراسة

 واالنتقاء واالستبعاد الذي يخدم توجهات الكتاب األيديولوجية ويتنافى مع الضوابط المهنية 
 

 
 
 
 
 



 
 غادة أشرف السيد:  اســم الباحـــــــــــــث 
ل المؤثرة على األمن اإلعالمي المصري ودورها في تحقيق التوازن بين حق المواطن العوام : عنوان الرسالــــــــة 

 "رؤية استشرافية"في المعرفة واألمن القومي
  1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  .صحافة:   التخصص الدقيــق

 ماعيةحارس البوابة، المسئولية االجت:  النظرية المستخدمة 
التعرف على العوامل المؤثرة على األمن اإلعالمي المصري ودورها في تحقيق التوازن :  ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

 بين حق المواطن في المعرفة واألمن القومي
 الوصفية التحليلية:   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 إلطار النظري، اإلستقرائي والتحليليالوصفي الوثائقي إلعداد ا:  المنهج المستـــــخدم 
   .المقابلة المتعمقة:  األدوات المستخدمة 
في مجال اإلعالم  91مفردة في مجال االستراتيجية واألمن القومي، و 91مفردة منهم  11: نوع العينة وحجمها 

 من الخبراء واألكاديميين
د الدولة المصرية وهدف من أهداف سياستها العليا التي يعد األمن القومي أساس وجو :  نـتائج الدراســــــــــــــة

 تتمثل في الدفاع عن مصالحها القومية
توفير كوادر إعالمية مؤهلة ومدربة ذات إلمام بأبعاد ومجاالت ومفهوم األمن القومي  :توصيات الدراسة 

 الشامل، توفير وتعزيز استقاللية وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة وحمايتها
 

 
 
 
 
 



 
 سالي عبد الشافي عبد الحميد رفاعي:  اســم الباحـــــــــــــث 
 نشر األفكار المستحدثة في المواقع االجتماعية وأثرها في سلوك الشباب : عنوان الرسالــــــــة 
  1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  إعالم جديد  :   التخصص الدقيــق

لألفكار  –عينة الدراسة  –التعرف على اآلثار السلوكية الناتجة عن تعرض الشباب :  ة ـالدراســــــــــــــهـدف 
 وعالقتها المستحدثة، األفكار نحو التبنى درجات رصدمدينة سوهاج على موقع الفيس بوك، و  المستحدثة في

 .راسةالد عينة لدى األفكار تلك تقبل عن الناتجة الفئات بتصنفات
 وصفية:   نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 المسح بشقيه الميداني والتحليلي :  المنهج المستـــــخدم 
  .واستمارة تحليل المضمون االلكتروني االستقصاءاستمارة :  األدوات المستخدمة 
 فكانت التحليليةة الدراس أمامفردة  131عينة عمدية من شباب مدينة سوهاج بلغ قوامها  :نوع العينة وحجمها 

  .الدراسةمحل  بوك الفيس على المستحدثة األفكار من لمجموعة
على علين مع  األفكار المستحدثة افا إلى حد كبير على سلوك بعض المتأن هناك تأثير :  نـتائج الدراســــــــــــــة

 .الفيس بوك ، وخاصة من النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية
 (السةلوك مرحلةة) واقعةى بشةكل تنفيةذها وجةاء التبنةى، درجةات أعلةى مةن كانةت للفكةرة المبدئيةة لتجربةةا مرحلةة أن

 فةى والمتمثلةة حولةه تةدور مةا وفهةم الفكةرة علةي التعةرف حةين فى ، العينة دراأف لدى التبنى درجات فى نسبة بأقل
 الغالبية) فئة فى والمتمثلة وتطويرها الفكرة تكوين فى المساهمة بينما المقدمة، فى جاءت (المتأخرة الغالبية ) فئة

 األفكةار تبنةى إلةى سةوهاج مدينةة فةى الشةباب مبةادرة عةدم علةى يةدل ممةا األخيةرة، المرتبةة فةى جةاءت( المتقدمةة
انمةا ، واقعيةا وتنفيةذها المسةتحدثة  ،وال المعلومةات مةن المزيةد وجمةع التجربةة، مثةل مبدأيةة درجةات عنةد يتوقفةون و 

  كامل بشكل السلوك أو تبنىال حد إلى تصل
تثيةةر الدراسةةة أهميةةة البحةةث فةةي اآلثةةار المترتبةةة علةةى انتشةةار األفكةةار المسةةتحدثة فةةي المواقةةع  :توصــيات الدراســة 

  .االجتماعية األخرى في المجال التسويقي ودورها في القدرة التنافسية للمنتج أو الخدمة بين الشركات
 
 



 
  ية مرق عط:  اســم الباحـــــــــــــث 
-1101)هات النخبة نحو مستقبل العالقات العامة في مصر خالل العقد القادم ااتج : عنوان الرسالــــــــة 

 "دراسة مستقبلية( "1111
 1101:   سـنـة المــــــنـــــــح

 . إعالم  :التخصص العـــــام 
  .ةعالقات عام:   التخصص الدقيــق

 ائية الوظيفية، مدخل النظم، نظرية االمتياز، ونماذج جرونج لالتصالنظرية البن:  النظرية المستخدمة 
 اتجاهات النخبة نحو مستقبل العالقات العامة في مصر خالل العقد القادم التعرف على: ة ـهـدف الدراســــــــــــــ

  استكشافية :  نــــــوع الدراســـــــــــــــة
 .شافي ، أسلوب دلفي ، التحليل المورفولوجي وشجرة العائلةالمنهج االستك:  المنهج المستـــــخدم 
  .المضمون حليلتاالستقصاء واستمارة استمارة :  األدوات المستخدمة 
من أساتذة العالقات العامة بكليات ومعاهد وأقسام اإلعالم  11مفردة تألفت من  019: نوع العينة وحجمها 

 .مؤسسات وهيئات مصرية مختلفة 01لعالقات العامة في من مديري وممارسي ا 91بالجامعات المصرية و
قدمت الدراسة ثالثة سينايوهات محتملة لمستقبل العالقات العامة في مصر خالل العقد :  نـتائج الدراســــــــــــــة

 .سيناريو تفاؤلي، سينايو الثبات، سيناريو تشاؤمي: القادم وهي
 
 
 
 
 
 
 
 


