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  جامعة القاھرة  -ع�م بكلية ا�
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  قسم ا�ذاعة والتليفزيون: أو%ً 
    



٣ 

 

  
  
  
  
  
  

  رسائل الدكتوراه قسم ا�ذاعــة) أ(
    



٤ 

 

  حسن فوزية فهيم إبراهيم    ١/١

دكتوراه، قسم رسالة دراسة فى تحليل المضمون، : المادة اإلخبارية فى اإلذاعة المصرية

  .١٩٧٤اإلذاعة، 

  

  ماجى الحلوانى    ١/٢

دور التليفزيون الفرنسى فى التعليم العام والجامعات وٕامكانية اإلفادة من تطبيقات فرنسا على 
  .١٩٧٧اه، قسم اإلذاعة، دكتور رسالة ، والجامعات مدارس جمهورية مصر العربية

  

  يمنى سعيد الحديد    ١/٣

دراسة تحليلية لصورة المرأة المصرية فى الفيلم المصرى واآلثار اإلعالمية واالجتماعية 
  .١٩٧٧قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة المترتبة على ذلك، 

  

  محى الدين عبد الحليم    ١/٤

قسم  دكتوراه،رسالة ، المصري دراسة ميدانية فى الريف: العام الرأيوأثره فى  الدينياإلعالم 

  .١٩٧٨اإلذاعة، 

  

  وجيه سمعان عبد المسيح    ١/٥

رسالة  مع دراسة لجمهورية مصر العربية،: واالجتماعي الثقافيدور التليفزيون فى التغير 

  .١٩٧٠قسم اإلذاعة،  دكتوراه،

  

  ليلى العقاد    ١/٦

دور وسائل اإلعالم فى الجامعات المفتوحة مع بحث إمكان تطبيق نظام الجامعة المفتوحة فى 
دكتوراه، قسم اإلذاعة، رسالة ، العربي الصناعيباستخدام القمر  العربيبريطانيا على الوطن 

١٩٧٩.  

  

  )باللغة اإلنجليزية(سها محمد زكى عبد القادر                        ١/٧

قسم  دكتوراه،رسالة ، فى التمثيالت الدرامية والبرامج التليفزيونيةلمصرية فى صورة المرأة ا

  .١٩٨٢اإلذاعة، 



٥ 

 

  سلوى إمام على محمد    ١/٨

قسم  دكتوراه،رسالة ، اإلعالمينشأتها ودورها : األفالم التسجيلية فى جمهورية مصر العربية

  .١٩٨٢اإلذاعة، 

  

  )باللغة اإلنجليزية(            ماجدة أحمد با جنيد                       ١/٩

دكتوراه، قسم رسالة  ،ومدى تغطيتها لمبادرة السادات للسالم فريقيةشبكات التليفزيون األ

  .١٩٨٢اإلذاعة، 

  
  إبراهيم درديرى إبراهيم    ١/١٠

  .١٩٧٣قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٢٨-١٩١١المسرحية النثرية المؤلفة فى مصر 

  

  محمد رضاعدلى سيد     ١/١١

دراسة تحليلية لعينة من المسلسالت : ترشيد الدراما اإلذاعية فى مصر كأداة للتنمية الحضارية
  .١٩٨٣دكتوراه، قسم اإلذاعة، رسالة  ،اإلذاعية

    

  سامية سليمان رزق    ١/١٢

دراسة تطبيقية : ترشيد برامج األطفال فى اإلذاعة المسموعة كأداة لتثقيف الطفل المصرى
  .١٩٨٤دكتوراه، قسم اإلذاعة، سالة ر  ،تحليلية

  

  سامية أحمد أحمد على    ١/١٣

دكتوراه، رسالة  ،دراسة فى تحليل المضمون: التمثيلية التليفزيونية ومشكالت المجتمع المصرى

  .١٩٨٤قسم اإلذاعة، 

  

  مكاويحسن عماد عبد المنعم     ١/١٤

يقدمها راديو القاهرة ومقارنتها بالخدمة اإلخبارية الموجهة من  التيدراسة الخدمة اإلخبارية 
  .١٩٨٤قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،المصريهيئة اإلذاعة البريطانية للمستمع 

  

  سهير سيد أحمد جاد    ١/١٥

دراسة فى تحليل المضمون فى تليفزيون جمهورية مصر : البرامج الثقافية فى التليفزيون
  .١٩٨٤قسم اإلذاعة،  توراه،دكرسالة العربية، 



٦ 

 

  

  العبد عبيد عدليعاطف     ١/١٦

دراسة تحليلية : بالمعلومات من خالل برامج األطفال المصريدور التليفزيون فى إمداد الطفل 
  .١٩٨٤قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،وميدانية

  

  محمد ربيع الشريف سامي    ١/١٧

دراسة تحليلية مقارنة للنشرات والبرامج اإلخبارية فى اإلذاعات الموجهة باللغة العربية من دول 
قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة ، ١٩٨٤-١٩٨٣الكتلة الغربية ودول الكتلة الشرقية عامي 

١٩٨٥.  

  

  يمحمد عبد اهللا هاشم الحوث    ١/١٨

  .١٩٨٦قسم اإلذاعة،  دكتوراه،سالة ر  ،دور التليفزيون اليمنى فى التوعية بخطة التنمية

  

  يشاهيناز محمود بسيون    ١/١٩

دراسة لبعض نماذج االذاعات : وتأثيراتها اإلعالميةالموجهة أهداف اإلذاعات المصرية 
  .١٩٨٦قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،الموجهة إلى أفريقيا

  

  فريدة محمد إسماعيل عرمان    ١/٢٠

فى ضوء الدراسة المقارنة بالتليفزيون  المصريفى التليفزيون  الفنيتطوير أساليب اإلنتاج 
  .١٩٨٦قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة ، البريطاني

  

  محمد نبيل محمد محمود طلب    ١/٢١

دراسة : الصورة التى تعرض بها المهن من خالل الدراما التليفزيونية وتأثيرها على الجمهور
  .١٩٨٦قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة تحليلية، 

  حسين عبد الحميد أبو شنب    ١/٢٢

 - تليفزيون  -راديو : "المعالجة اإلعالمية للقضية الفلسطينية فى وسائل اإلعالم الكويتية
  .١٩٨٦قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة ، "صحافة

  



٧ 

 

  الحلوانيمرهان حسين     ١/٢٣

رسالة  ،دراسة مقارنة: المصريالثقافة الرفيعة والثقافة الجماهيرية فى برامج التليفزيون 

  .ص ٥٦٢) ١٩٨٨قسم اإلذاعة،  دكتوراه،

  

  مصطفى عبد الفتاح محمد محمود    ١/٢٤

أثر نشرات األخبار وبرامج األحداث الجارية فى التليفزيون فى تزويد المشاهدين بالمعلومات 
قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،واألفكار مع دراسة تطبيقية على المشاهدين فى دولة قطر

١٩٨٧.  

  

  يمحمود محمد المرس    ١/٢٥

تعالجها الدراما  التيعلى الموضوعات والشخصيات  االقتصاديتأثير سياسة االنفتاح 
  .١٩٨٨قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،دراسة تحليلية: السينمائية فى مصر

  

  فوزية عبد اهللا العلى        ١/٢٦

 دكتوراه،رسالة ، دراسة تحليلية وميدانية: المتحدةبرامج األطفال فى تليفزيون اإلمارات العربية 

  .١٩٨٨قسم اإلذاعة، 
 

  

  بركات عبد العزيز محمد عبد اهللا    ١/٢٧

دراسة تطبيقية على المواد اإلخبارية فى إذاعات : يالمعالجة اإلعالمية لقضايا العالم العرب
إذاعات مصر والسعودية دراسة تطبيقية على المواد اإلخبارية فى : مصر والسعودية وسوريا

  .١٩٨٨قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،وسوريا

  

  علي قاسم علي    ١/٢٨

دراسة تحليلية لعينة من البرامج : تدفق البرامج األجنبية فى تليفزيون اإلمارات العربية المتحدة
  .١٩٨٩قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،دراسة تحليلية لعينة من البرامج األجنبية: األجنبية

  

  سوزان يوسف أحمد القليني    ١/٢٩

 يدراسة تحليلية لرسالتي القمر الصناع: اتصاالت الفضاء ودورها فى تحقيق التوازن اإلخباري
قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،ونشرتى األخبار المصرية والسعودية واألقمار الدولية يالعرب

١٩٨٩.  



٨ 

 

  حسن يالسيد بهنس    ١/٣٠

دراسة تطبيقية مقارنة، : علوماتمبال المصريوسائل اإلعالم المحلية ودورها فى تزويد الطفل 

معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل، : جامعة عين شمس دكتوراه،رسالة 

١٩٨٩.  

  

  عصام نصر سليم    ١/٣١

دراسة تحليلية مقارنة للشكل  :المصرييعرضها التليفزيون  التيالمسلسالت العربية واألجنبية 
  .١٩٩٠قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،والمضمون

  

  اعتماد خلف معبد    ١/٣٢

رسالة  ،دراسة تطبيقية مقارنة: فى مجتمع الحرب والسالم المصريصورة البطل المقدم للطفل 

  .١٩٨٩، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل: جامعة عين شمس دكتوراه،

  

  يهبة اهللا بهجت السمر     ١/٣٣

رسالة  ،دراسة تحليلية وميدانية: األعمال الدرامية السينمائية والتليفزيونية للكاتبات المصريات

  .١٩٩١قسم اإلذاعة،  دكتوراه،

  

  يالغاليين الدين عبد الرحمن محمد بدر    ١/٣٤

دراسة تحليلية وتطبيقية على : فى التليفزيون واألجنبي العربي الدراميتدفق المضمون 
  .١٩٩١قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،تليفزيون الكويت

  

  محمد طارق صالح عبد القادر    ١/٣٥

قسم  دكتوراه،رسالة  ،دراسة تحليلية وميدانية: يبرامج العمال فى الراديو والتليفزيون المصر 

  .١٩٩١اإلذاعة، 

  

  يبباو  ينرجس حلم    ١/٣٦

دراسة نظرية وتجريبية عن دور الفيديو فى توعية : استخدام الفيديو فى التنمية الزراعية
  .١٩٩٢قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،المزارعين المصريين



٩ 

 

  جيهان يسرى أبو العال    ١/٣٧

 ،المصرية دراسة تحليلية: المعالجة اإلعالمية ألحداث وقضايا العالم الثالث فى وسائل اإلعالم

  .١٩٩٢قسم اإلذاعة،  دكتوراه، رسالة

  

  أحمد يهويدا محمد لطف    ١/٣٨

قسم  دكتوراه،رسالة  ،يتأثـير اإلعالنات والمسلسالت العربيـة بالتليفزيون على الطفل المصر 

  .١٩٩٢اإلذاعة، 

  

  يالسيد فهم  يأمان    ١/٣٩

دراسة نظرية وتطبيقية خالل فترة الثمانينيات، : المصريفى السينما والتليفزيون  الروائيالفيلم 

  .١٩٩٢قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة 

  

  بركاتمصطفىوليد فتح اهللا     ١/٤٠

: المصريمن التليفزيون  األساسيالبرامج التعليمية الموجهة لطالب شهادة إتمام التعليم 
  .١٩٩٢قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،دراسة تحليلية وميدانية

  

  صابر سليمان عسران    ١/٤١

فى  الدراميدراسة تحليلية للمضمون : دور التمثيلية اإلذاعية فى معالجة مشكالت المجتمع
  .١٩٩٢قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،"الرياض"و" القاهرة" إذاعتي

  

  ليلى حسين السيد    ١/٤٢

دراسة : تحققه يالذاستخدامات األسرة المصرية لوسائل االتصال اإلليكترونية ومدى اإلشباع 
  .١٩٩٣قسم اإلذاعة،  دكتوراه،رسالة  ،مسحية لعينة من أرباب وربات األسر

  

            عبد الرؤوف براهيم عمارةإنائلة     ١/٤٣

    

، رسالة دكتوراه، قسم دراسة ميدانية: دور التليفزيون فى تنمية الوعى االجتماعى للمرأة الريفية

  .١٩٩٤اإلذاعة، 

  

  



١٠ 

 

                مصطفىهويدا سيد     ١/٤٤

دراسة تطبيقية على أزمة : التناول االخبارى للقضايا والشئون العربية فى التليفزيون المصرى
  .١٩٩٤، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، الخليج

  

              محمد محمد مهنى قناوى    ١/٤٧

م اإلذاعة، ، رسالة دكتوراه، قسالمصري القضايا التى تعالجها برامج الرأى فى الراديو والتليفزيون

١٩٩٤.  

  

                خالد أحمد عبد الجواد    ١/٤٨

، رسالة دراسة تحليلية ميدانية: تأثير مشاهدة الفالم السينمائية المصرية على انحراف االحداث

  .١٩٩٤دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  

                عادل فهمى البيومى    ١/٤٩

، دراسة تحليلية وميدانية: الجريمةدور التليفزيون المصرى فى تكوين الوعى االجتماعى ضد 

  .١٩٩٥رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

              أحمد سلطان ينهام الدسوقا    ١/٥٠

البرامج الصحية فى الراديو والتليفزيون وتبنى الممارسات الصحية السليمة فى الريف 
  .١٩٩٥، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، المصرى

  

              هشام محمود مصباح     ١/٥١

دراسة تحليلية : طار نظرية تمثيل المعلوماتإفهم وتذكر األخبار فى التليفزيون المصرى فى 
  .١٩٩٦، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، وتجريبية على عينة من طلبة الجامعة

  

                أيمن محمد حبيب    ١/٥٢

ربى على تطوير تأثير الشبكات والقنوات الفضائية التليفزيونية التىتستقبلها منطقة الخليج الع
، رسالة دكتوراه، قسم دراسة تحليلية ميدانية: الخدمة االخبارية فى التليفزيون السعودى

  .١٩٩٧اإلذاعة، 

  



١١ 

 

                هالة كمال أحمد نوفل    ١/٥٣

: دور برامج تبسيط العلوم والتكنولوجيا فى الراديو والتليفزيون المصرى فى التثقيف العلمى
  .١٩٩٨اه، قسم اإلذاعة، ، رسالة دكتور دراسة تطبيقية

  

              هانى عبد المحسن محمد جعفر    ١/٥٤

، دراسة تجريبية على عينة من االطفال: توظيف التليفزيون فى نشر الوعى الصحى من الطفال

  .١٩٩٨رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  

                عفاف عبد الجواد طبالة    ١/٥٥

، رسالة دكتوراه، مقارنة بين األهداف والممارسات: التخطيط البرامجى فى التليفزيون المصرى

  .١٩٩٩قسم اإلذاعة، 

  

              عزة مصطفى حافظ الكحكى    ١/٥٦

فى اطار نظرية فجوة : اآلثار المعرفية للحمالت االعالمية بالتلفزيون على الجمهور المصرى
  .١٩٩٩، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، المعرفة

  

                بارعة حمزة شقيرى    ١/٥٧

، تأثير التعرض للدراما االجنبية فى التليفزيون على ادراك الشباب اللبنانى للواقع االجتماعى

  .١٩٩٩رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

              دينا يحيى محمود مرزوق    ١/٥٨

، رسالة استخدامات جمهور القاهرة الكبرى لبرامج الفترة الصباحية واالشباعات التى تحققها

  .١٩٩٩اإلذاعة، دكتوراه، قسم 

  

                لمياء محمود سيد    ١/٥٩

، رسالة دكتوراه، قسم دراسة تطبيقية على اخبار التليفزيون: إدراك الشباب للواقع السياسى

  .١٩٩٩اإلذاعة، 

  

  



١٢ 

 

                حنان كمال كيالنى    ١/٦٠

رسالة ، دراسة على عينة من مشاهدى القاهرة الكبرى: استخدام البث المباشر الوافد إلى مصر

  .٢٠٠٠دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

              نشوى حسانين حافظ الشلقانى    ١/٦١

: دور قناة النيل الدولية فى تشكيل صورة ذهنية عن مصر والمصريين لدى االجانب المقيمين
  .٢٠٠٠، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، دراسة مسحية

  

              ماهيناز رمزى احمد محسن    ١/٦٢

، ة لبرامج األطفال التليفزيونية فى قدرة الطفل على فهم وتذكر المضموندور األساليب الفني

  .٢٠٠٠رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

    عزة عبد العظيم محمد    ١/٦٣

، رسالة دكتوراه، قسم تأثير الدراما التليفزيونية على ادراك الواقع االجتماعى لألسرة المصرية

  .٢٠٠١اإلذاعة، 

  

              فرج خليلعادل عبد الغفار     ١/٦٤

أثر الراديو والتليفزيون فى تشكيل اتجاهات الرأى العام المصرى نحو تطبيع العالقات مع 
  .٢٠٠١، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، إسرائيل

  

              حسن علي خالد صالح الدين    ١/٦٥

، دور التليفزيون والصحف فى تشكيل معلومات واتجاهات الجمهور نحو القضايا الخارجية

  .٢٠٠١سالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ر 

  

                ايمن منصور ندا    ١/٦٦

صورة الوطن العربى وأوربا كما تعكسها المواد االخبارية فى القنوات الفضائية العربية 
  .٢٠٠١، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، واألوربية

  

  

  



١٣ 

 

            حنان محمد إسماعيل يوسف    ١/٦٧

األمريكية واليورونيوز  CNNبية فى شبكتى السى ان ان المعالجة اإلخبارية للقضايا العر 
  .٢٠٠١، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، )دراسة مسحية مقارنة(: االوربية

  

            هانى محمد ابو الفتوح الكنيسى    ١/٦٨

دراسة : اكتساب المعلومات عبر الصورة التليفزيونية فى االخبار من منظرو المعرفة التكوينية
  .٢٠٠١، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، عينة من طالب الجامعةتجريبية على 

  

              أماني عمر الحسينى حافظ    ١/٦٩

  .٢٠٠١، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، أثر مشاهدة األطفال للدراما على تنشئتهم االجتماعية

  

              شرف جالل حسن محمدأ    ١/٧٠

األمية الموجهة عن طريق الراديو معرفة واتجاهات األميين نحو الحملة القومية لمحو 
  .٢٠٠١، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، دراسة تقويمية: والتليفزيون

  

                هبة أمين أحمد شاهين    ١/٧١

، رسالة دراسة تحليلية ميدانية: استخدامات الجمهور المصرى للقنوات الفضائية العربية

  .٢٠٠١دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

              الوهاب الفقيهمحمد عبد     ١/٧٢

العالقة بين االعتماد على القنوات التليفزيونية الفضائية ومستويات المعرفة بالموضوعات 
  .٢٠٠٢ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،االخبارية فى المجتمع اليمنى

  

            عبد الرحيم أحمد سليمان درويش    ١/٧٣

ثرها على أالتليفزيون للقضايا االجتماعية و معالجة األفالم السينمائية المصرية التى يعرضها 
  .٢٠٠٢ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،الشباب

                كمال بديع الحاج    ١/٧٤

تأثير المواد التليفزيونية االجنبية على انتاج المواد الثقافية فى التليفزيون المصرى والسورى 
  .٢٠٠٢ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،فى ظل العولمة

  



١٤ 

 

                شيماء ذو الفقار حامد    ١/٧٥

التغطية التليفزيونية والصحفية للقضايا العامة فى مصر وعالقتها بتشكيل اتجاهات الرأى العام 
  .٢٠٠٣ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،نحو هذه القضايا

  

              سالم عيسى محمد بالحاج    ١/٧٦

، رسالة ى نحو القضايا الخارجيةدور التليفزيون والصحف فى ترتيب أولويات الجمهور الليب

  .٢٠٠٣ دكتوراه، قسم اإلذاعة،

  

                عدنان حسن محمود    ١/٧٧

، رسالة دور قنوات التليفزيون االقليمية فى معالجة قضايا التنمية االجتماعية فى مصر

  .٢٠٠٣ دكتوراه، قسم اإلذاعة،

  

              امانى عبد الروؤف عثمان    ١/٧٨

: لمصرية كما يعكسه التليفزيون المصرى وعالقته بالواقع الفعلىالوضع االجتماعي للمرأة ا
  .٢٠٠٤ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،دراسة تحليلية تطبيقية

  

              أميرة محمد إبراهيم النمر    ١/٧٩

: أثر التعرض للقنوات الفضائية على النسق القيمى للمراهقين من طالب المرحلة الثانوية
  .٢٠٠٤ دكتوراه، قسم اإلذاعة،، رسالة دراسة تطبيقية

  

              عائشة سعد البوسميط    ١/٨٠

استخدام الجمهور للتليفزيون الكابلى فى دولة االمارات العربية المتحدة وتأثيره على التعرض 
  .٢٠٠٤ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،لوسائل االتصال الجماهيرى

  

              نهلة مظفر أبو رشيد    ١/٨١

 ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،اإلخبارية لقضايا الدول النامية فى الفضائيات العربيةالمعالجة 

٢٠٠٥.  

  

  

  



١٥ 

 

              سهير صالح إبراهيم    ١/٨٢

 ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،االحتياجات اإلعالمية والثقافية للمعاقين فى برامج التليفزيون

٢٠٠٥.  

                وليد محمد عمشة    ١/٨٣

التقنيات المعاصرة فى إنتاج برامج الخيال العلمي فى قنوات األطفال العربية استخدام 
  .٢٠٠٥ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،المتخصصة ودورها فى اإلنماء الثقافي للطفل

  

              عربي محمد المصري    ١/٨٤

لطالب دراسة تجريبية على عينة من ا: تأثير صياغة األخبار التليفزيونية على تذكر المضمون
  .٢٠٠٥ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،العرب

  

                  أميرة سمير طه    ١/٨٥

دور القنوات التليفزيونية المصرية الحكومية والخاصة فى إدراك أفراد المجتمع المصري لمناخ 
  .٢٠٠٥ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،حرية الرأي وتأثير ذلك على مشاركتهم السياسية

  

              د عبد الخالقسهام محم    ١/٨٦

معايير تكوين أجندة األخبار الخارجية فى نشرة األخبار بالتليفزيون المصري وتأثيرها على 
  .٢٠٠٥ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،اتجاهات الجمهور نحو النشرة والدول مصدر األحداث

  

              هبه يحيى محمد عطية    ١/٨٧

دراسة : الدولية وقناة الجزيزة القطرية TV٥ى قناة المعالجة اإلخبارية للقضية الفلسطينية ف
  .٢٠٠٦ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،تحليلية وميدانية

  

                نهلة عساف عيسى    ١/٨٨

دراسة على عينة من : أثر استخدام تكنولوجيا التعبير المرئي على محتوى الصورة التليفزيونية
  .٢٠٠٦ اإلذاعة،، رسالة دكتوراه، قسم الفضائيات العربية

  



١٦ 

 

              وسام أحمد محمد نصر    ١/٨٩

رسالة  ،دور حمالت التوعية فى الراديو والتليفزيون فى التثقيف الصحي للمرأة المصرية

  .٢٠٠٦ دكتوراه، قسم اإلذاعة،

  

                حنان محمد إسماعيل    ١/٩٠

للواقع االجتماعي  صورة المسنين فى الدراما التليفزيونية المصرية وعالقتها بادراك الجمهور
  .٢٠٠٦ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،للمسنين

  

            إبراهيم مصطفى عبد الوهاب صالح    ١/٩١

دراسة تطبيقية على قنوات النيل : سرائيلياإل –المعالجة اإلخبارية لقضية الصراع العربي 
  .٢٠٠٦ اإلذاعة،، رسالة دكتوراه، قسم والقناة الثانية اإلسرائيلية  BBCالدولية وال

  

            عالء عبد المجيد يوسف الشامي    ١/٩٢

دور الخطاب الديني فى وسائل االتصال فى تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو القضايا 
  .٢٠٠٦ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،السياسية

  

              رانيا أحمد محمود مصطفى    ١/٩٣

القنوات الفضائية العربية على قيم واتجاهات الشباب تأثير الدراما العربية واألجنبية المقدمة فى 
  .٢٠٠٦ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،دراسة مقارنة: العربي

  

                نهى عاطف العبد    ١/٩٤

دور نشرات األخبار فى القنوات الفضائية العربية فى ترتيب أولويات الجمهور المصرى نحو 
  .٢٠٠٦ دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، رسالةالقضايا المصرية والعربية والدولية

  

                نشوة سليمان عقل    ١/٩٥

المعالجة التليفزيونية والصحفية للقضايا البرلمانية ودورها فى تشكيل اتجاهات الجمهور العام 
  .٢٠٠٦ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،نحو البرلمان

  



١٧ 

 

            صفا فوزي على محمد عبد اهللا    ١/٩٦

ية للمسلسالت العربية التى يعرضها التليفزيون المصري وتأثيراتها استخدامات األسر المصر 
  .٢٠٠٧ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،دراسة فى إطار مدخل االستخدامات والتأثيرات: عليها

  

            هالة محمد إسماعيل بغدادي فريد    ١/٩٧

دراسة : اإلخبارية العربيةالمتغيرات المؤثرة على تغطية القضايا العربية فى القنوات الفضائية 
 ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،مقارنة بين قناة الجزيرة القطرية وقناة النيل لألخبار المصرية

٢٠٠٧.  

  

          صفا محمود عثمان محمد درويش    ١/٩٨

اسية الجارية واتجاهات النخبة يمعالجة القنوات اإلخبارية العربية المتخصصة لألحداث الس
  .٢٠٠٧ رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،، المصرية نحوها

  

    )باللغة اإلنجليزية(    نائلة سنية محمد نبيل حمدي    ١/٩٩

، رسالة دكتوراه، أثر القنوات الفضائية العربية الخاصة على برامج التليفزيون المصري وجمهوره

  .            ٢٠٠٧ قسم اإلذاعة،

  

            بشار عبد الرحمن أحمد مطهر    ١/١٠٠

: الراديو والتليفزيون فى تشكيل معارف واتجاهات النخبة اليمنية نحو القضايا السياسيةدور 
  .٢٠٠٧ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،)دراسة مسحية(

  

                محمد هالل محمد سيد    ١/١٠١

دراسة : دور القنوات الفضائية فى إمداد الجاليات العربية فى مصر بالمعلومات السياسية
  .٢٠٠٧ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،انيةتحليلية ميد

  

                حمد فؤادأجيهان     ١/١٠٢

العالقة بين صورة رجال وسيدات األعمال فى الدراما التليفزيونية وٕادراك الجمهور لواقعهم 
  .٢٠٠٧ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،االجتماعي

  

  



١٨ 

 

                 منى مجدي فرج    ١/١٠٣

إلقليمية والقيادات المحلية فى ترتيب أولويات القضايا المحلية لدى دور القنوات التليفزيونية ا
  .٢٠٠٧ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،الجمهور

  

                ريم إسماعيل عبود    ١/١٠٤

العالقة بين التقنيات الحديثة المستخدمة فى القنوات اإلخبارية العربية ومستوى المعرفة لدى 
  .٢٠٠٨ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،الجاريةالجمهور العربي على األحداث 

  

              هناء كمال أبو اليزيد    ١/١٠٥

، رسالة دكتوراه، قسم اآلثار النفسية واالجتماعية لتعرض الجمهور المصري لشبكة االنترنت

  .٢٠٠٨ اإلذاعة،

  

            جيالن محمود عبد الرازق شرف    ١/١٠٦

جية لدى الشباب المصري وعالقته و لتكنولدور التليفزيون فى نشر الثقافة العلمية وا
  .٢٠٠٨ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،باستخداماتهم للتقنيات الحديثة

  

                لبنى محمد الكنانى    ١/١٠٧

صورة األسرة العربية فى الدراما التليفزيونية بالقنوات الفضائية العربية وأثرها على إدراك 
  .٢٠٠٨ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،لهاالجمهور العربي للواقع االجتماعي 

  

                رباب عبد الحمن هاشم    ١/١٠٨

المعالجة التليفزيونية والصحفية لقضايا اإلصالح السياسي فى المجتمع المصري ودورها فى 
  .٢٠٠٨ ، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته نحوها

  

              مصطفى محمد عبد الوهاب    ١/١٠٩

 ،والعوامل المؤثرة فيه) الحكومية والخاصة( بنية الخطاب الدينى اإلسالمى بالقنوات التليفزيونية

  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  

  



١٩ 

 

  )باللغة اإلنجليزية(    إيمان عادل عطية مشرفة    ١/١١٠

، دراسة مسحية: القنوات الفضائية العربية فى دعم الهوية واالنتماء لدى المواطن العربىدور 

    .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

    على طاهر إسحاق مبارك   ١/١١١
رسالة  ,تحاد اإلذاعة والتليفزيونير المخرجات البرامجية والفنية إل دارة الحديثة فى تطو دور اإل

  .٢٠٠٩دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

              يندى محيى الدين الساع    ١/١١٢

، رسالة دكتوراه، قسم تعريف الجمهور المصرى بتقنيات المعلومات الحديثةدور التلفزيون فى 

  .٢٠٠٩اإلذاعة، 

  

  هويدا محمد رضا الدر   ١/١١٣

معالجة األفالم والمسلسالت العربية التى يقدمها التليفزيون المصرى لموضوع تعاطى وٕادمان  
رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  المخدرات وعالقتها بادراك الجمهور للواقع االجتماعى للمدمنين

٢٠٠٩.  
 

  رغدة محمد عيسى  ١/١١٤

تجاهات المجتمع المصري ودورها في تشكيل امعالجة اإلذاعة والتليفزيون لقضايا العمل في 
  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، الجمهور

  

  وجدي حلمي عيد    ١/١١٥

لقضايا الفساد في المجتمع وعالقتها  معالجة الدراما العربية التي يعرضها التليفزيون المصري
  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، بادراك الجمهور واتجاهاته نحوها

  

  إلهام يونس أحمد     ١/١١٦

عتماد على القنوات الفضائية اإلخبارية العربية ومستوى المعرفة بالقضايا العالقة بين اإل
  .٢٠١٠رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، لدى الجمهور المصري واتجاهاته نحوها  الداخلية

  

  



٢٠ 

 

  فالح عامر فواز الدهمشي    ١/١١٧

تجاهات الشباب الجامعي ايا المجتمع السعودي في قناتي اإلخبارية والعربية وامعالجة قض
  .٢٠١٠رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  نحوها

  

  بلقيس محمد علوان    ١/١١٨

رسالة ، السكانية على معارف واتجاهات الجمهور اليمنيتأثير المعالجة التليفزيونية للقضايا 

  .٢٠١٠دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  
  رباب السيد عبد العزيز     ١/١١٩

عية جتماتليفزيون في معالجة المشكالت اإلدور األفالم السينمائية والمسلسالت التي يعرضها ال
  .٢٠١٠دكتوراه، قسم اإلذاعة، رسالة ،  دراسة تحليلية وميدانية: قتصادية للمرأة المصرية واإل

  

  مجيب أحمد حازم الشميري    ١/١٢٠

خبارية العربية في تدعيم المشاركة السياسية لدى طالب دور برامج الرأي في الفضائيات اإل
   .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  الجامعات في اليمن

  

  أسامة سيد عبد العزيز    ١/١٢١

مدخل لتطوير : ت االخبارية بالقنوات األمريكية المتخصصة نترنت في تطوير الخدماتوظيف اإل 
  .٢٠١٠رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  الخدمة اإلخبارية في القنوات المصرية

  عمرو محمد أسعد     ١/١٢٢

دراسة : ستخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات اإلجتماعية وقيمهم المجتمعية العالقة بين إ
رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  Facebook والفيس بوك Youtubeعلى موقعي اليوتيوب 

٢٠١١.  
  

  طارق محمود يوسف الشوربجي    ١/١٢٣

المعالجة اإلخبارية لقضايا العالم اإلسالمي في التليفزيون المصري ودورها في تشكيل معرفة 
  .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  الجمهور واتجاهاته

  

  

  



٢١ 

 

  األميرة سماح فرج عبد الفتاح     ١/١٢٤

معالجة التليفزيون والصحف لألزمات في المجتمع المصري وعالقتها بتشكيل اإلحساس 
  .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  بالخطر اإلجتماعي

  

  ماريان إيليا زكي تادرس    ١/١٢٥

ا المتخصصة وعالقتها معالجة الجريمة في األفالم السينمائية العربية المقدمة في قنوات الدرام
رسالة ،  دراسة تحليلية ميدانية: باتجاهات الجمهور نحو واقع الجريمة في المجتمع المصري 

  .٢٠١١دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  ميرال مصطفى عبد الفتاح     ١/١٢٦

صورة العرب كما تعكسها القنوات الفضائية اإلخبارية األجنبية وعالقتها باتجاهات الجمهور 
  .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  نحوهااألجنبي 

  
  برلنت نزيه محمد قابيل     ١/١٢٧

: أولويات واتجاهات الجمهور نحو قضايا المرأة المقدمة في الصحف والتليفزيون المصري 
 .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، دراسة مسحية ، 

  

  عبير محمد حمدي    ١/١٢٨

دراسة تجريبية مقارنة بين : المضمون اإلخباري تأثير طرق العرض في إدراك وتذكر 
 .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ،  التليفزيون والوسائط المتعددة عبر اإلنترنت

 

  عائشة بنت سعيد بن محمد الغابشي    ١/١٢٩

،  دور الفضائيات اإلخبارية العربية في ترتيب أولويات القضايا الخليجية لدى الجمهور العماني

  .٢٠١١كتوراه، قسم اإلذاعة، رسالة د
 

  فاطمة شعبان محمد حسن صالح    ١/١٣٠

دراسة مقارنة بين قنوات الحرة : المعالجة اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط السياسية واألمنية 
رسالة ، األمريكية والعالم اإليرانية والنيل لألخبار المصرية وٕانعكاسها على الجمهور المصري

  .٢٠١١اإلذاعة، دكتوراه، قسم 

  



٢٢ 

 

  مايا أحمد البيضا   ١/١٣١

، التغطية التليفزيونية للقضايا اللبنانية السياسية وعالقتها بإتجاهات الرأي العام اللبناني نحوها

  .٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  )باللغة اإلنجليزية(  مروة رجاء رضوان شافعي المتعافي    ١/١٣٢

رسالة  ،دراسة مسحية: الوعي السياسي لدى المرأة المصريةدور التليفزيون في تشكيل 

  .٢٠١٢دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  زينب محمد حامد حسن    ١/١٣٣

تأثير االعتماد على  الفتاوي الدينية المقدمة في الفضائيات العربية على معارف وسلوكيات 
  .٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، الجمهور المصري

  

  محمد عبد العزيزنسرين     ١/١٣٤

رسالة ، دور الدراما المصرية فى الفضائيات العربية فى نشر ثقافة السالم لدى طلبة الجامعات

  .٢٠١٣دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  نهى سمير محجوب    ١/١٣٥

المتغيرات المعرفية االجتماعية فى المضمون التليفزيوني وعالقتها بالنوايا السلوكية الصحية 
  .٢٠١٣رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، للجمهور المصري

  

  ياسر عبد اللطيف إمام أبو النصر    ١/١٣٦

رسالة دكتوراه، ، تأثير السياسة اإلعالمية فى األطر اإلخبارية للقضايا العربية فى قناة الجزيرة

  .٢٠١٣قسم اإلذاعة، 

  

  رهام محمد صالح    ١/١٣٧

المسلسالت واألفالم وٕاتجاهات الجمهور المشكالت االقتصادية لألسرة المصرية كما تعكسها 
  .٢٠١٣، رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، )دراسة تحليلية وميدانية(نحوها ، 

  

  

  



٢٣ 

 

  جمال عيسي ميلود عبد اهللا    ١/١٣٨

دور البرامج العلمية والتكنولوجية فى الفضائيات العربية فى نشر الثقافة العلمية وتشجيع 
  .٢٠١٣رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، ياالبتكار لدى الشباب الجامعى الليب

  

  علياء على محمد عنتر    ١/١٣٩

، دور القنوات اإلخبارية فى تشكيل الصور الذهنية عن الدول العربية لدى الجمهور المصري

  .٢٠١٣رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، 

  

  عال عبد القوى عامر محمد        ١/١٤٠

التليفزيونية وآثارها االجتماعية والثقافية على الجمهور النماذج البشرية فى اإلعالنات 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،  المصري،

  

  بسنت مراد فهمى حسن   ١/١٤١

تناول القضايا العربية فى الخطاب التليفزيوني األوروبي الموجه باللغة العربية وعالقة الصفوة 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، به

  عادل عاشور محمد المرغنى    ١/١٤٢

العالقة بين التعرض للمضامين األخبارية فى القنوات العربية والمشاركة السياسية لدى 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، ميدانية -دراسة تحليلية : المواطن الليبي

  

  هبة محمد عفت خطاب    ١/١٤٣

قافة التسامح الدينى بين المواطنين دور الدراما التى يقدمها التليفزيون المصري فى نشر ث
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،  المصريين،

  

  والء عبد الرحمن عبد الغفار فودة    ١/١٤٤

المعالجة اإلخبارية وقضايا الدول النامية فى الفضائيات األوربية الموجهة باللغة العربية 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، )دراسة تطبيقية(

  

  صابر حسن محمد طر    ١/١٤٥

العالقة بين االعتماد على المواقع اإلخبارية اإللكترونية ومستوىالمعرفة بالقضايا السياسية 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، اليمنية والعربية لدى الشباب اليمني



٢٤ 

 

  عماد عبد المقصود شلبي    ١/١٤٦

مصرية الحكومية والخاصة فى ضوء العوامل المؤثرة فى التخطيط البرامجى للقنوات ال
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، المنافسة

  

  أبو بكر مصطفى الوصيف    ١/١٤٧

العالقة بين التعرض للقنوات الفضائية االخبارية العربية ومستويات المعرفة السياسية لدي 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، الجمهور الليبي 

  

  شمس الدينفتحى محمد     ١/١٤٨

معالجة القضايا السياسية فى االفالم السينمائية العربية المقدمة على الفضائيات المتخصصة 
  .٢٠١رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، وادراك الشباب المصرى لمفهوم الديمقراطية

  

  صالح على مسعود قحلوص    ١/١٤٩

دراسة تحليلية : االجتماعية دور الخطاب الدينى بالفضائيات الليبية فى معالجة القضايا 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة،  وميدانية،

  

  خالد يحيى محمد هادى    ١/١٥٠

  ٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، دوافع استخدام السباب اليمنى للقنوات الفضائية الدرامية

  

  فاطمة محمد ميالد الشكرى    ١/١٥١

ترتيب اولويات القضايا المحلية والعربية واالفريقية  دور نشرات االخبار الفضائية الليبية فى
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، لدى طلبة الجامعات فى ليبيا

  

  ابتسام محمود محمد    ١/١٥٢

العالقة بين التعرض للدراما التليفزيونية ومستوى الرضا عن صورة الجسد لدى المراة المصرية 
  .٢٠١٤ة دكتوراه، قسم اإلذاعة، رسال، دراسة تحليلية  وميدانية: 

  

  بسنت محمد عطية    ١/١٥٣

المعالجة االخبارية لالزمات االقتصادية المصرية فى القنوات الموجهة بالعربية واتجاهات 
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم اإلذاعة، ، الجمهور حيالها



٢٥ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  رسائل الماجستير  قسم ا�ذاعة) ب(



٢٦ 

 

  عرمانفريدة محمد إسماعيل     ٢/١

رسالة  ،مستقبله ،مشاكله ،دوره ،تطوره ،نشأته: فى التليفزيون السينمائيإنتاج الفيلم 

  .١٩٧٧قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة ماجستير، 

  

  أمين وصفي السيد يحسن    ٢/٢

ماجستير، رسالة دور اإلذاعة المسموعة فى التنمية القومية فى جمهورية مصر العربية، 

  .١٩٧٣ اآلداب،كلية : جامعة القاهرة
  
  انشراح الشال    ٢/٣

لدى سكان القاهرة مع دراسة ميدانية على  يداللة النشرات اإلخبارية فى التليفزيون المصر 
  .١٩٧٦قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،عينة مختارة من السكان

  

  يوسف يعقوب مرزوق    ٢/٤

إذاعة اإلسكندرية، : اإلذاعات اإلقليمية فى الدول النامية مع دراسة اإلذاعة اإلقليمية فى مصر

  .١٩٧٧قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة 

  

  يابتسام أبو الفتوح الجند    ٢/٥

قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،دور الراديو فى محو األمية مع التطبيق على إذاعة الشعب

١٩٧٨.  

  

  أحمد جاد سهير سيد    ٢/٧

رسالة دراسة مقارنة بين البرنامج العام وصوت العرب، : البرامج الثقافية فى اإلذاعة المسموعة

  .١٩٧٨قسم اإلذاعة،  ماجستير،

  

  مصطفى عبد الفتاح محمد محمود    ٢/٨

قسم  ماجستير،رسالة  ،حاضره ومستقبله: العربيعلى المستوى  التليفزيوني اإلخباريالتبادل 

  .١٩٧٨اإلذاعة، 

  



٢٧ 

 

  سيد محمد رضا يعدل    ٢/٩

تدفق البرامج من الخارج فى تليفزيون جمهورية مصر العربية مع تحليل مضمون بعض المواد 
  .١٩٧٩قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،العربياألجنبية فى التليفزيون 

  

  يحسن عماد مكاو     ٢/١٠

دراسة فى تحليل : والتليفزيون فى جمهورية مصر العربيةتدفق األفالم األجنبية فى السينما 
  .١٩٧٩قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،المضمون لعينة من األفالم األجنبية

  

  محمد معوض إبراهيم    ٢/١١

دراسة تطبيقية على بعض : المصريفى التنمية االجتماعية فى الريف  العربيدور التليفزيون 
  .١٩٧٩قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،المصريقرى الريف 

  

  يشاهيناز محمود بسيون     ٢/١٢

ودوره " العربية بالراديو"اإلذاعة الموجهة وتعليم اللغة القومية مع دراسة حول البرنامج الموجه 
  .١٩٧٩قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،فى تعليم اللغة العربية

  

  عبيد العبد يعاطف عدل    ٢/١٣

دراسة ميدانية فى قرية : دور اإلذاعة الصوتية فى تغيير النظرة التقليدية إلى المرأة فى القرية
  .١٩٧٩قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة مصرية، 

  

  يبباو  ينرجس حلم    ٢/١٤

دراسة تطبيقية : المصريبالريف  الزراعيدور التليفزيون كوسيلة إعالمية فى نشر اإلعالم 
  .١٩٧٩قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،بتليفزيون جمهورية مصر العربيةعلى البرامج الريفية 

  

  يمحمد عباس عباد    ٢/١٥

، ١٩٧٢يونيو  ١٦أبريل إلى  ١٦السياسة اإلعالمية فى اإلذاعة األفغانية فى الفترة من 

  .١٩٨٠قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة 
  



٢٨ 

 

  يمرهان حسين الحلوان    ٢/١٦

قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،العربي اإلعالميدور اتحاد اإلذاعات العربية فى مجال التعاون 

١٩٨٠.  

  

  مظفر مندوب    ٢/١٧

  .١٩٨٠قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،العراقيفى حياة الطفل  التربويالتليفزيون ودوره 

  

  عبد الكريم الرشيد يخزام    ٢/١٨

  .١٩٨٠قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،ر التعليم فى األردنفى تطوي التعليميدور التليفزيون 

  

  محمد ربيع الشريف يسام    ٢/١٩

دراسة تحليلية مقارنة للبرامج السياسية الموجهة باللغة العربية من هيئة اإلذاعة البريطانية 
  .١٩٨١قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،وٕاذاعة صوت أمريكا

  

  سامية سليمان رزق    ٢/٢٠

رسالة  ،فى نشر األفكار المزرعية المستحدثة فى المجتمعات الريفية الشخصيدور االتصال 

  .١٩٧٨قسم اإلذاعة،  ماجستير،

  

  محمد نبيل طلب    ٢/٢١

 ماجستير،رسالة  ،دراسة فى تحليل المضمون: الثانيفى البرنامج  والعلمي الثقافيالمضمون 

  .١٩٨٢قسم اإلذاعة، 

  

  در الدين الغاليينيعبد الرحمن محمد ب    ٢/٢٢

بين الدول العربية فى مجال األخبار  اإلذاعيدور الشبكة الفضائية العربية فى دعم التعاون 
  .١٩٨٢قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،واألحداث الجارية

  

  حسين عبد الحميد أبو شنب    ٢/٢٣

قسم  ماجستير،رسالة  ،العربيدور التليفزيون فى خلق ثقافة عربية متوازنة فى الخليج 

  .١٩٨٢اإلذاعة، 
  



٢٩ 

 

  يمحمد عبد اهللا الحوث    ٢/٢٤

قسم  ماجستير،رسالة ، ١٩٦٢دور إذاعة صنعاء فى نشر بعض المفاهيم السياسية بعد ثورة 

  .١٩٨٢اإلذاعة، 

  

  أحمد سلطان يانهام الدسوق    ٢/٢٥

 ماجستير،رسالة  ،دراسة ميدانية عن االتصال بقرية مصرية: بناء االتصال فى قرية مصرية

  .١٩٨٣قسم اإلذاعة، 

  

  عصام نصر محمود سليم    ٢/٢٦

دراسة وصفية لتحليل مضمون : السينما وقدرتها على التعبير عن األحداث السياسية فى مصر
رسالة ، ١٩٧٨حتى  ١٩٦٨عينة من نصوص األفالم السينمائية السياسية فى الفترة من 

  .١٩٨٤قسم اإلذاعة،  ماجستير،

  

  العزيز محمدبركات عبد     ٢/٢٧

دراسة تطبيقية تحليلية على إذاعة : المحلى ودوره فى تنمية المجتمع اإلذاعيالتخطيط 
  .١٩٨٤قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة ، )القاهرة الكبرى(العاصمة 

  

  محمد طارق صالح الدين عبد القادر    ٢/٢٨

قسم اإلذاعة،  تير،ماجسرسالة  ،اإلذاعيدور اتحاد إذاعات الدول العربية فى خدمة التدريب 

١٩٨٤.  

  

  محمد محمود محمد المرسى    ٢/٢٩

دراسة تحليلية لعينة من نشرات األخبار والبرامج : تقييم األخبار والبرامج اإلخبارية التليفزيونية
  .١٩٨٤قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،١٩٨٣اإلخبارية خالل عام 

  

  محمد محمد مهنى    ٢/٣٠

دراسة تجريبية لعالقة الدراما التى : عالقة الدراما التى يعرضها التليفزيون باألمراض النفسية
قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،المصرييعرضها التليفزيون بمرض ضغط الدم فى الريف 

١٩٨٥.  

  



٣٠ 

 

  جيهان يسرى أبو العال    ٢/٣١

خالل عام ) الشبكة الرئيسية(عام دراسة حالة البرنامج ال: ذاعة المصريةاإلتخطيط البرامج فى 
  .١٩٨٥قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة ، ١٩٨٤

  

  يسوزان يوسف القلين    ٢/٣٢

: تأثير استخدام األقمار الصناعية على مضمون نشرات األخبار والبرامج اإلخبارية بالتليفزيون
  .١٩٨٦قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة ، ١٩٨٥ -١٩٨٤ عاميدراسة تحليلية خالل 

  

  وليد فتح اهللا بركات    ٢/٣٣

دراسة تحليلية : المصريدور الراديو فى معالجة القضايا والمشكالت السلوكية فى المجتمع 
  .١٩٨٦قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة ، ١٩٨٤على عينة من برامج المرأة عام 

  

  يإيمان مصطفى السنجرج    ٢/٣٤

قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،نفى الدراما التى يعرضها التليفزيو المصريصورة الفالح 

١٩٨٦.  

  

  يهبة اهللا بهجت السمر     ٢/٣٥

رسالة  ،دراسة تحليلية وميدانية: المصريالنشرة اإلخبارية باللغة اإلنجليزية فى التليفزيون 

  .١٩٨٧قسم اإلذاعة،  ماجستير،

  

  عفاف عبد الجواد طبالة     ٢/٣٦

  .١٩٨٧قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،المصريالتحقيق فى التليفزيون 

  

  أحمد يالسيد فهم يأمان    ٢/٣٧

قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،دراسة تحليلية وميدانية: المصريبرامج الشباب فى التليفزيون 

١٩٨٧.



٣١ 

 

  ينجالء فؤاد العمر     ٢/٣٨

دراسة تحليلية لعينة من األخبار والبرامج : الدعاية اإلسرائيلية فى راديو صوت إسرائيل
  .١٩٨٧قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،اإلخبارية الموجهة باللغة العربية

  

  صابر سليمان عسران    ٢/٣٩

دراسة تحليلية لعينة من : فى التليفزيون يالقيم اإلسالمية التى يتضمنها المسلسل العرب
  .١٩٨٧قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،المسلسالت المذاعة على القناة األولى

  يهويدا محمد لطف    ٢/٤٠

دراسة مقارنة لبرامج المنوعات فى البرنامج العام : برامج المنوعات فى اإلذاعة الصوتية
  .١٩٨٧قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،والشرق األوسط

  

  أيمن محمد حبيب    ٢/٤١

رسالة  ،يوتطوير الخدمة التليفزيونية فى دول مجلس التعاون الخليج اإلعالميالتعاون 

  .١٩٨٨قسم اإلذاعة،  ماجستير،

  

  هويدا سيد مصطفى    ٢/٤٢

القيم التى تعكسها إعالنات الشبكة التجارية فى اإلذاعة المصرية وارتباطها بخطة التنمية 
قسم  ماجستير،رسالة  ،دراسة تحليلية على عينة من إعالنات إذاعة الشرق األوسط: الحالية

  .١٩٨٨اإلذاعة، 

  

  يآمال حسن محمد الغزاو     ٢/٤٣

قسم  ماجستير،رسالة  ،يالموضوعات والقضايا التى تعالجها برامج المرأة فى التليفزيون المصر 

  .١٩٨٩اإلذاعة، 

  

  خالد أحمد عبد الجواد    ٢/٤٤

قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،يمعالجة إذاعة الشعب لقضايا ومشكالت الريف المصر 

١٩٨٩.  

  



٣٢ 

 

  إبراهيم سعيد عبد الكريم    ٢/٤٥

 ماجستير،رسالة  ،دراسة تحليلية وميدانية: الدلتا فى خدمة المجتمع المحلى دور إذاعة وسط

  .١٩٨٩قسم اإلذاعة، 

  

  نائلة إبراهيم عمارة عبد الرؤوف    ٢/٤٦

: المادة اإلخبارية فى كل من إذاعة مونت كارلو الموجهة باللغة العربية وٕاذاعة الشرق األوسط
  .١٩٨٩قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،دراسة تحليلية مقارنة

  

  يعبد العظيم العوض يسام    ٢/٤٧

: جامعة األزهر ماجستير،رسالة اتجاهات خطيب المسجد حول مضمون البرامج التليفزيونية، 

  .١٩٨٩كلية اللغة العربية، قسم الصحافة واإلعالم، 

  

  ليلى حسين محمد السيد    ٢/٤٨

: ورية مصر العربية وسلطنة عمانالقيم التى تعكسها اإلعالنات فى تليفزيون كل من جمه
  .١٩٩٠قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،دراسة مقارنة

  

  ماجدة محمد عبد العزيز مراد    ٢/٤٩

دراسة تحليلية : الخدمات اإلذاعية الموجهة باللغة العربية للمصريين المغتربين فى الخارج
 ماجستير،رسالة  ،اإلعالميوميدانية النعكاسات القضايا الداخلية والخارجية على المضمون 

  .١٩٩١قسم اإلذاعة، 

  

  عبد المحسن محمد جعفر يهان    ٢/٥٠

دراسة تحليلية وتطبيقية على اإلعالنات التى :استخدام الطفل فى اإلعالنات التليفزيونية
  .١٩٩١قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،ييعرضها التليفزيون المصر 

  

  محمد محمد أحمدين    ٢/٥١

دراسة تحليلية إلذاعة الشباب والرياضة خالل : لصوتية فى التنمية الثقافيةدور اإلذاعة ا
  .١٩٩١قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،دورتين إذاعيتين



٣٣ 

 

  يالبيوم يعادل فهم    ٢/٥٢

 ماجستير،رسالة  ،للشباب يودورها فى التثقيف الدين يالبرامج الدينية فى التليفزيون المصر 

  .١٩٩١قسم اإلذاعة، 

  

  يمحمد محمود الجنانين يسام    ٢/٥٣

 يلألحداث األساسية المتصلة بالصراع العرب يالتغطية اإلخبارية فى التليفزيون المصر 
  .١٩٩١قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،اإلسرائيلي

  

  لمياء محمود سيد    ٢/٥٤

 ،دراسة تحليلية: إلذاعة صوت العرب اإلخباريتأثير العالقات السياسية العربية على المضمون 

  .١٩٩١قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة 

  

  دينا يحيى محمود مرزوق    ٢/٥٥

رسالة  ،فى القنوات الثالث يدراسة تحليلية للبرامج السياحية المقدمة بالتليفزيون المصر 

  .١٩٩١قسم اإلذاعة،  ماجستير،

  

  عبد الرؤوف محمد عثمان يأمان    ٢/٥٦

قسم اإلذاعة،  ماجستير،رسالة  ،دراسة نظرية تطبيقية: االجتماعيفزيونية والواقع الدراما التلي

١٩٩٢.  

  

  هالة كمال أحمد نوفل    ٢/٥٧

قسم  ماجستير،رسالة  ،دراسة تحليلية وميدانية: البرامج السياحية فى اإلذاعة المسموعة

  .١٩٩٢اإلذاعة، 

  يالمتول يالداوود يحمد    ٢/٥٨

رسالة  ،دراسة تحليلية: الموجه من القاهرة إلى إسرائيل واألرض المحتلة يالبرنامج العبر 

  .١٩٩٢قسم اإلذاعة،  ماجستير،



٣٤ 

 

  يممدوح محمد السيد المشمش    ٢/٥٩

رسالة  ،دراسة نظرية وتطبيقية :برامج األطفال فى تليفزيون المملكة العربية السعودية

  .١٩٩٣قسم اإلذاعة،  ماجستير،

  

  الجمالمحمد رضا     ٢/٦٠

 ماجستير،رسالة  ،دراسة ميدانية وتحليل مضمون: فى مصر التليفزيونيتقويم أساليب اإلعالن 

  .١٩٩٣قسم اإلذاعة، 

  

              يعزة مصطفى حافظ الكحك    ٢/٦١

، رسالة دراسة تجريبية على عينة من طالب الثانوية العامة: أثر استخدام الفيديو فى التعليم

  .١٩٩٤ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

              نيس عبد الحميد زكىأعصام     ٢/٦٢

دراسة ميدانية : عالقة المشاهد فى جدة ببرامج القناة األولى التى يقدمها التليفزيون المصري
  .١٩٩٤ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،١٩٩٣-١٩٩١للفترة من 

  

              هالة محمد إسماعيل بغدادي    ٢/٦٣

دراسة للبرامج التى يعرضها التليفزيون : العربي يخبار اإل دور التليفزيون المصري فى التبادل
  .١٩٩٤ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،خباري على المستوى العربيالمصري للتبادل اإل

  

              على عبد السالم الربيعي    ٢/٦٤

  .١٩٩٤ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،برامج األطفال فى اإلذاعة المرئية الليبية

  

                ناز رمزي أحمدماهي    ٢/٦٥

دراسة ميدانية على عينة : العالقة بين مشاهدة التليفزيون واغتراب الطفل المصري عن التعليم
  .١٩٩٤ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،يساسمن تالميذ المرحلة األولى من التعليم األ

  

              اشرف جالل حسن محمد    ٢/٦٦

، رسالة ماجستير، قسم شباعاتهإ لتليفزيوني و عالن ادوافع استخدام الجمهور المصري لإل

  .١٩٩٥ اإلذاعة،



٣٥ 

 

                حنان عزت احمد    ٢/٦٧

تأثير المسلسالت األمريكية االجتماعية على إدراك طالب المدارس الثانوية للعالقات 
  .١٩٩٥ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،االجتماعية

  

              فرج خليل رعادل عبد الغفا    ٢/٦٨

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،يوالدول يالصفوة المصرية للراديو والتليفزيون المحلاستخدام 

١٩٩٥.  

  

                بارعة حمزة شقير    ٢/٦٩

، رسالة ماجستير، قسم ولويات طلبة الجامعات اللبنانيةأدور التليفزيون اللبناني فى ترتيب 

  .١٩٩٥ اإلذاعة،

            عبد القادر عبد الاله عبد الرحمن    ٢/٧٠

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،القضايا التى تتناولها البرامج الدينية فى الراديو والتليفزيون

١٩٩٥.  

  

              عاصم بكرى يس إبراهيم    ٢/٧١

، رسالة ماجستير، قسم مة العربيةدور الفيلم الروائي التاريخي العربي فى عرض تاريخ األ

  .١٩٩٦ اإلذاعة،

  

                عدنان حسن محمود    ٢/٧٢

دراسة تحليلية مقارنة لحمالت تنظيم األسرة فى مصر : دور التليفزيون فى التنمية االجتماعية
  .١٩٩٦ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،وسوريا

  

                هبة أمين أحمد شاهين    ٢/٧٣

، رسالة دراسة ميدانية :CNEاستخدامات الجمهور فى مصر للشبكة اإلخبارية المصرية 

  .١٩٩٦ ذاعة،ماجستير، قسم اإل

  

    سهام محمد عبد الخالق    ٢/٧٤

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،دراسة تحليلية :الرسوم المتحركة فى التليفزيون المصري

١٩٩٦.  



٣٦ 

 

  

              حنان محمد إسماعيل يوسف    ٢/٧٥

دور المادة اإلخبارية التليفزيونية فى تدعيم مفهوم المشاركة السياسية لدى شباب القاهرة 
  .١٩٩٦ رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،الكبرى

  

                  أمل جابر صالح    ٢/٧٦

حداث الخارجية فى دور التليفزيون والصحف فى إمداد الجمهور المصري بالمعلومات عن األ
  .١٩٩٦ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،اطار فجوة المعرفة

  

                نهلة عساف عيسى    ٢/٧٧

دراسة مقارنة بين مصر : القائم باالتصال فى الفيلم التسجيليالعوامل المؤثرة على أداء 
  .١٩٩٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،وسوريا

  

              خالد صالح الدين حسن على    ٢/٧٨

والصحافة فى توجيه وترتيب اهتمامات الجمهور نحو القضايا العامة فى  ندور التليفزيو
  .١٩٩٧ ، قسم اإلذاعة،، رسالة ماجستيردراسة تحليلية ميدانية: مصر

  

                يمن منصور أحمد نداأ    ٢/٧٩

العالقة بين التعرض للمواد التليفزيونية األجنبية واالغتراب الثقافي لدى شباب الجامعة 
  .١٩٩٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،المصري

  

              جيهان عبد السالم عوض    ٢/٨٠

االجتماعي للطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة من أثر برامج األطفال التليفزيونية على السلوك 
  .١٩٩٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،دراسة تجريبية:سنة ١٢- ٩

  

              محمد عبد الوهاب الفقية    ٢/٨١

، رسالة دراسة مسحية: دور التليفزيون اليمنى فى تزويد الشباب بالمعلومات السياسية

  .١٩٩٧ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

  



٣٧ 

 

            الرحيم احمد سليمان درويش عبد    ٢/٨٢

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،شباعات التى تحققهاتعرض المراهقين لألفالم السينمائية واإل

١٩٩٧.  

  

                سهير صالح إبراهيم    ٢/٨٣

، رسالة ماجستير، تأثير األفالم المقدمة فى التليفزيون على اتجاه الشباب المصري نحو العنف

  .١٩٩٧ قسم اإلذاعة،

  

              ندى محي الدين الساعي    ٢/٨٤

  .١٩٩٧، ماجستير إذاعة، استخدام شبكات المعلومات وآثره على معدالت التعرض للتليفزيون

  

              أميرة محمد إبراهيم النمر    ٢/٨٥

، رسالة ماجستير، قسم دراسة تجريبية: طفالدور برامج التليفزيون فى تبسيط العلوم لأل

  .١٩٩٨ اإلذاعة،

  

                حمد رأفتأغادة     ٢/٨٦

  .١٩٩٨ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،فالم التليفزيونأدوافع السلوك االجتماعي فى 

  

            ياسر عبد اللطيف إمام أبو النصر    ٢/٨٧

، رسالة التعرض للدراما التى يقدمها التليفزيون ومستوى التطلعات لدى الشباب المصري

  .١٩٩٨ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              أماني عمر الحسيني حافظ    ٢/٨٨

أثر تعرض األطفال ذوى الظروف الصعبة للتليفزيون والسينما والفيديو على إدراكهم للواقع 
  .١٩٩٨ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،االجتماعي

  

              سحر فؤاد احمد على    ٢/٨٩

، رسالة سة تحليلية ميدانيةدرا: للشباب الجامعي الدينيدور إذاعة القرآن الكريم فى التثقيف 

  .١٩٩٨ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  



٣٨ 

 

                كمال بديع الحاج    ٢/٩٠

، شباعات المتحققة بهااستخدامات الشباب السوري للبرامج الثقافية فى الراديو والتليفزيون واإل

  .١٩٩٩ رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              حمد فؤاد عبد الغنىأجيهان     ٢/٩١

، رسالة ماجستير، قسم الدراما التليفزيونية فى تشكيل اتجاهات الطفل نحو اختيار المهندور 

  .١٩٩٩ اإلذاعة،

  

              منى محمد زين العابدين غانم    ٢/٩٢

: دور المسلسالت العربية بالتليفزيون فى تقديم النماذج االيجابية والسلبية للطفل المصري
  .١٩٩٩ ذاعة،، رسالة ماجستير، قسم اإلدراسة تحليلية

  

                لهام يونس أحمدإ    ٢/٩٣

، رسالة ماجستير، دراسة تجريبية: تأثير اإلعالنات التليفزيونية على الحصيلة اللغوية للطفل

  .١٩٩٩ قسم اإلذاعة،

  

              أيمن محمود عباس الشربينى    ٢/٩٤

جستير، قسم ، رسالة ماالدراما التاريخية فى التليفزيون ودورها فى نشر الوعي التاريخي

  .١٩٩٩ اإلذاعة،

  

                عائشة سعد البوسميط    ٢/٩٥

صورة دولة اإلمارات العربية المتحدة كما تعكسها البرامج الثقافية المحلية فى القنوات الفضائية 
  .١٩٩٩ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،العربية

              حنان محمد إسماعيل حسنين    ٢/٩٦

، الفيديو التعليمية مع دراسة ميدانية على طالب الجامعة المفتوحةاإلنتاج التليفزيوني لشرائط 

  . ٢٠٠٠ رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              شيماء ذو الفقار حامد زغيب    ٢/٩٧

، رسالة دور المادة اإلخبارية فى التليفزيون المصري فى تشكيل اتجاهات طالب الجامعة

  . ٢٠٠٠ ماجستير، قسم اإلذاعة،



٣٩ 

 

                ظهر أبو رشيدنهلة م    ٢/٩٨

، رسالة ماجستير، قسم دراسة مقارنة: برامج التوعية البيئية فى التليفزيون المصري والسوري

  . ٢٠٠٠ اإلذاعة،

  

                عربي محمد المصري    ٢/٩٩

، رسالة األخبار السلبية فى التليفزيون وعالقتها بمستوى القلق السياسي للشباب اللبناني

  . ٢٠٠٠ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

                  أميرة سمير طه    ٢/١٠٠

، رسالة دور المسلسالت العربية التليفزيونية فى إدراك الشباب المصري للمشكالت االجتماعية

  .٢٠٠١ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              هويدا محمد رضا الدر    ٢/١٠١

 سم اإلذاعة،، رسالة ماجستير، قالكارتون التليفزيوني وعالقته باتجاهات الطفل نحو العنف

٢٠٠١.  

  

                وليد محمد عمشة    ٢/١٠٢

، أثر التكنولوجيا المستخدمة فى جمع وتقديم األخبار على شكل ومضمون الخدمة اإلخبارية

  .٢٠٠١ رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

            طارق محمود يوسف الشوربجى    ٢/١٠٣

، رسالة ات المتحققة لهمشباعاستخدامات المراهقين فى الريف المصري للتليفزيون واإل

  .٢٠٠١ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

               منى مجدي فرج    ٢/١٠٤

، رسالة ماجستير، المعايير الرقابية للفيلم السينمائي الروائي المصري فى السينما والتليفزيون

  .٢٠٠١ قسم اإلذاعة،

  

  

  



٤٠ 

 

                عبير محمد محمدي    ٢/١٠٥

، رسالة ماجستير، إمداد الجمهور المصري بالمعلومات دور اإلنترنت والراديو والتليفزيون فى

  .٢٠٠١ قسم اإلذاعة،

  

              وسام محمد احمد نصر    ٢/١٠٦

، رسالة ماجستير، دراسة مسحية: العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة فى البرامج التليفزيونية

  .٢٠٠١ قسم اإلذاعة،

  

            عالء عبد المجيد يوسف الشامي    ٢/١٠٧

صال المباشر والراديو والتليفزيون فى نشر المعلومات الصحية العامة بين الشباب دور االت
  .٢٠٠١ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،المصري

  

                فتيحة مرابط    ٢/١٠٨

، رسالة ماجستير، شباعاتإاستخدامات طالب جامعة الجزائر للقنوات الفرنسية وما تحققه من 

  .٢٠٠١ قسم اإلذاعة،

  

              مر سعيد مسعد غواصعا    ٢/١٠٩

، رسالة ماجستير، قسم دراسة مسحية: استخدامات الطفل العماني لبرامج األطفال التليفزيونية

  .٢٠٠١ اإلذاعة،

  

            يرين محفوظ حامد الطوخيش    ٢/١١٠

دراسة تجريبية فى إطار نظرية : العوامل المؤثرة على اكتساب المعرفة من أخبار التليفزيون
  .٢٠٠١ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،المعرفيالبناء 

  

                هبه يحيى عطية    ٢/١١١

، رسالة ماجستير، قسم الفرنسية الدولية  TV٥المعالجة اإلخبارية ألحداث العالم الثالث فى قناة

  .٢٠٠١ اإلذاعة،

  

  

  



٤١ 

 

                برلنت نزيه محمد قابيل    ٢/١١٢

، رسالة دراسة تطبيقية على عينة من الشباب :تأثير سمات الشخصية على األنشطة االتصالية

  .٢٠٠٢ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              السيد عبد الغنى موسى    ٢/١١٣

، رسالة شباعات التى تحققهااستخدامات طالب الجامعات للبرامج األدبية بالراديو المصري واإل

  .٢٠٠٢ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

           يشبعائشة بنت سعيد بن محمد الغا    ٢/١١٤

، رسالة ماجستير، قسم شباعات المتحققةاستخدامات المرأة العمانية لوسائل اإلعالم واإل

  .٢٠٠٢ اإلذاعة،

  

              نشوة سليمان محمد عقل    ٢/١١٥

دراسة مسحية للمحتوى والقائم : تقييم نشرات األخبار فى قناة النيل اإلخبارية المتخصصة
  .٢٠٠٣ ،رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، باالتصال

  

              بشار عبد الرحمن مطهر    ٢/١١٦

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،مداد الجمهور بالمعلومات الصحيةإدور التليفزيون اليمنى فى 

٢٠٠٣.  

  

                غادة مصطفى عبيدو    ٢/١١٧

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،شباع احتياجات المشاهدينإدور برامج الفنون بالتليفزيون فى 

٢٠٠٣.  

  

                صفا محمود عثمان    ٢/١١٨

، دور قناة النيل اإلخبارية فى ترتيب أولويات القضايا السياسية لدى عينة من طلبة الجامعات

  .٢٠٠٣ رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،

 

 

 



٤٢ 

 

            صفا فوزى على محمد عبد اهللا    ٢/١١٩

من أطفال الريف  دراسة على عينة: عالقة الطفل المصري بوسائل االتصال االلكترونية
  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،سنة ١٨-١٢والحضر بين

  

                هناء كمال أبو اليزيد    ٢/١٢٠

فعالية برامج قناة النيل التعليمية المتخصصة لدى تالميذ ومدرسي شهادة إتمام التعليم 
  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،ساسياأل

  

                حسنمنى حلمي رفاعي     ٢/١٢١

، رسالة التعرض للدراما المصرية فى التليفزيون وٕادراك الشباب المصري للعالقة بين الجنسين

  .٢٠٠٣ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              رانيا أحمد محمود مصطفى    ٢/١٢٢

، رسالة ماجستير، دور قناة النيل لألسرة والطفل فى تعريف األطفال بالقضايا والمشكالت البيئية

  .٢٠٠٣ ذاعة،قسم اإل

  

                نهى عاطف العبد    ٢/١٢٣

  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،عالقة الطفل المصري بالقنوات الفضائية العربية

  

              مايسة السيد طاهر جميل    ٢/١٢٤

، صورة العنف فى العالقة بين الرجل والمرأة كما تقدمها الدراما العربية فى التليفزيون المصري

  .٢٠٠٣ ماجستير، قسم اإلذاعة،رسالة 

  

                نرمين سيد حنفي    ٢/١٢٥

دراسة مسحية : فى مصر يأثر استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة على أنماط االتصال األسر 
  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،مقارنة

  

              أمنية السيد على نور الدين    ٢/١٢٦

شباعات إلوا CD-ROMقراص المدمجة دمة على األاستخدام الشباب المصري للمواد المق
  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،المتحققة منها



٤٣ 

 

              رباب عبد الرحمن هاشم    ٢/١٢٧

، رسالة ماجستير، قسم دراك الطفل المصري لواقع الطفل الفلسطينيإدور التليفزيون فى 

  .٢٠٠٤ اإلذاعة،

  

              جيالن محمود عبد الرازق    ٢/١٢٨

فى القنوات ) Talk Show(على الهواء  أساليب تغطية القضايا فى برامج الرأي المذاعة
  .٢٠٠٤ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،الفضائية العربية

  

              على طاهر إسحاق مبارك    ٢/١٢٩

العالقة بين التعرض للبرامج الرياضية فى الراديو والتليفزيون والمعرفة الرياضية للجمهور 
  .٢٠٠٤ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،المصري

  

                ريم إسماعيل عبود    ٢/١٣٠

دراسة : شباعات المتحققةاستخدامات طالبات الجامعة فى مصر وسوريا لشبكة االنترنت واإل
  .٢٠٠٤ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،مقارنة

  

                رغدة محمد عيسى    ٢/١٣١

مية النسائية باتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري العوامل المؤثرة على القيادات اإلعال
  .٢٠٠٥ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،عالميوانعكاساتها على التخطيط اإل

                علياء على محمد عنتر    ٢/١٣٢

دراسة ميدانية على : عالقة طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية باإلذاعة التعليمية فى مصر
  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم اإلذاعة، ، رسالةعينة من الطالب

  

              مصطفى محمد عبد الوهاب    ٢/١٣٣

، رسالة دراسة مقارنة: نشرة األخبار فى القنوات الفضائية العربية والحكومية والخاصة

  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

            رهام محمد صالح الدين أحمد    ٢/١٣٤

، ما قبل المدرسة على إكسابه المهارات اللغويةتأثير التعرض لبرامج التليفزيون المقدمة لطفل 

  .٢٠٠٥ رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،



٤٤ 

 

                نهى سمير محجوب    ٢/١٣٥

، رسالة تأثير مضمون الرسالة اإلعالمية على اكتساب المعرفة فى الوسائل االلكترونية

  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

                سامية دسوقي عيد    ٢/١٣٦

دراسة فى إطار نظرية فجوة : التليفزيون فى إمداد المرأة المصرية بالمعلومات البيئيةدور 
  .٢٠٠٥ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،المعرفة

  

                رباب السيد عبد العزيز    ٢/١٣٧

دراسة ميدانية على عينة من  :تقييم دور قناة التعليم العالي فى خدمة العملية التعليمية
  .٢٠٠٥ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،الباألساتذة والط

  

                أريج محمد فخر الدين    ٢/١٣٨

، رسالة القضايا التى تعالجها البرامج اإلخبارية التى ينتجها قطاع األخبار بالتليفزيون المصري

  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              يليا زكى تادرسإماريان     ٢/١٣٩

األفالم االجتماعية األمريكية التى يقدمها التليفزيون المصري صورة األسرة األمريكية فى 
، دراسة تحليلية ميدانية: وتأثيرها على إدراك الواقع االجتماعي لها لدى الجمهور المصري

  .٢٠٠٦ رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              أيمن محمود موسى أبو زيد    ٢/١٤٠

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،خالل األزمات اعتماد المشاهد المصرى على القنوات الفضائية

٢٠٠٧.  

  

              لمياء سمير سيد إبراهيم    ٢/١٤١

تأثير التعرض لألخبار والبرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية على المستوى المعرفي للجمهور 
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،المصري

  

  



٤٥ 

 

              شيرين صالح كمال عبد اهللا    ٢/١٤٢

دراسة ميدانية على العاملين : دور قناة حورس الفضائية فى خدمة القطاع الصحي فى مصر
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،بالحقل الطبي

  

            عماد عبد المقصود على شلبي    ٢/١٤٣

عالقة التعرض للبرامج الصحية بالقنوات التليفزيونية العربية بمستوى المعرفة الصحية لدى 
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،ر المصريالجمهو 

  

              نسرين محمد عبد العزيز    ٢/١٤٤

، رسالة ماجستير، قسم وأثره على الطفل المصري Space Toonالمضمون الذى تقدمه قناة 

  .٢٠٠٧ اإلذاعة،

  

              هشام عبد الملك عبد الرحيم    ٢/١٤٥

، رسالة المقيمين فى مصر نمية للفلسطينييدور إذاعة فلسطين فى تلبية االحتياجات اإلعال

  .٢٠٠٧ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              أمنية محمد صفوت الغنام    ٢/١٤٦

، رسالة دراسة ميدانية: تأثير مستحدثات االتصال على استخدامات الجمهور المصري للراديو

  .٢٠٠٧ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

                صابر حمد جابر حماد    ٢/١٤٧

صوت العرب وهيئة اإلذاعة  يذاعتإأثر المعالجة اإلعالمية لقضايا الوطن العربي السياسية فى 
 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،دراسة مسحية: البريطانية على اتجاهات الجمهور العربي

٢٠٠٧.  

  

            األميرة سماح فرج عبد الفتاح    ٢/١٤٨

، رسالة ماجستير، قسم التليفزيون المصريصورة الشباب فى الدراما العربية التى يقدمها 

  .٢٠٠٧ اإلذاعة،

  

  



٤٦ 

 

              زينب محمد حامد حسن    ٢/١٤٩

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،نترنتصورة اإلسالم كما تعرضها المواقع العربية على شبكة اإل 

٢٠٠٧.  

  

                حمدأبراهيم إنرمين     ٢/١٥٠

، رسالة االتصالية للسودانيين المقيمين فى مصردور إذاعة وادي النيل فى تلبية االحتياجات 

  .٢٠٠٧ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

                عمرو محمد أسعد    ٢/١٥١

المعالجة التليفزيونية الدرامية لمفهوم السلطة االجتماعية ودورها فى تشكيل اتجاهات الشباب 
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،دراسة تحليلية وميدانية: المصري نحوها

  

            والء عبد الرحمن عبد الغفار فودة    ٢/١٥٢

المعالجة اإلخبارية لألحداث والقضايا العربية بإذاعتي سوا األمريكية ومونت كارلو الفرنسية 
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،دراسة مقارنة: الموجهتين باللغة العربية

  

             لبنى عبد العزيز الجابري    ٢/١٥٣

  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،القضايا البيئية فى القنوات الفضائية العربيةمعالجة 

  

              ريهام سامي حسن يوسف    ٢/١٥٤

دور البرامج الحوارية فى القنوات الحكومية والخاصة فى ترتيب أولويات القضايا المجتمعية 
  .٢٠٠٨ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،لدى الجمهور المصري

  

              نوال عبد الرازق عسكر    ٢/١٥٥

استخدام الجمهور فى دولة اإلمارات العربية المتحدة للقنوات اإلخبارية العربية وتأثيرها على 
  .٢٠٠٨، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، اتجاهاتهم نحو القضايا العربية

  

              محمود يحنان حامد حنف    ٢/١٥٦

، رسالة ماجستير، لدى الشباب المصري يالنسق القيمتأثير أغاني التليفزيون المصورة على 

  .٢٠٠٨ قسم اإلذاعة،



٤٧ 

 

  

                مايا أحمد البيضا    ٢/١٥٧

، رسالة شباعات المتحققةدوافع استخدام المرأة اللبنانية للقنوات الفضائية العربية واإل

  .٢٠٠٨ ماجستير، قسم اإلذاعة،

  

              هبه محمد عفت خطاب    ٢/١٥٨

دراك إالريفية فى المسلسالت العربية التى يقدمها التليفزيون المصري وعالقتها بصورة المرأة 
  .٢٠٠٨ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،الجمهور للواقع االجتماعي لها

  

                دينا عبد اهللا النجار    ٢/١٥٩

راك دإالقيم التى تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضة فى القنوات الفضائية العربية ومدى 
  .٢٠٠٨ ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،دراسة تحليلية ميدانية: المراهقين لها

  

  هيدي سامح السيد جاد    ٢/١٦٠

استخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية المصرية الخاصة وتأثيرها على أداء ومعدالت 
  .٢٠٠٨، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، مشاهدة القنوات الحكومية

  

  اء سعد محمد عمارةصف    ٢/١٦١

: معالجة األفالم الروائية القصيرة التى يعرضها التليفزيون المصرى لقضايا المجتمع المصرى
  .٢٠٠٨، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، دراسة تحليلية

  

              نهال عمر الفاروق بدوى    ٢/١٦٢

القنوات الفضائية  الخطاب الدينى كما تعكسه البرامج الدينية الموجهة باللغة اإلنجليزية فى
  .٢٠٠٩رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  العربية،

  

              أسماء سمير إبراهيم    ٢/١٦٣

دراسة مسحية : الموضوعات والقضايا التى تعالجها برامج المرأة فى القنوات الفضائية العربية
  .٢٠٠٩، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، مقارنة

  

  



٤٨ 

 

              يفمروة فؤاد عبد الفتاح الشر     ٢/١٦٤

، ةدراسة ميداني: استخدامات المسنين إلذاعة الكبار المتخصصة واالشباعات المتحققة منها

  .٢٠٠٩رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

              سوزان مصطفى مصطفى أحمد    ٢/١٦٥
، رسالة ماجستير، دراسة تحليلية ميدانية: دور التليفزيون فى زيادة االهتمام بالمؤثرات الشعبية

  .٢٠٠٨اإلذاعة، قسم 

  

              دينا فكرى لطفى خضر    ٢/١٦٦

المعالجة اإلعالمية للقضايا السياسية العربية فى مواقع القنوات التليفزيونية العربية على شبكة 
  .٢٠٠٨، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، اإلنترنت

              دعاء أحمد محمد البنا    ٢/١٦٧

، رسالة ماجستير، قسم ة فى التليفزيون المصرىمعالجة مفهوم الوطنية فى الدراما السياسي

  .٢٠٠٩اإلذاعة، 

  

            عزة محمود زكى عبد الصمد نور الدين    ٢/١٦٨
، صورة األم فى األفالم والمسلسالت المصرية وعالقتها بإدراك الجمهور للواقع االجتماعى لها

  .٢٠٠٩رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، 

              منى زهدى على مبارك    ٢/١٦٩

، دراسة تحليلية ميدانية: صورة اإلعالمى فى التليفزيون وتأثيرها على اتجاهات المراهقين

  .٢٠٠٩رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، 

            أمانى رضا عبد المقصود مصطفى    ٢/١٧٠

معالجة القضايا السياسية الداخلية فى المضمون اإلخبارى بالقنوات الفضائية العربية الرسمية 
  .٢٠٠٩رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ، والمعارضة

  

  عال عبد القوي عامر محمد    ٢/١٧١

رسالة :  صورة الفتاة المصرية في المسلسالت التليفزيونية وعالقتها بواقعها اإلجتماعي

  .٢٠٠٩ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

  



٤٩ 

 

  هبة عاطف لبيب    ٢/١٧٢

تنمية قدرة الطفل المصري على دور برامج األطفال في قنوات األطفال العربية المتخصصة في 
  .٢٠٠٩رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، :  التخيل

  

  ريهام فرغلي محمود حسنين     ٢/١٧٣

صورة ذوي اإلحتياجات الخاصة في األفالم السينمائية التي يقدمها التليفزيون المصري وأثرها 
  .٢٠١٠ة، رسالة ماجستير، قسم اإلذاع،  على إدراك الجمهور للواقع اإلجتماعي لهم

  

  سارة نصر محمد عبد الباقي    ٢/١٧٤

معالجة القضايا المصرية في البرامج السياسية بالقنوات العربية وعالقتها باتجاهات الجمهور 
  .٢٠١٠رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  نحو الحكومة

  

  هبة حسين عبد الوهاب    ٢/١٧٥

،  دراسة مقارنة: كما تراها الصفوة مستويات مصداقية القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية 

  .٢٠١٠رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

  مروة اسماعيل حسين     ٢/١٧٦

رسالة ،  دراسة تجريبية على قناة النيل اإلخبارية: توظيف اإلنتاج التسجيلي في التليفزيون 

  .٢٠٠٩ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

  سالي أحمد محمد جاد    ٢/١٧٧

دراسة : السياسية في القناة الفضائية اإلسرائيلية الموجهة باللغة العربية أساليب الدعاية 
  .٢٠١٠رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  مسحية

  

  بسنت مراد فهمي حسن    ٢/١٧٨

في إطار تطبيق نظرية تأثير الشخص (عالقة الشباب الجامعي ببرامج تليفزيون الواقع 
  .٢٠١٠رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ، )الثالث

  

  

  



٥٠ 

 

  نوال عبد اهللا علي الحزورة    ٢/١٧٩

التعرض للدراما العربية في القنوات الفضائية وعالقتها بإدراك الجمهور اليمني ألدوار المرأة في 
  .٢٠١٠رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  المجتمع

  

  نهاد فتحي سليمان حجازي    ٢/١٨٠

رسالة ،  دراسة مسحية: األطفال  القيم التي تعكسها األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على

  .٢٠١٠ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

  إنجي عباس أبو العز    ٢/١٨١

 دراسة تحليلية مقارنة: معالجة القضايا الداخلية في اإلذاعات المصرية الخاصة عبر اإلنترنت 

  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ، 

  

  بسنت محمد عطية محمد     ٢/١٨٢

الجامعي للدراما األجنبية التي يعرضها التليفزيون المصري وعالقتها بقيمهم ستخدام الشباب إ
  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  المجتمعية

  سارة شوقي عبد الستار المقدم     ٢/١٨٣

دراسة : العناصر الفنية والتحريرية في التقارير اإلخبارية في القنوات الفضائية اإلخبارية 
  .٢٠١٠جستير، قسم اإلذاعة، رسالة ما،  مقارنة

  

  صفا محمد إبراهيم    ٢/١٨٤

رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  أخالقيات اإلعالن التليفزيوني وعالقتها بتنشئة الطفل المصري

٢٠١١.  

  

  سلمى عبد المؤمن السيد عبد اهللا    ٢/١٨٥

اسة مقارنة بين در : القيم التي تعكسها برامج األطفال والشباب في القنوات الفضائية الدينية 
  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  ٧قناتي إقرأ وسات 

  

  محمد عبده محمد بدوي    ٢/١٨٦

،  دور برامج الرأي في القنوات الفضائية العربية في دعم ثقافة الحوار بين الجمهور العربي

  .٢٠١٠رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، 



٥١ 

 

  إيمان عبد الحكيم أحمد زايد    ٢/١٨٧

األفالم الروائية المصرية لتعاطي وٕادمان المخدرات وعالقتها باإلتجاهات المضطربة  معالجة
  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  دراسة مسحية: للمدمن 

  

  رشا عبد اللطيف محمد عبد العظيم    ٢/١٨٨

معايير التربية اإلعالمية وكيفية تطبيقها في مصر على المضامين التليفزيونية من منظور 
  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  الخبراء

  

  ياسمين أحمد على حسن فؤاد    ٢/١٨٩

رسالة ،  العالقات العائلية كما تقدمها المسلسالت المصرية وتأثيرها على التفاعل األسري

  .٢٠١١ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

  فتحي محمد شمس الدين    ٢/١٩٠

جنبية المقدمة على الفضائيات العربية وأسلوب حياة األين التعرض للدراما السينمائية العالقة ب
  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  الشباب المصري

  

  نشوى جمال الدين بدر بدر عفيفي    ٢/١٩١

العالقة بين تعرض المرأة المصرية للمادة اإلخبارية في وسائل اإلتصال الحديثة والتقليدية 
  .٢٠١١ماجستير، قسم اإلذاعة،  رسالة،  ومستوى مشاركتها السياسية

 

 

  

  هشام أحمد عبد العاطي     ٢/١٩٢

، توظيف األحزاب والقوى السياسية المصرية للمواقع اإللكترونية في تسويق برامجها السياسية

 .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

  صفاء عبد المقصود محمد السيد     ٢/١٩٣

دراسة مسحية على األفالم : اإلنسان السياسية معالجة السينما المصرية لقضايا حقوق 
  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ، م٢٠٠٠-١٩٥٠المصرية في الفترة من 

  



٥٢ 

 

  سارة محمود السيد حمودة    ٢/١٩٤

رسالة ، دور التليفزيون في تشكيل إتجاهات الرأي العام نحو أزمات التنمية السياسية في مصر

  .٢٠١١ماجستير، قسم اإلذاعة، 

  

  مها محمد رجب الوزير    ٢/١٩٥

اتجاهات الرأي العام األمريكي نحو الصراع العربي اإلسرائيلي وعالقتها باإلهتمام باألخبار 
رسالة ماجستير، قسم ، ٢٠٠٩حتى  ١٩٤٨دراسة تتبعية منذ : الدولية في الراديو والتليفزيون 

  .٢٠١١اإلذاعة، 

  

  سارة عبد اللطيف عبد الحليم    ٢/١٩٦

: كما تراها النخبة ) الحكومية والخاصة(اإلجتماعية لقنوات التليفزيون المصرية المسئولية 
  .٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ،  دراسة تحليلية وميدانية

  

  رهام محمد عز الدين       ٢/١٩٧

العالقة بين التعرض لبرامج المأة فى الفضائيات العربية ونظرة المرأة لذاتها ونظرة المجتمع 
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، لها

  

  رنا ياسر أمين     ٢/١٩٨

دراسة مقارنة بين التليفزيون : استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إعداد البرامج التعليمية
  ٢٠١١رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة،  ،السورى والتليفزيون المصرى

  

  ثمانأحمد أحمد أحمد ع    ٢/١٩٩

رسالة  ،القضايا السياسية الداخلية كما تعكسها المنتديات المصرية على شبكة االنترنت

  ٢٠١٢ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  حنان حسين حسن    ٢/٢٠٠

رسالة ماجستير، قسم  ،تأثير اإلعالنات التليفزيونية على العادات الصحية للطفل المصرى

  ٢٠١٢اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  



٥٣ 

 

  أنغام على ماهر الفرجانى    ٢/٢٠١

دور المادة اإلخبارية التى يقدمها التليفزيون الليبى فى تزويد الشباب بالمعلومات عن القضايا 
  ٢٠١٠رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة،  ،الوطنية واالقليمية والدولية

  

  مى محمود عبد الحميد   ٢/٢٠٢

الكارتون فى التليفزيون وعالقته بمستوى التوحد مع الشخصيات تعرض الطفل المصرى ألفالم 
رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة،  دراسة مسحية،: والنماذج الكارتونية المقدمة

٢٠١٢  

  

  داليا عثمان ابراهيم    ٢/٢٠٣

 ،عربيةالمعالجة اإلخبارية للقضايا السياسية العربية فى القنوات الفضائية الموجهة باللغة ال

  ٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  نازلى على جمال الدين السيد   ٢/٢٠٤

تعرض رسالة ماجستير،  دوافع الشباب المصرى إلعالنات اإلنترنت واالشباعات المتحققة منها،

  ٢٠١٢قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  خالد توحيد السيد شرف   ٢/٢٠٥

رسالة  ،نترنت وتطوير األداء المهنى لإلعالميين الرياضيين فى مصرالعالقة بين استخدام اإل 

  ٢٠١٢ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  أمنية محمد فاروق    ٢/٢٠٦

، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، عالقة الصفوة المصرية بقناة النيل الثقافية

٢٠١٢  

  

  محمد شريف أمين الدالى     ٢/٢٠٧

والحرة األمريكية  (France٢٤)الجة اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط فى قناتى المع
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، الموجهتين باللغة العربية

  

  



٥٤ 

 

  ايمان سيد عبد الصادق    ٢/٢٠٨

 دراسة مسحية: تأثير األفالم السينمائية على المفردات اللغوية اللفظية للشباب المصرى
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، تحليلية على عينة من الشباب المصرى

  

  مطر على مطر المطيرى    ٢/٢٠٩

معايير بناء أجندة الخبار فى التليفزيون الكويتى وعالقتها باتجاهات الجمهور نحو القضايا 
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، العربية

  

  منى عنتر محمد لطفى     ٢/٢١٠

، رسالة دراسة مسحية: دور التليفزيون فى تنمية الوعى المائي عند الجمهور المصرى

  ٢٠١٢ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  عمرو محمد محمود عبد الحميد    ٢/٢١١

ة ، رسالدراسة مسحية: حقوق الطفل كما تعكسها برامج األطفال فى إذاعة وتليفزيون مصر

  ٢٠١٢ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  سهى فوزى أحمد   ٢/٢١٢

العالقة بين اعتماد الجمهور المصرى على القنوات الفضائية االسالمية ومستوى المعرفة 
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، الدينية لديهم

  

  دينا منصور محمود يونس   ٢/٢١٣

المسلسالت العربية التى يعرضها التليفزيون واثرها على دعم ثقافة العالقات االسرية فى 
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، الحوار فى المجتمع المصرى

  

  اميرة فتحى ابراهيم القاضى   ٢/٢١٤

 ، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،CNNالمعالجة االخبارية لالزمة العراقية فى قناتى الجزيرة وال

  ٢٠١٢قسم اإلذاعة، 

  

  غادة ممدوح سيد امين   ٢/٢١٥

معالجة العنف فى االفالم العربية واالجنبية بالقنوات الفضائية وعالقتها بالميول العدوانية لدى 
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، الشباب المصرى



٥٥ 

 

  محمد نبيل أحمد محمد حماد   ٢/٢١٦

، )دراسة تحليلية(  ٢٠٠١سبتمبر ١١السينمائية األمريكية بعد أحداث صورة العرب فى األفالم 

  ٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  ليلى فرج محمود فرج   ٢/٢١٧

، رسالة ماجستير، العالقة بين استخدام المكفوفين لإلذاعة ومستوى معرفتهم باألحداث الجارية

  ٢٠١٢قسم اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  السيد محمد أبو شعيشع حسن   ٢/٢١٨

، رسالة ماجستير، قسم دور برامج المشاركة الجماهيرية بالفضائيات فى دعم حرية التعبير

  ٢٠١٢اإلذاعة، قسم اإلذاعة، 

  

  رباب حسين محمود عبد اهللا   ٢/٢١٩

لنوع عالقة مشاهدة األفالم األمريكية فى القنوات الفضائية بادراك الجمهور المصري لمفهوم ا
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة، ، االجتماعى

  

  رانيا فوزى حنفى محمود مرسي   ٢/٢٢١

خصائص المجتمعات الغربية كما تعكسها األفالم السينمائية الروائية المصرية وعالقتها باتجاه 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  الشباب المصري نحو الهجرة إلى هذه المجتمعات

  

  حسين خليفة حسن خليفة   ٢/٢٢٢

أثر استخدام اإلثارة الحسية باألفالم والمسلسالت العربية المقدمة فى القنوات الفضائية على 
  ٢٠١٢، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  الشباب

 

  جوزيف أنطون مترى   ٢/٢٢٣

سم اإلذاعة،  ، رسالة ماجستير، قدراسة تطبيقية: معالجة التليفزيون المصري لقضية مياه النيل 

٢٠١٣  

  

  

  



٥٦ 

 

  أسماء أحمد بن مصطفى   ٢/٢٢٤

، )باللغة االنجليزية( التعرض لألباحية عبر اإلنترنت واالتجاهات نحو الجنس بين المراهقين

  ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  

  شيماء محمد محمد حسنين   ٢/٢٢٥

، رسالة ماجستير، قسم بىعالقة الجمهور فى مصر بالخدمة اإلنجليزية فى البرنامج األورو 

  ٢٠١٣اإلذاعة،  

  

  لميس عالء الدين الوزان   ٢/٢٢٦

صورة المراة فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورها فى تشكيل اتجاهات الشباب 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  المصري نحوها

  

  أحمد محمد محمود إبراهيم   ٢/٢٢٧

دراسة حالة على : ئية على تغيير الثوابت الثقافية واالجتماعية تأثير التعرض للقنوات الفضا
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  قرية بصعيد مصر

  ياسمين أحمد محمد غانم   ٢/٢٢٨

العنف المجتمعى كما تعكسه المسلسالت التليفزيونية المصرية وعالقته بسلوكيات أفراد األسرة 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  )وميدانيةدراسة تحليلية ( المصرية 

  

  نيفين أحمد حشمت جادو   ٢/٢٢٩

  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  دور التليفزيون واإلنترنت فى التعليم الجامعى عن بعد

  

  نوره زينهم صالح محمد   ٢/٢٣٠

، رسالة ب المصريصورة البطل فى الدراما العربية وأثرها على تقديم نموذج القدوة للشبا

  ٢٠١٣ماجستير، قسم اإلذاعة،  

  

  حسن على قاسم   ٢/٢٣١

، رسالة ماجستير، قسم دور الفضائيات فى معالجة قضايا الصحة العامة لدى المرأة المصرية 

  ٢٠١٣اإلذاعة،  

  

  



٥٧ 

 

  امل اسماعيل عبد الرازق محمود   ٢/٢٣٢

دراسة " يقوم ببطوالتها األطفالتأثير تعرض الطفل المصري لمشاهدى مضامين الرعب التى 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  )"٩:١٢(تطبيقية على عينة من األطفال 

  

  مروة عبد اهللا السيد   ٢/٢٣٣

، تقييم السينما المستقلة الرقمية فى مصر دراسة مسحية على المضمون والقائم باالتصال

  ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  
 

  ى طه سيف النصر مناصيرإنج   ٢/٢٣٤

توظيف الحزاب المصرية للتليفزيون واإلنترنت فى الحمالت االنتخابية واتجاهات الجمهور 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  نحوها

 

  عزة لطفى عبد الحميد عالم   ٢/٢٣٥

ر، قسم ، رسالة ماجستي)دراسة مسحية( دور القنوات الفضائية العربية فى نشر الفكر الخرافى 

  ٢٠١٢اإلذاعة،  
 

  خالد جمال عبده   ٢/٢٣٦

، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  عالقة الشباب الجامعى بمواقع اإلعالم البديل على اإلنترنت

٢٠١٣  
 

  محمد عيسي صياد   ٢/٢٣٧

، استخدام المراهق الفلسطينى للقنوات العربية واألجنبية وعالقته باتجاهاته نحو بعض الشعوب

  ٢٠١٣ماجستير، قسم اإلذاعة،  رسالة 
 

  ريم سامى الشريف   ٢/٢٣٨

معالجة القضايا اإليرانية فى القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية وعالقتها بصورة إيران 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  لدى الجمهور العربي

  

  

  
 



٥٨ 

 

  إنجى محمد بركة    ٢/٢٣٩

دراسة : التليفزيونية فى دعم المشاركة السياسية للجمهور المصريدور البرامج الحوارية 
، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  تطبيقية على القنوات التليفزيونية المصرية األرضية والفضائية

٢٠١٣  
 

  مى ابراهيم عبد السالم الناغى   ٢/٢٤٠

ا على النسق القيمي القيم التى تعكسها الرسوم المتحركة بقنوات األطفال العربية وتأثيره
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  لألطفال

 

  نجالء محمد حامد حسن   ٢/٢٤١

صورة الموظف الحكومى بالمؤسسات الخدمية واالنتاجية كما تعكسها الدراما بقنوات األفالم 
  ٢٠١٤، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  العربية واتجاهات الجمهور المصري نحوها

 

  هبة محمد السيد حمزة   ٢/٢٤٢

( استخدام طلبة المدارس اإلعدادية والثانوية للبرامج التعليمية فى قنوات النيل المتخصصة 
  ٢٠١٤، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  )دراسة مقارنة

 

  أمين سعيد عبد الغنى   ٢/٢٤٣

قسم اإلذاعة،   ، رسالة ماجستير،دراسة تحليلية وميدانية: التراث الشعبي فى برامج التليفزيون

٢٠١٤  
 

  هدير محمود عبد اهللا احمد    ٢/٢٤٤

السلوكيات التى يكتسبها األطفال من األفالم السينمائية المصرية التى تعرض بالقنوات 
  ٢٠١٤، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  )دراسة على عينة من اآلباء واألمهات( الفضائية 

 

  سارة محمد شريف حسين   ٢/٢٤٥

القنوات الفضائية اإلخبارية لقضايا السياسة الخارجية المصرية وتأثيرها على اتجاهات تغطية 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  الجمهور تجاه الدور المصري فى القضايا العربية

 

  لبنى محمد حسن سامى   ٢/٢٤٦

، رسالة تحليلية ميدانيةدراسة : عالقة التليفزيون بتشكيل ثقافة الجريمة لدى الطفل المصري

  ٢٠١٤ماجستير، قسم اإلذاعة،  



٥٩ 

 

  رانيا فوزى حنفى محمود مرسي   ٢/٢٢١

خصائص المجتمعات الغربية كما تعكسها األفالم السينمائية الروائية المصرية وعالقتها باتجاه 
  ٢٠١٣، رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  الشباب المصري نحو الهجرة إلى هذه المجتمعات

    

  حسين خليفة حسن خليفة    ٢/٢٢٢

أثر استخدام اإلثارة الحسية باألفالم والمسلسالت العربية المقدمة في القنوات الفضائية على 
  ٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   الشباب،

  

  جوزيف أنطون متري    ٢/٢٢٣

اإلذاعة،   رسالة ماجستير، قسم، دراسة تطبيقية: معالجة التليفزيون المصري لقضية مياه النيل

٢٠١٣ .  

  

  ) باللغة اإلنجليزية(    أسماء أحمد بن مصطفى    ٢/٢٢٤

رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، تعرض المراهقين لإلباحية عبر اإلنترنت واتجاهاتهم الجنسية

٢٠١٣  

  

  شيماء محمد محمد حسنين    ٢/٢٢٥

 دراسة ميدانية،: عالقة الجمهور في مصر بالخدمة اإلنجليزية في البرنامج األوروبي المحلي

  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  

  لميس عالء الدين الوزان    ٢/٢٢٦

صورة المرأة في إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورها في تشكيل اتجاهات الشباب 
  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   المصري نحوها،

  

  أحمد محمد محمود إبراهيم    ٢/٢٢٧

دراسة حالة على : للقنوات الفضائية على تغيير الثوابت الثقافية واإلجتماعية تأثير التعرض
  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، قرية بصعيد مصر

  

  ياسمين أحمد محمد غانم    ٢/٢٢٨

العنف المجتمعي كما تعكسه المسلسالت التليفزيونية المصرية وعالقته بسلوكيات أفراد األسرة 
  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   تحليلية وميدانية،دراسة : المصرية



٦٠ 

 

  نيفين أحمد حشمت جادو    ٢/٢٢٩

رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   دور التليفزيون واإلنترنت في التعليم الجامعي عن بعد،

٢٠١٣ .  

  

  نورة زينهم صالح محمد    ٢/٢٣٠

رسالة ماجستير، قسم  وة للشباب،صورة البطل في الدراما العربية وأثرها على تقديم نموذج القد

  . ٢٠١٣اإلذاعة،  

  حسن علي قاسم    ٢/٢٣١

رسالة ماجستير، قسم ، دور الفضائيات في معالجة قضايا الصحة العامة لدى المرأة المصرية

  . ٢٠١٣اإلذاعة،  

  

  أمل إسماعيل عبد الرازق محمود    ٢/٢٣٢

دراسة : م ببطوالتها األطفالتأثير تعرض الطفل المصري لمشاهدة مضامين الرعب التي يقو 
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  سنة، ) ١٢- ٩(تطبيقية على عينة من األطفال 

  

  مروة عبد اهللا السيد    ٢/٢٣٣

، دراسة مسحية على المضمون والقائم باالتصال: تقييم السينما المستقلة الرقمية في مصر

  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  

  

  إنجي طه سيف النصر مناصير     ٢/٢٣٤

توظيف األحزاب المصرية للتليفزيون واالنترنت في الحمالت اإلنتخابية وٕاتجاهات الجمهور 
  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، نحوها

  

  عزة لطفي عبد الحميد عالم    ٢/٢٣٥

جستير، قسم رسالة ما، دراسة مسحية: القنوات الفضائية العربية في نشر الفكر الخرافيدور 

  . ٢٠١٢اإلذاعة،  

  

  خالد جمال عبده    ٢/٢٣٦

رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، عالقة الشباب الجامعي بمواقع اإلعالم البديل على اإلنترنت

٢٠١٣ .  



٦١ 

 

  محمد عيسى صياد    ٢/٢٣٧

رسالة ، استخدام المراهق الفلسطيني للقنوات العربية واألجنبية وعالقته بإتجاهاته نحو الشعوب

  . ٢٠١٣جستير، قسم اإلذاعة،  ما

  

  ريم سامي الشريف    ٢/٢٣٨

معالجة القضايا اإليرانية في القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية وعالقتها بصورة إيران 
  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، لدى الجمهور العربي

  

  إنجي محمد بركة    ٢/٢٣٩

دراسة : دعم المشاركة السياسية للجمهور المصري دور البرامج الحوارية التليفزيونية في
رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   تطبيقية على القنوات التليفزيونية المصرية األرضية والفضائية،

٢٠١٣ .  

  

  مي إبراهيم عبد السالم الناغي    ٢/٢٤٠

قيمي القيم التي تعكسها الرسوم المتحركة بقنوات األطفال العربية وتأثيرها على النسق ال
  . ٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  لألطفال، 

  نجالء محمد حامد حسن    ٢/٢٤١

صورة الموظف الحكومي بالمؤسسات الخدمية واإلنتاجية كما تعكسها الدراما بقنوات األفالم 
  . ٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، العربية واتجاهات الجمهور المصري نحوها

  

  د حمزةهبة محمد السي    ٢/٢٤٢

: استخدام طلبة المدارس اإلعدادية والثانوية للبرامج التعليمية في قنوات النيل المتخصصة
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   دراسة مقارنة،

  

  أمين سعيد عبد الغني    ٢/٢٤٣

رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  دراسة تحليلية وميدانية، : التراث الشعبي في برامج التليفزيون

٢٠١٤.      

  

  

  



٦٢ 

 

  هدير محمود عبد اهللا أحمد    ٢/٢٤٤

السلوكيات التي يكتسبها األطفال من األفالم السينمائية المصرية التي تعرض بالقنوات 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، دراسة على عينة من اآلباء واألمهات: الفضائية

  

  سارة محمد شريف حسين    ٢/٢٤٥

اإلخبارية لقضايا السياسة الخارجية المصرية وتأثيرها على إتجاهات تغطية القنوات الفضائية 
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   الجمهور تجاه الدور المصري في القضايا العربية،

  

  لبنى محمد حسن سامي    ٢/٢٤٦

رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   عالقة التليفزيون بتشكيل ثقافة الجريمة لدى الطفل المصري،

٢٠١٤.  

  

  ميرا أحمد محمد فتحي    ٢/٢٤٧

: استخدام الجمهور في الريف المصري للقنوات الفضائية وعالقته بالسلوك المهني واإلنتاجية
  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، دراسة ميدانية

  

  دينا توفيق عبد الفتاح عبد المعطي    ٢/٢٤٨

رسالة ماجستير، قسم ، دراسة مقارنة: السياسيةمعالجة البرامج الوثائقية للقضايا العربية 

  .٢٠١٤اإلذاعة،  

  

  ديانا نادر قليني    ٢/٢٤٩

، العالقات األسرية وانعكاسها على استخدام المراهقين لوسائل االتصال التقليدية والحديثة

  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  

  

  سالم منة اهللا عبد الحميد    ٢/٢٥٠

رسالة ماجستير، ، ثارة مشاعر الخوف لدى األطفاللعنف التليفزيوني وابين التعرض ل العالقة

  .٢٠١٤قسم اإلذاعة،  

  

  

  



٦٣ 

 

  عصام على عبد السالم سليمان    ٢/٢٥١

اتجاهات النخبة والجمهور العام نحو الضرابط المهنية في البرامج الرياضية التليفزيونية 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، المصرية

  

  حنان على حسن الشبيني    ٢/٢٥٢

رسالة ، العوامل المؤثرة على أداء مراسلي اإلذاعات والقنوات العربية واألجنبية بالقاهرة

  .٢٠١٤ماجستير، قسم اإلذاعة،  

  

  هند محمد نبيل حسين    ٢/٢٥٣

دور النشرات والبرامج اإلقتصادية بالتليفزيون المصري في ترتيب أولويات الجمهور نحو 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   ايا اإلقتصادية،الموضوعات والقض

  

  محمود سامي حسن حسان    ٢/٢٥٤

 ٢٥دور القنوات التليفزيونية في ترتيب أولويات اإلصالح السياسي لدى الشباب بعد ثورة 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، يناير

  

  فاطمة محمد صالح     ٢/٢٥٥

دراسة مقارنة إلتجاهات الجمهور : المادة اإلخبارية التليفزيونيةالعوامل المؤثرة على مصداقية 
رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   المصري نحو مصداقية قناتي النيل لألخبار والجزيرة اإلخبارية،

٢٠١٢.  

  

  حسن محمود حسن قزاز    ٢/٢٥٦

باب الجامعي معالجة السينما الروائية المصرية للقضية الفلسطينية وتاثيرها على اتجاهات الش
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   المصري،

  

  سمر نجاح عواد    ٢/٢٥٧

دراسة تطبيقية لإلنترنت وغرف : دوافع استخدام المراهقين لإلعالم اإللكتروني وٕاشباعاته
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،   الدردشة،

  

  



٦٤ 

 

  هاجر محمد الشافعي محمد    ٢/٢٥٨

التدخل األبوي وطبيعة التأثيرات الناتجة عن تعرض الطفل المصري للقنوات العالقة بين أنماط 
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، دراسة ميدانية: الفضائية

  

  مروة محمود عبد اهللا    ٢/٢٥٩

ع العالقات الزوجية في قصورة الزوج والزوجة في المسلسالت المصرية والتركية وعالقتها بوا
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، األسرة المصرية

  

  بندر عبد العزيز قليل الحارثي    ٢/٢٦٠

اعتماد الشباب السعودي على شبكات التواصل اإلجتماعي في تناول الموضوعات المجتمعية 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم اإلذاعة،  ، واتجاهاتهم نحوها
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  قسم الصحافة: ثانياً 
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  الصحافة رسائل الدكتوراه قسم) أ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٧ 

 

  محمد سيد محمد    ٣/١

رسالة ، ١٩٥١- ١٩٢٦دراسة من الناحيتين التاريخية والفنية: صحيفة السياسة األسبوعية

  .١٩٧٢دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

  محمد الصادق عفيفي    ٣/٢

دكتوراه، جامعة رسالة الصحافة األدبية وأثرها فى تطور األدب الحديث بالمغرب األقصى، 

  .١٩٦٨ ،قسم الدراسات األدبية ،كلية دار العلوم: القاهرة

  
  فاروق محمد أبو زيد     ٣/٣

  .١٩٧٥دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة ، ١٩٢٤ –١٩٨٢الفكر الليبرالي فى الصحافة المصرية 

  

  محمد عبد الرحمنعواطف     ٣/٤

دكتوراه، قسم رسالة  ،١٩٣٦-١٩٢٢اتجاهات الصحافة المصرية إزاء القضية الفلسطينية من 

  .١٩٧٥الصحافة، 

  أحمد المتولي المغازي    ٣/٥

تطور الصحافة الفنية فى مصر وموقفها اإلعالمي بين الحركة الوطنية والحركة الفنية من 
        .١٩٧٥ دكتوراه، قسم الصحافة،رسالة  ،١٩٥٢-١٩٢٤

  

  عبد العزيز محمد شرف    ٣/٦

  .١٩٧٤دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  ،فن المقال الصحفي فى أدب طه حسين

  

  محمد محمد أحمد البادي    ٣/٧

 ،طبيعة الصحافة الريفية ودورها فى المجتمعات النامية مع التطبيق على المجتمع المصري

  .١٩٧٥دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة 

  

  شاهيناز محمد طلعت    ٣/٨

دراسة تطبيقية على إحدى القرى : دور وسائل اإلعالم فى التنمية االجتماعية فى مصر
  .١٩٧٦دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  المصرية،



٦٨ 

 

  )باللغة اإلنجليزية(عبد الرحمن عبد اهللا زامل                         ٣/٩
جامعة كارولينا، : لوس أنجلوس دكتوراه،رسالة اإلعالم العربي فى الواليات المتحدة األمريكية، 

١٩٧٣.  

  

  محمود حسين أحمد رياض    ٣/١٠

  .١٩٧٨دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  ،التحقيق المصور فى صحيفة األهرام نف

  

  عادل أمين الصيرفي    ٣/١١

دكتوراه، قسم رسالة  ،١٩٧٣حتى عام  ١٩٢٥صحافة الفكاهة وصحافيوها فى مصر منذ عام 

  .١٩٧٣الصحافة، 

  

  محمد أمين فؤاد     ٣/١٢

حتى عام  ١٩٤٥صحافة النقابات المهنية مع دراسة تطبيقية على مجلة المهندسين من عام 
  .١٩٧٩دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة ، ١٩٧٠

  

  محمد منير حجاب    ٣/١٣

- األخبار –دراسة تحليلية لصحف األهرام : ؛ف اليومية من قضايا الفكر الدينيموقف الصح
  .١٩٧٨دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  ،الجمهورية 

  

  محمد فريد محمود عزت    ٣/١٤

  .١٩٧٨دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  ،وكاالت األنباء المحلية فى العالم العربي

  

  محمد عبد الحميد عبد الوهاب    ٣/١٥

 ،١٩٧٣أكتوبر حتى حرب  ١٩٦٧الشئون العسكرية فى الصحافة المصرية الفترة من حرب 

  .١٩٧٩دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة 

  

  زينب عبد العزيز مصطفى    ٣/١٦

  .١٩٧٩دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  ،دور بيرم التونسي فى الصحافة



٦٩ 

 

  مها محمد كامل الطرابيشي    ٣/١٧

 ،١٩٥٢إلى  ١٩٤٢فى الفترة من  ١٩٥٢يوليو ٢٣دور الصحافة المصرية فى التمهيد لثورة 

  .١٩٧٩دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة 

  

  يجيهان حسن المكاو     ٣/١٨

رسالة  ،دراسة مقارنة بين االتحاد السوفيتى ومصر وتركيا: النظرية اإلنسانية لحرية الصحافة

  .١٩٧٢دكتوراه، قسم الصحافة، 

  
  محمد كرم عبد اللطيف شلبى    ٣/١٩

 إلى ١٩٥٢موقف صحافة الثورة من قضية الديمقراطية فى الفترة من . صحافة ثورة يوليو 
  .١٩٨٠دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  ،١٩٦٠

  

  تيسير أحمد محمد أبو عرجة    ٣/٢٠

دكتوراه، قسم رسالة  ،١٩٥٢-١٩١٩جريدة المقطم وموقفها من الحركة الوطنية المصرية 

  .١٩٨٠الصحافة، 

  

  أحمد قنديلراجية     ٣/٢١

دكتوراه، قسم رسالة ، ١٩٧٨، ١٩٧٤، ١٩٧٢صورة إسرائيل فى الصحافة المصرية أعوام 

  .١٩٨١الصحافة، 

  

  فؤاد أحمد سليم    ٣/٢٢

دراسة مقارنة بين الصحف اليومية المصرية فى : العناصر التيبوغرافية فى الصحف المصرية
  .١٩٨١دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة ، ١٩٧٧عام 

  

  هادي نعمان محمد الهيتي    ٣/٢٣

مع دراسة : ١٩٧٨- ١٩٧٧وسائله واتجاهاته السياسية  :االتصال الجماهيري فى العراق
دكتوراه، رسالة ، ميدانية لتحديد مدى تعرض الجمهور العراقي له والمشكالت االتصالية للتعرض

  .١٩٨٠قسم الصحافة، 



٧٠ 

 

  صالح الدين عبد الحميد محمد    ٣/٢٤

دكتوراه، قسم رسالة  ،اليومية على القراء فى القرية المصرية مع دراسة ميدانيةتأثير الصحيفة 

  .١٩٨١الصحافة، 

  ميرفت محمد كامل الطرابيشي    ٣/٢٥

 ،١٩٧٣ - ١٩٦٧دراسة مقارنة للدور اإلعالمي للصحافة المصرية اليومية خالل حربي يونيو 

  .١٩٨٢دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة 

  

  المجيدليلى محمد عبد     ٣/٢٦

 ١٩٧١مايو سنة  ١٥وحتى  ١٩٥٢السياسة اإلعالمية فى مصر منذ قيام ثورة يوليو سنة 
 ،وأثرها على الفن الصحفي فى الفترة نفسها مع تصور ألسس سياسية إعالمية مستقبلية

  .١٩٨٢دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة 

  

  السيد محمد سالمة اإلمام    ٣/٢٧

، ١٩٧٠-١٩٥٢دراسة فنية وتاريخية فى الفترة من : رالصحافة العمالية المتخصصة فى مص

  .١٩٨٣دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة 

  

  على صالح الدين طاهر شلش    ٣/٢٨

رسالة ، ١٩٥٢إلى  ١٩٣٩تطور المجالت األدبية فى مصر ودورها فى األدب العربي من 

  .١٩٨٣دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

  نوال عبد العزيز الصفتي    ٣/٢٩

عالمية للسيد الرئيس محمد أنور السادات بالنسبة لسياسة مصر الخارجية فى المقومات اإل
  .١٩٨٣دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة ، ١٩٧٧إلى أبريل  ١٩٧٠الفترة من سبتمبر 

  

  أشرف محمود صالح    ٣/٣٠

دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة الملساء فى تطوير اإلخراج 
  .١٩٨٣دكتوراه، قسم الصحافة، رسالة  ،دراسة تطبيقية لصحف دار التعاون: الصحفي

  سها مصطفى فاضل    ٣/٣١

الدور المتطور للهيئة العامة لالستعالمات فى اإلعالم عن سياسة مصر الخارجية فى الفترة ما 
  .١٩٨٣قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٧٧- ١٩٧٣بين 



٧١ 

 

  

  ميمحمد الحسيني عبد النور الشا    ٣/٣٢

  .١٩٨٣قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،وكاالت األنباء ودورها فى تدفق األخبار والمعلومات

  

  محمد صالح الدين قبضايا    ٣/٣٣

دراسة مقارنة بين الصحف الحزبية والصحف اليومية : المعالجة الصحفية للمناقشات البرلمانية
) ١٩٨٧- ١٩٧٧(االنعقاد الثاني المصرية الصادرة خالل الفصل التشريعي الثاني لدور 

العاشرة  نيابيةالنعقاد الثاني للهيئة الومقارنتها بالصحف اليومية الصادرة خالل دور ا
  .١٩٨٣قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة ، )١٩٥١-١٩٥٠(

  

  محمد عبد الملك المتوكل    ٣/٣٤

  .١٩٨٣قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة ، ١٩٧٠- ١٩١٨نشأة الصحافة اليمنية وتطورها 

  

  عمرو عبد السميع عبد اهللا    ٣/٣٥

 –األخبار  –األهرام (دراسة تطبيقية على صحف : الكاريكاتير السياسي المصري فى السبعنيات
قسم  دكتوراه،رسالة  ،)المصور –صباح الخير  –روز اليوسف (ومجالت ) الجمهورية

  .١٩٨٣الصحافة، 

  

  حسين حافظ ءأسما    ٣/٣٦

 ١٩٦١االجتماعي ضد الجريمة مع تطبيق على الصحف المصرية من عام الصحافة والدفاع 
  .١٩٨٤قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٧٥حتى عام 

  

  صالح الدين الطيب ترفه    ٣/٣٧

دراسة تطبيقية على الصحافة السودانية خالل : دور مصادر األخبار فى تكوين آراء القراء
  .١٩٨٤قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة ، ١٩٨٢حتى  ١٩٧٤الفترة من 

  

  صالح الدين محي الدين محمد    ٣/٣٨

قسم  دكتوراه،رسالة  ،١٩٥٦-١٩٣٧دور الصحافة السودانية فى الحركة الوطنية فى الفترة 

  .١٩٨٤الصحافة، 



٧٢ 

 

  السيد أحمد مصطفى عمر    ٣/٣٩

قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة ، ١٩٥٦-١٩٢٤القضايا السياسية فى صحافة السودان 

١٩٨٤.  

  

  محمود سليمان الحسيني علم الدين    ٣/٤٠

دراسة تطبيقية على الصحافة اليومية المصرية : مستحدثات الفن الصحفي فى الجريدة اليومية
تستفيد من النموذج الراهن للجريدة اليومية فى جديدة ومتطلبات التحول إلى مرحلة تكنولوجية 

  .١٩٨٤قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،الواليات المتحدة

  

  أميرة محمد  العباسي    ٣/٤١

إدارة المؤسسات الصحفية وتأثيرها على الخدمة والمسئولية الصحفية تجاه القارئ والمجتمع 
قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،مع دراسة مقارنة لمستحدثات اإلدارة الصحفية فى فرنسا

١٩٨٤.  

  

  إبراهيم عبد اهللا المسلمي    ٣/٤٢

  .١٩٨٥قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة ، ١٩٥٣-١٩٠٠صحافة الحزب الوطني 

  
  الحسيني محمد الديب    ٣/٤٣

إلى عام  ١٩٥٣السياسات اإلدارية فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر منذ إنشائها عام 
  .١٩٨٥قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،دراسة تقويمية: وأثرها على صحف المؤسسة  ١٩٨٠

  

  نجوى حسين أحمد خليل    ٣/٤٤

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة  المصرية القضايا االجتماعية فى الصحافة
  .١٩٨٦قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٥٢يوليو 

  

  سهام عبد الرازق عشري نصار    ٣/٤٥

  .١٩٨٦قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،صحافة اليهود الفرنسية فى مصر

  حسن كامل الموجي    ٣/٤٦

رية التي واجهت الشعب المصري من يموقف الصحفيين الشاميين فى مصر من القضايا المص
  .١٩٨٦قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة ، ١٩١٤حتى عام  ١٩٠٠عام 



٧٣ 

 

  

  النور دفع اهللا أحمد    ٣/٤٧

لة رسا، ١٩٦٩- ١٩٤٥الصحافة الحزبية السودانية وموقفها من الوحدة الوطنية فى الفترة من 

  .١٩٨٦قسم الصحافة،  دكتوراه،

  

  حازم عبد الحميد غائب    ٣/٤٨

قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،دراسة تقييمية لطبيعة هذه الحرية: حرية الصحافة فى لبنان

١٩٨٧.  

  

  عبد الفتاح إبراهيم محمود عبد النبي    ٣/٤٩

رسالة  ،حضرية دراسة ميدانية فى منطقة شبه: دور الصحافة فى تغيير القيم االجتماعية

  .١٩٨٧قسم الصحافة،  دكتوراه،

  

  ناهد أحمد فؤاد أبو العيون    ٣/٥٠

قسم  دكتوراه،رسالة  ،تقويم التجربة المصرية فى اإلعداد األكاديمي والتدريب المهني للصحفيين

  .١٩٨٨الصحافة، 

  

  غازي زين الدين عوض اهللا    ٣/٥١

قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٨٥-١٩٢٤الصحافة األدبية فى المملكة العربية السعودية 

١٩٨٨.  

  

  نجوى كامل عبد الرحيم    ٣/٥٢

  .١٩٨٨قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،الصحافة الوفدية وموقفها من القضايا الوطنية

  

  صالح الدين حسن عبد اللطيف    ٣/٥٣

دور وكاالت األنباء اإلقليمية ومجمع وكاالت أنباء دول عدم االنحياز فى تحقيق التوازن 
  .١٩٨٨قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة اإلخباري العالمي، 

  



٧٤ 

 

  عزة على عزت عبد العزيز    ٣/٥٤

، ١٩٨١-١٩٧٣صورة دول مجلس التعاون الخليجي فى الصحافة البريطانية فى الفترة من 

  .١٩٨٨قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة 

  

  عبد اهللا على يوسف النويس    ٣/٥٥

مع دراسة تحليلية لدور : دور اإلعالم فى التنمية الوطنية فى دولة اإلمارات العربية المتحدة
قسم  دكتوراه،رسالة ، ١٩٨٤إلى  ١٩٧٤الصحافة فى معالجة مشكالت التنمية فى الفترة من 

  .١٩٨٩الصحافة، 

  

  رونييوسف مصطفى الحا    ٣/٥٦

قسم  دكتوراه،رسالة  ،دور وسائل اإلعالم فى خلق النظرة العلمية بالجمهورية العربية المتحدة

  .١٩٧٠الصحافة، 

  

  على محمد على الفقي    ٣/٥٧

  .١٩٧٢قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،الكاتب أحمد حسن الزيات

  

  صباح ياسين علي    ٣/٥٨

دراسة مقارنة بين الصحافة المصرية : العربيةتطور الفكر والقضايا القومية فى الصحافة 
  .١٩٩٠قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٦٧-١٩٥٢والصحافة العراقية للفترة من 

  

  رمزي ميخائيل جيــد    ٣/٥٩

  .١٩٩٠قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩١٩الصحافة المصرية وثورة 

  

  سهير اسكندر راغب فهمي     ٣/٦٠

" أخبار اليوم"و" المصري"دراسة مقارنة لكل من : القضايا الوطنية موقف الصحافة المصرية من
  .١٩٩٠قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٥٤-١٩٤٦فى الفترة من " األهرام"و

  

  سعيد عبده السيد نجيده    ٣/٦١

حتى مارس  ١٩٢٣حرية الصحافة فى مصر بين النظرية والتطبيق منذ صدور دستور 
  .١٩٩١قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،١٩٥٤



٧٥ 

 

  حسين محمد علي    ٣/٦٢

  .١٩٦٥قسم الصحافة،  دكتوراه،رسالة  ،العالقات العامة فى المؤسسات الصناعية

  

  حسنين عبد القادر    ٣/٦٣

كلية اآلداب، قسم : جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،العوامل المؤثرة فى إصدار الصحف وانتشارها

  .١٩٥٢الصحافة، 

  

  جوني لطيف أنسي    ٣/٦٤

جامعة  دكتوراه،رسالة  ،١٩١٢إلى مايو  ١٨٦٦الحياة النيابية والصحافة المصرية من عام 

  .١٩٦٢، قسم الصحافة، دابكلية اآل: القاهرة

  

  علي رفاعة األنصاري    ٣/٦٥

  .١٩٥٦ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،اإلعالن فى الصحافة

  

  كمال الدين أحمد كامل علي    ٣/٦٦

  .١٩٦٥ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،صحيفة الطان الفرنسية

  
  إبراهيم إمام محمود    ٣/٦٧

: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،فن المقال الصحفي فى األدب اإلنجليزي فى القرن الثامن عشر

  .١٩٥٥ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل

  

  عزيز جيــدسامي     ٣/٦٨

، ١٨٩٢- ١٨٨٢موقف الصحافة المصرية من االحتالل اإلنجليزي فى السنوات العشر األولى 

  .١٩٦٣ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة 

  شمس الدين الرفاعي    ٣/٦٩

جامعة  دكتوراه،رسالة  ،١٩٤٦-١٨٠٠تاريخ الصحافة السورية منذ االحتالل حتى االستقالل 

  .١٩٦٦ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: القاهرة

  

  محمود محمد الجوهري    ٣/٧٠

  .١٩٥٧ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،الصحافة العسكرية



٧٦ 

 

  مختار محمد التهامي    ٣/٧١

 ،من تحديد مهمة الصحافة فى المجتمع الدولي الحديثمستقي مشروع دستور دولي للصحافة 

  .١٩٥٧ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة 

  

  أحمس فيليب عبد الملك    ٣/٧٢

- ١٨٨٢تطورها وموقفها من الحوادث المصرية الهامة : الصحافة اإلنجليزية فى مصر
  .١٩٦٢ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة ، ١٩٢٢

  

  أحمد حسين الصاوي    ٣/٧٣

الصفحة األولى فى الصحف األمريكية مع دراسة لتطور الصفحة األولى فى الصحف 
  .١٩٥٨ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،المصرية

  

  خليل صابات    ٣/٧٤

 ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،تاريخ الطباعة فى الشرق األدني

١٩٥٤.  

  وليم يني منقريوس    ٣/٧٥

، قسم دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،القسم الخارجي فى الصحف المصرية

  .الصحافة

  

  لطيفة الزيات    ٣/٧٦

 ١٩٢٥-١٨٨٢حركة الترجمة األدبية من اإلنجليزية إلى العربية فى مصر فى الفترة ما بين 
 ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،ومدى ارتباطها بصحافة هذه الفترة

١٩٥٧.  

  رجاء علي العزبي    ٣/٧٧

 ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،حرية اإلعالم فى القرن العشرين

١٩٧٠.  

  

  إحسان عسكــر    ٣/٧٨

، قسم دابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،القومية العربية فى الصحافة السورية

  ١٩٧٢، الصحافة



٧٧ 

 

  يوسف مصطفى الحاروني    ٣/٧٩

جامعة  دكتوراه،رسالة  ،دور وسائل اإلعالم فى خلق النظرة العلمية بالجمهورية العربية المتحدة

  .١٩٧٠ ، قسم الصحافة،دابكلية اآل: القاهرة

  

  حامد محمود    ٣/٨٠

كلية : جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،وأساليبها وطرق مكافحتهاوسائلها : الدعاية الصهيونية

  ١٩٦٦، ، قسم الصحافةداباآل

  
  سليمان سالم صالح    ٣/٨١

دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة فى الفترة : مفهوم حرية الصحافة
  .١٩٩١ قسم الصحافة،دكتوراه، رسالة  ،١٩٨٥إلى  ١٩٤٥من 

  

  عبد الحي المنزالويمحمد أحمد     ٣/٨٢

والدين دراسة مقارنة على صفحات الرياضة : الصفحات المتخصصة فى الصحافة اليومية
دكتوراه، رسالة  ،١٩٨١-١٩٧٥والفن والجريمة فى األهرام واألخبار والجمهورية فى الفترة من 

  .١٩٩٢ قسم الصحافة،
  
  محمود إبراهيم خليل    ٣/٨٣

م، ١٩٨٠- ١٩٦٠الداللي للغة الصحافة المصرية اليومية فى الفترة من و التطور األسلوبي 

  .١٩٩٣ ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة 

  

  سليمان محمد النخيلي    ٣/٨٤

، ١٩٥٢حتى قيام ثورة يوليو  ١٨٨٢موقف الصحافة المصرية من الحركة العمالية منذ سنة 

  .١٩٦٦ ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة 

  

  حسينسمير محمد     ٣/٨٥

دكتوراه، رسالة  ،تطور اإلعالن الصحفي فى مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم

  .١٩٦٩ قسم الصحافة،



٧٨ 

 

  نجوى عبد السالم فهمي    ٣/٨٦

دراسة تحليلية لجريدة لوبروجريه اجيبسيان فى : الصحافة الصادرة باللغة الفرنسية فى مصر
  .١٩٩٣ قسم الصحافة،دكتوراه، رسالة  ،١٩٨٩-١٩٤١الفترة من 

  

  حسين فوزي النجار      ٣/٨٧

  .١٩٥٦، ، قسم الصحافةدابكلية اآل: جامعة القاهرة دكتوراه،رسالة  ،الجريدة تاريخ وفن

          .عصام الدين سيد عبد الهادى         ٣/٨٨
مع دراسة مقارنة ألساليب إخراجها فى مصر  :العناصر التيبوغرافية فى الجريدة المسائية

  . ١٩٩٣ قسم الصحافة،دكتوراه، رسالة  ،والواليات المتحدة

  شريف درويش مصطفى اللبان       ٣/٨٩

لى إ ١٩٢١دراسة تطبيقية فى الفترة من  :لوان فى الصحافة المصرية ومشكالت إنتاجهااأل 
  .١٩٩٤ قسم الصحافة،دكتوراه، رسالة  ،١٩٩٠

  

          محمد على محمود شومان      ٣/٩٠

دراسة نظرية وميدانية مع تحليل لنماذج من  :العام الرأيفى تكوين  المصريدور اإلعالم 
رسالة ، ١٩٩٠حتى عام  االجتماعيةللبحوث  القوميقام بها المركز  التيالعام  الرأي استطالع

  .١٩٩٤ قسم الصحافة،دكتوراه، 

  

  حماد إبراهيم حامد      ٣/٩١

دراسة حالة لمشكلة العالقة بين الصحافة  :والسلطة السياسية فى الوطن العربى الصحافة
 – ١٩٦٠والسلطة السياسية وتأثيراتها على السياسات التحريرية فى الصحافة المصرية 

  .١٩٩٤ قسم الصحافة،دكتوراه، رسالة  ،١٩٨١

  

  محمد سعد أحمد إبراهيم      ٣/٩٢

 ،) ١٩٨٨ - ٧٧( للصحافة المصرية فى إطار التعددية الحزبية خالل الفترة  التنمويالدور 

  .١٩٩٤ قسم الصحافة،دكتوراه، رسالة 

  

              إيمان السعيد محمد السندوبى    ٣/٩٣

رسالة  ،دراسة تحليلية وتجريبية: فى الصحف اليومية المصرية) سنة ١٢:١٥(أبواب الناشئة 

  .١٩٩٤، دكتوراه، قسم الصحافة



٧٩ 

 

                ايناس محمد أبو يوسف    ٣/٩٤

رسالة  ،١٩٨٩-١٩٨٠صورة العالم الثالث فى الصحافة المصرية واالمريكية خالل الفترة من 

  .١٩٩٤، دكتوراه، قسم الصحافة

  

            جيهان الهامى محمد غالب عطية    ٣/٩٥

ة خالل دراسة مقارن: فن التحرير الصحفى فى مجلتى اكتوبر المصرية وبارى ماتش الفرنسية
  .١٩٩٤، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٩٩و  ١٩٩٠عامى 

  

                عالء الدين احمد طلعت    ٣/٩٦

، رسالة ١٩٨٩الى ١٩٨٠دراسة تطبيقية فى الفترة من : إخراج الصحف االقليمية فى مصر

  .١٩٩٥دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

                  عزة عوض بدر    ٣/٩٧

رسالة دكتوراه، قسم ، دراسة تاريجية وفنية: ١٩٨١-١٩٥٤المجالت األدبية فى مصر من 

  .١٩٩٥ ،الصحافة

  

              نعمات أحمد أحمد عثمان    ٣/٩٨

حتى  ١٨٩٩الصحافة العربية باإلسكندرية والعوامل المؤثرة فى تطورها من نهاية 
  .١٩٩٥، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٦٤أكتوبر

  

              حسنى محمد مرسى نصر    ٣/٩٩

، ١٩٥٤إلى ١٩٢٤دراسة فى المفهوم التاريخى خالل الفترة من : ة المعارضة فى مصرصحاف

  .٥٦رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

              السيد بخيت محمد درويش    ٣/١٠٠

دراسة تطبيقية فى الصحافة : قيم االخبار فى الصحافة المصرية فى السياسات التنموية
  .١٩٩٦رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ، ١٩٩٠-١٩٨٧القومية والحزبية خالل عام

  

  

  



٨٠ 

 

              محمد منصور محمد هيبة    ٣/١٠١

- ١٩٥٢دراسة تحليلية للصحف المصرية عام : القضايا االسالمية فى الصحافة المصرية
  .١٩٩٦،  رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٨١

  

                أمال سعد المتولى    ٣/١٠٢

ة لقضايا السياسة الخارجية فى الفترة من عام معالجة الصحف المصرية الحزبية والمستقل
  .١٩٩٦، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٥٤-١٩٤٤

  

              كمال قابيل محمد    ٣/١٠٣

دراسة مقارنة بين : المعالجة الصحفية لالحداث الخارجية فى الصحافة المصرية والفرنسية
  .١٩٩٦فة، ، رسالة دكتوراه، قسم الصحا١٩٩٢إلى ١٩٨٥من  األهرام ولوموند

  

                جمال عبد العظيم أحمد    ٣/١٠٤

على  تطبيقيةدراسة : المتغيرات المؤثرة على دور الصحافة فى تكوين الرأى العام فى مصر
  .١٩٩٨، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة،  ١٩٩٦-١٩٩٥الحمالت الصحفية فى عامي 

  

                سعيد الغريب النجار     ٣/١٠٥

بين الصحف اليومية المصرية  دراسة مقارنة: فن الصورة الصحفية أثر التكنولوجيا فى تطوير
  .١٩٩٨، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، والعربية 

  

                       سالم احمد عبده االسيد     ٣/١٠٦

التأثير المتبادل بين حجم التغطية الصحفية وتوجهها وطبيعة النظام الصحفى والعالقات 
دراسة مقارنة لصحيفتى األهرام المصرية  :الدول العربيةالسياسية واالقتصادية بين 

  .١٩٩٨، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٩٠-١٩٨١والجمهورية العراقية فى الفترة من 

  

              ابراهيم محمد عبد اللطيف     ٣/١٠٧

دراسة ميدانية تحليلية مقارنة : فى مصر يصالح االقتصادمعالجة الصحافة الحزبية لقضايا اإل
    .١٩٩٨لة دكتوراه، قسم الصحافة، ، رسا١٩٩٤- ١٩٨٧الفترة من  فى

  

  



٨١ 

 

              هشام عطية عبد المقصود     ٣/١٠٨

، عالقة النخب السياسية المصرية بالصحافة وتأثيرها فى أنماط األداء الصحفى فى التسعينيات

  .١٩٩٨رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

                عائشة عبد اهللا ابراهيم   ٣/١٠٩

اعل االتصالى بين الجمهور والصحافة فى دولة االمارات العربية المتحدة خالل عامى التف
  .١٩٩٩، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٩٧ -١٩٩٦

  

              سميرة محى الدين شيخانى      ٣/١١٠

على  تطبيقية دراسة : أثر تكنولوجيا االتصال والمعلومات على تطور فنون الكتابة الصحفية
    .١٩٩٩، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، الصحافة المصرية والسورية اليومية

  

              هشام محمد عبد الغفار محمد   ٣/١١١

دراسة تحليلية للقضايا القومية فى الفترة من : مضامين الصحفيةعالقة الخطاب الرئاسى بال
  .١٩٩٩، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٧٠الى  ١٩٥٤

  

                اء جالل عبد الرحمنسن   ٣/١١٢

، رسالة دراسة تطبيقية: دور مجلة الهالل فى تشكيل االنماط الثقافية فى المجتمع المصرى

  .١٩٩٩دكتوراه، قسم الصحافة، 

                سحر فاروق الصادق   ٣/١١٣

، رسالة دكتوراه، المصري قيم العنف فى صحافة االطفال العربية بالتطبيق على ما يقرأه الطفل

  .٢٠٠٠الصحافة،  قسم

  

              محمد أحمد محمد يونس   ٣/١١٤

، رسالة ١٩١٤-١٨٨٣الخطاب الدينى فى الصحف المصرية خالل الفترة ما بين عامى 

  .٢٠٠٠دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

              على عقلة عبد الرحمن نجادات    ٣/١١٥

، تحديد األتجاهات االخراجية فى الصحف االردنية اليومية خالل التسعينات فىالعوامل المؤثرة 

  .٢٠٠٠رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، 



٨٢ 

 

                أمال كمال طه محمد   ٣/١١٦

، رسالة دراسة مقارنة: صورة العراق فى التغطية الصحفية العربية والغربية فى التسعينات

  .٢٠٠١دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

              السيد أحمد متولى دراز أمل   ٣/١١٧

، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، دراسة تحليلية وميدانية: قارئية الصحف المصرية المتخصصة

٢٠٠١.  

  

            محمد حسام الدين محمد اسماعيل   ٣/١١٨

، رسالة دكتوراه، قسم التسعيناتعقد التغطية الصحفية الغربية لشئون العالم االسالمى خالل 

  .٢٠٠١ الصحافة،

  

                محمد خليل الرفاعى   ٣/١١٩

 الصحفدراسة تطبيقية على : استخدام تكنولوجيا الحاسبات اآللية فى الصحافة العربية
  .٢٠٠٢، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، اتيالمصرية والسورية خالل التسعين

  

                وائل ماهر عارف قنديل   ٣/١٢٠

حف ووكاالت األنباء العربية العاملة فى مصر صورة مصر فى الخطاب الصحفى لمراسلى الص
  .٢٠٠٣، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ١٩٩٦حتى  ١٩٩٠خالل الفترة من 

  

              رفعت محمد البدرى المليجى   ٣/١٢١

، رسالة دكتوراه، قسم محددات الشخصية االخراجية للمالحق التحريرية فى الصحف المصرية

  .٢٠٠٤الصحافة، 

  

                سمير محمد محمود    ٣/١٢٢

تأثير المعالجة الرقمية لعناصر الشكل المرئى للصحيفة على انتباه وتذكر القراء لألخبار فى 
، رسالة دكتوراه، الجامعة دراسة تحليلية وتجريبية لعينة من طلبة: اطار نظرية تمثيل المعلومات

  .٢٠٠٤قسم الصحافة، 

  

  



٨٣ 

 

                هيفاء أحمد ربيع   ٣/١٢٣

  .٢٠٠٤، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، الصحافة اليمنية فى التنمية السياسية فى اليمندور 

  

                هانى محمد محمد على    ٣/١٢٤

، رسالة دكتوراه، أثر البناء الفنى لألشكال الصحفية على اتجاهات القراء نحو المحتوى الصحفى

  .٢٠٠٤قسم الصحافة، 

  

                الهام أحمد العيناوى   ٣/١٢٥

، رسالة ١٩٩٣ - ١٩٧٧تطور الخطاب الصحفى ازاء الصراع العربى االسرائيلى منذ عام 

  .٢٠٠٥دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

              حمد فضل الحديدىأمحمد    ٣/١٢٦

، رسالة دكتوراه، قسم أثر النص الخبرى فى معارف واتجاهات القراء نحو القضايا البارزة

  .٢٠٠٥الصحافة، 

  

                د قطبشيم عبد الحمي   ٣/١٢٧

، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة،  العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة الحزبية فى مصر

٢٠٠٥    

  

              يغبر سامية عبدالمجيد األ   ٣/١٢٨

تأثير اتجاهات الخطاب االقتصادى فى الصحافة اليمنية على الجمهور خالل الفترة من 
  .٢٠٠٥، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ٢٠٠٢-١٩٩٥

  

                هناء فاروق عبد الدايم   ٣/١٢٩

دور االعالم فى تشكيل الصور الذهنية للمنظمات السياسية االقليمية والدولية لدى الرأى العام 
  .٢٠٠٦، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، المصرى

  

  

  

  



٨٤ 

 

            عبد الصادق حسن عبد الصادق     ٣/١٣٠

دراسة : العناصر الجرافيكية فى االعالن الصحفىأثر التكنولوجيا الحديثة فى تطوير إخراج 
، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة،  ٢٠٠٤ - ١٩٩٠مقارنة بين الصحف الصباحية فى الفترة من

٢٠٠٦.  

  

                هند احمد محمد بدارى   ٣/١٣١

تأثير استخدام الجمهور المصرى لوسائل االتصال االلكترونية المستحدثة على عالقته بوسائل 
  .٢٠٠٧ ، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة،دراسة ميدانية: المطبوعةاالعالم 

                محمد سالم موسى   ٣/١٣٢

دراسة مسحية للمضمون  :دور الصحافة الليبية المحلية فى التوعية بقضايا التنمية البشرية
  .٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، والجمهور والقائم باالتصال

  

                محمدحمد أحمد زكريا أ   ٣/١٣٣

العالقة بين خصائص تحرير النصوص الصحفية االخبارية واهتمامات الجمهور واتجاهاته نحو 
  .٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، بعض القضايا الداخلية فى مصر

  

              فاطمة الزهراء محمد السيد    ٣/١٣٤

  .٢٠٠٧قسم الصحافة،  ، رسالة دكتوراه،تأثير استخدام شبكة االنترنت على المنتج الصحفى

  

              بوالوفاأمنى عبد الوهاب    ٣/١٣٥

، رسالة دكتوراه، قسم عالن الصحفى فى التأثير على السلوك الشرائى للجمهور المصرىدور اإل

  .٢٠٠٧الصحافة، 

  

                أحمد محمد أحمد سابق   ٣/١٣٦

دراسة تحليلية : فى دول الخليج العربى بالصحافة المصريةالمصريين عالقة المقيمين 
  .٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، وميدانية

  

                مها عبد المجيد صالح   ٣/١٣٧

دراسة تحليلية وشبه : المتغيرات المؤثرة على التفاعلية فى النشر الصحفى على شبكة االنترنت
  .٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، تجريبية



٨٥ 

 

                محرز حسين غالى   ٣/١٣٨

اتجاهات النخب الصحفية المصرية نحو مستقبل صناعة الصحافة فى مصر خالل العقد 
  .٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ٢٠١٤- ٢٠٠٤القادم

  

              أمل محمد أمين يوسف خطاب   ٣/١٣٩

دراسة تطبيقية على عينة من  :داء الصحفىجيا االتصال الحديثة فى تطوير األدور تكنولو 
  .٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، المصرية والحزبيةالصحف القومية 

  

            ماجدة عبد المرضى محمد سليمان   ٣/١٤٠

، رسالة دكتوراه، ٢٠١٥حتى  ٢٠٠٥مستقبل الصحافة المتخصصة فى مصر خالل الفترة من 

  .٢٠٠٨قسم الصحافة، 

  

              الدسوقى شيرين سالمة السعيد   ٣/١٤١

دراسة تحليلية لعينة من الصحف العربية فى الفترة من : النظام الدولىصور الدول الفاعلة فى 
  .٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ٢٠٠٣وحتى عام  ٢٠٠١سبتمبر 

  

              على حسين حسن العمار   ٣/١٤٢

دراسة : نسان المدنية والسياسية فى الصحافة اليمنيةالخطاب الصحفى لقضايا حقوق اإل 
  .٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، التصالللمضمون والقائم با

  

              نرمين نبيل األزرق   ٣/١٤٣

دراسة للعالقة بين سياسات السلطة وممارسات الصحف المصرية : حرية الصحافة فى مصر
  .٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ٢٠٠٥حتى ١٩٩٥فى الفترة من 

  

              حسام محمد إلهامى على     ٣/١٤٤

، رسالة دكتوراه، قسم جتماعية فى اإلنتاج اإلبداعى للنص الصحفىمل المهنية واإلأثر العوا

  .٢٠٠٩الصحافة،

  

  

  



٨٦ 

 

              سليمة حسن سعد زيدان    ٣/١٤٥

دراسة ميدانية، : العوامل المؤثرة على قارئية الصحف الليبية لدى الشباب الجامعى الليبى

  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، 

              محمد أجعية بلعيدمفتاح    ٣/١٤٦

 :السياسية ادور الصحافة الليبية فى إمداد الشباب الجامعى فى ليبيا بالمعلومات حول القضاي
  .٢٠٠٩، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، دراسة تحليلية وميدانية

  

          مروة محمد شبل حلمى عجيزة    ٣/١٤٧
 تذكر مضمون اإلعالن فى إطارتصميم اإلعالن اإللكترونى على شبكة اإلنترنت وآثره فى 

، رسالة دكتوراه، قسم دراسة تجريبية على عينة من طالب الجامعة: نظرية تمثيل المعلومات

  .٢٠٠٩الصحافة، 

  

                أحمد على الشعراوى    ٣/١٤٨

دراسة مسحية على عينة : تأثير منافسة وسائل اإلعالم اإللكترونية فى فن التحرير الصحفى
  .٢٠٠٩، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، والسوريةمن الصحف المصرية 

              أحمد عرابى حسين محمد الترك   ٣/١٤٩

الفلسطينين على اتجاهاتهم نحو أثر الخصائص المهنية والنفس اجتماعية للصحفيين 
  .٢٠٠٩، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، حتراف المهنىاإل

  
  إيمان متولي محمد فرحات    ٣/١٥٠

حتى  ٢٠٠٣الكويت وتأثيرها على الممارسة الصحفية في الفترة من حرية الصحافة في 
  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  م ٢٠٠٧

  

  محمد عبد الحفيظ الباز    ٣/١٥١

 ٢٠٠٤حتى  ١٩٧٧دراسة تطورية بالتطبيق على الفترة من : تيار اإلثارة الصحفية في مصر 

  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ، 

  

  منار فتحي محمد رزق    ٣/١٥٢

دراسة مقارنة في التقنيات : تصميم المواقع اإللكترونية للصحف المصرية على شبكة اإلنترنت 
  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  والقائم باالتصال والجمهور



٨٧ 

 

  أحمد حسن السمان     ٣/١٥٣

دراسة الفترة من  :الدور المستقبلي للصحافة المصرية في المشاركة في التنمية المستدامة 
  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  م ٢٠٢٠ – ٢٠٠٥

  

  إيمان محمد حسني عبد اهللا    ٣/١٥٤

عالقة األطر الصحفية ألنشطة الحركات السياسية واإلجتماعية باتجاهات الشباب المصري 
  .٢٠١٠رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  نحوها

  

  سحر مصطفى عبد الغني سالمة    ٣/١٥٥

رسالة ،  دراسة تحليلية: الخطاب الصحفي العربي تجاه قضية العولمة والهوية الثقافية 

  .٢٠١٠دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

  سماح محمد محمدي    ٣/١٥٦

دراسات شبه : أثر إندماج قراء الصحف في السياق التحريري على التعرض لإلعالن الصحفي 
  .٢٠١٠ة دكتوراه، قسم الصحافة، رسال،  تجريبية في إطار نظرية تمثيل المعلومات

  
  سهير عثمان عبد الحليم     ٣/١٥٧

رسالة دكتوراه، قسم ،  دراسة ميدانية: العوامل المؤثرة على قارئية الصحف المطبوعة في مصر 

  .٢٠١٠الصحافة، 

  

  صباح عبده هادي الخيشني     ٣/١٥٨

الشباب الجامعي نحو عالقة أطر تقديم المادة اإلخبارية في الصحف اليمنية باتجاهات 
  .٢٠١٠رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ، األحداث السياسية

  

  ياسر إسماعيل محمود    ٣/١٥٩

دراسة تحليلية ميدانية مقارنة على عينة من : نسان في الخطاب الصحفي العربي حقوق اإل 
    .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  م٢٠٠٤ – ٢٠٠٠الصحف العربية 

  

  

  



٨٨ 

 

  ريت سمير ساويرس مقار مارج    ٣/١٦٠

العالقة بين خصائص القائمين باالتصال وأساليب تحرير المواد الخبرية في الصحف المصرية 
  .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  اليومية

  

  أيمن عبد الهادي سيد    ٣/١٦١

، ةخباريمحددات تشكيل بنية الكتابة للمواد الصحفية المتعلقة بالشئون العربية في المجالت اإل

    .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

  وائل محمد محمد العشري    ٣/١٦٢

مع ) ٢٠٠٦ – ١٩٧١(العوامل المؤثرة في تطور نقابة الصحفيين المصريين خالل الفترة من 
  .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  دراسة لمستقبل النقابة خالل العقدين المقبلين

  

  رامي عطا صديق    ٣/١٦٣

م إلى  ١٨٨٦ماعية في مصر من صحافة الصعيد وموقفها من القضايا الوطنية واإلجت
  .٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،  م١٩٦٠

  

  لمياء سامح السيد جاد      ٣/١٦٤

أطر تقديم احداث الصراع العربى اإلسرائيلى بمواقع وكاالت األنباء الجنبية وعالقتها بآليات 
  ٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،الفلسطينية فى الصحف اليومية المصريةتأطير الفصائل 

  

  عثمان فكرى عبد الباقى     ٣/١٦٥

أساليب تحرير المواد الخبرية فى الصحف المصرية الخاصة وتأثيرها على إدراك القراء لمحتوى 
  ٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، النص الصحفى،

  

  عبد اهللانسرين رياض      ٣/١٦٦

: تأثير سمات بيئة العمل الصحفى على القائمين باالتصال فى الصحف المصرية واألردنية
  .٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،٢٠١١- ٢٠١٠فى الفترة من  دراسة تحليلية مقارنة

  

  

  



٨٩ 

 

  ىممعين صالح يحي الميت     ٣/١٦٧

تحليلية وميدانية للمواقع اإلعالمية دراسة : العوامل المؤثرة فى بناء االقناع لمواقع اإلنترنت
  . ٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، ،العربية على شبكة اإلنترنت

  

  محمد جاد المولى حافظ عويس    ٣/١٦٨

رسالة دكتوراه، ، دراسة تحليلية ميدانية: تأثير اإلعالم البديل على تداول المعلومات في مصر

  .  ٢٠١٢قسم الصحافة،

  

  إبراهيم إسماعيلفتحي     ٣/١٦٩

رسالة ، دراسة تحليلية وميدانية: الشخصية اإلخراجية للصحيفة وعالقتها بتفضيالت القراء

  .٢٠١٣دكتوراه، قسم الصحافة،

  

  مي مصطفى عبد الرازق    ٣/١٧٠

دراسة للمضمون والقائم : العوامل المؤثرة على تغطية وكاالت األنباء العربية والدولية لألحداث
  . ٢٠١٣ة دكتوراه، قسم الصحافة،رسال، باالتصال

  

  مروة عطية محمد عطية    ٣/١٧١

البناء الفني والتحريري ألخبار اإلنترنت وعالقتها بتعزيز مصداقياتها ووظيفتها في الوفاء بحق 
  . ٢٠١٣، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، الجمهور في المعرفة

  

  أحمد محمد جمعان الزهراني    ٣/١٧٢

ية اليومية وعالقته بترتيب أولويات الموضوعات السياسية لدى التعرض للصحافة السعود
  .٢٠١٣، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، دراسة  تحليلية وميدانية: الجمهور السعودي

  

  محمد رضا محمد حبيب    ٣/١٧٣

دراسة للمضمون والقائم : معالجة وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة لقضايا الفساد في مصر
  .٢٠١٣رسالة دكتوراه، قسم الصحافة،  والجمهور،باالتصال 

  

  

  



٩٠ 

 

  محمد محمود عبد الفتاح نصر الدين    ٣/١٧٥

، رسالة دراسة تحليلية: محددات المعالجة الصحفية لقضايا دول الجنوب في الصحف العربية

    .٢٠١٤دكتوراه، قسم الصحافة، 

  

  مهيتاب ماهر محمد الرافعي    ٣/١٧٦

دراسة ميدانية : تهماإلنترنت واتجاهاتهم نحو مصداقي لشبكةاستخدامات النخبة المصرية 
  .٢٠١٤، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، تحليلية

  

  سامح حسانين عبد الرحمن    ٣/١٧٧

ستراتيجيات التسويق السياسي المستخدمة في التغطية الصحفية للحمالت اإلنتخابية إ
دراسة تطبيقية مقارنة : افة المصريةللمرشحين في اإلنتخابات البرلمانية والرئاسية في الصح

    .٢٠١٤، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، لوظائف الصحافة المصرية خالل اإلنتخابات

  

  سعد كاظم حسن    ٣/١٧٨

العالقة بين اعتماد الجمهور العراقي على الصحف اإللكترونية واتجاهاتهم نحو قضايا 
    .٢٠١٤الصحافة، ، رسالة دكتوراه، قسم اإلصالح اإلقتصادي اإلجتماعي

  

  عقيل هايس عبد الغفور    ٣/١٧٩

دراسة تحليلية : خطاب الصحافة العربية الدولية تجاه قضايا اإلصالح السياسي في العراق
    .٢٠١٤، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، )٢٠١٢-٢٠١٠(مقارنة للفترة 

  

  إيناس محمد مسعد فهمي سرج    ٣/١٨٠

كترونية والمدونات لقضايا العالم العربي على آراء الجماهير تأثير معالجة المواقع اإلعالمية اإلل
    .٢٠١٤، رسالة دكتوراه، قسم الصحافة، المتفاعلة معها

  

  

  

  

  

  



٩١ 

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  الصحافة رسائل الماجستير  قسم) ب(
  
  
  
  
  
  
  



٩٢ 

 

  أحمد المتولي المغازي    ٤/١

قسم ماجستير، رسالة  ،١٩٢٤-١٧٩٨الصحافة الفنية فى مصر نشأتها وتطورها من 

  .١٩٧٢ الصحافة،

  

  عبد العزيز محمد شرف    ٤/٢

  .١٩٧٢ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،الدكتور محمد حسين هيكل صحفياً 

  

  محمود حسين أحمد رياض    ٤/٣

  .١٩٧٣ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،فن التحقيق الصحفي المصور

  

  محمد منير حجاب    ٤/٤

دراسة تحليلية لصحف األهرام : الزراعية الحديثةدور الصحف اليومية فى نشر األساليب 
  .١٩٧٤ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،٣٠/٩/١٩٧٣إلى  ١/١٠/١٩٧٢والجمهورية من 

  

  راسم محمد الجمال    ٤/٥

  .١٩٧٤ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،عباس العقاد فى تاريخ الصحافة المصرية

  

  عنايت اهللا رشيد غالم    ٤/٦

قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٧٠-١٨٧٣ة ودورها فى التنمية القومية عام الصحافة األفغاني

  .١٩٧٤ الصحافة،

  

  جون جبرة قرياقوس    ٤/٧

قسم ماجستير، رسالة  ،١٩٥٢-١٩٢٥الجوانب الفنية فى مجلة روز اليوسف من عام 

  .١٩٧٥ الصحافة،

  

  نور يعقوب النجار    ٤/٨

  .١٩٧٥ الصحافة،قسم ماجستير، رسالة  ،عبد الرحمن الكواكبي صحفياً 

  



٩٣ 

 

  راجية أحمد قنديل    ٤/٩

رسالة  ،١٩٦٨، ١٩٦٧، ١٩٦٦الصراع العربي اإلسرائيلي فى صحيفة الجيروزاليم بوست 

  .١٩٧٦ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  محمد كرم عبد اللطيف شلبي    ٤/١٠

  .ماجستير، قسم الصحافةرسالة  ،أنور السادات الصحفي وفكر ثورة يوليو السياسي

  

  قيس عبد الحسين الياسري    ٤/١١

تموز  ١٤الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى ثورة 
  .١٩٧٦ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٥٨

  

  محمد عبد الحميد عبد الوهاب    ٤/١٢

مع دراسة لمضمون الصحف  ١٩٧٣أكتوبر  -  ١٩٥٢يوليو : الصحافة العسكرية فى مصر
  .١٩٧٦ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،العسكرية العامة

  

  تيسير أحمد محمد أبو عرجة    ٤/١٣

قسم ماجستير، رسالة  ،١٩١٩ -١٨٨٩جريدة المقطم ودورها فى الدعاية لالحتالل اإلنجليزي 

  .١٩٧٨ الصحافة،

  

  وليم فرج حنــا    ٤/١٤

دراسة ميدانية : فى خلق النظرة العلمية لدى تالميذ المدارس المصرية دور الصحافة المدرسية
  .١٩٧٨ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،على عينة من تالميذ المدارس اإلعدادية بالقاهرة

  

  السيد محمد سالمة اإلمام    ٤/١٥

رسالة ، ١٩٥٢ -  ١٩٣٤مجلة آخر ساعة فى تاريخ الصحافة المصرية فى الفترة من 

  .١٩٧٨ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  محمد صالح الدين قبضايا     ٤/١٦

جامعة ماجستير، رسالة  ،١٨٩٩ - ١٨٩٦حمالت السودان فى الصحف اليومية المصرية 

  .١٩٧٨معهد الدراسات والبحوث األفريقية، : القاهرة



٩٤ 

 

  هادي نعمان محمد الهيتي    ٤/١٧

  .١٩٧٨ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة نشأتها وتطورها، : صحافة األطفال فى العراق

  

  ناهد أحمد فؤاد أبو العيون    ٤/١٨

  .١٩٧٨ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،"الجهاد"صحيفة 

  

  صالح الدين الطيب ترفة    ٤/١٩

 - ١٩٥٦دراسة ميدانية على مدينة الخرطوم : دور الصحافة السودانية فى التنمية االجتماعية
  .١٩٧٨ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٧

  

  عدنان عبد المنعم أبو السعد    ٤/٢٠

رسالة ، ١٩١٧تطور الخبر وأساليب تحريره فى الصحافة العراقية منذ نشأتها حتى سنة 

  .١٩٧٨ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  سهام عبد الرازق نصار    ٤/٢١

  .١٩٧٨قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،صحافة اليهود العربية فى مصر

  

  صالحأشرف محمود     ٤/٢٢

دراسة تطبيقية مقارنة للصحف المصرية الصادرة خالل : إخراج الصحف النصفية الرياضية
 ،مشروع اخراجى متكامل لصحيفة نصفية رياضية نموذجية تصدر فى مصرالموسم الرياضي 

  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة 

  

  محمد محمود عرفه    ٤/٢٣

دراسة تحليلية  :اليومية فى بناء التنظيم السياسيدور الصحف : الصحافة والتنمية السياسية
رسالة  ،١٩٦٧إلى يونيو  ١٩٦١لصحف األهرام واألخبار والجمهورية فى الفترة من 

  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  ليلى محمد عبد المجيد    ٤/٢٤

الصادرة دراسة تحليلية فى مضمون صفحة الرأي فى األعداد : صفحة الرأي فى جريدة األهرام
  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٦ ،١٩٦٢من عامي 



٩٥ 

 

  

  مؤيد قاسم الخفاف    ٤/٢٥

ماجستير، رسالة  ،دور الصحف اليومية فى اإلعالم عن الصناعة الوطنية وتطورها فى العراق

  .١٩٧٩ قسم الصحافة،

  

  أميرة محمد العباسي    ٤/٢٦

السياسية واالجتماعية فى مصر منذ نشأة الصحافة موقف الصحافة الحزبية تجاه أهم القضايا 
  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،وحتى قيام الحرب العالمية األولى ١٩٠٧عام 

  

  صباح بهنام عبد الكريم    ٤/٢٧

  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٧ -١٩٦٩الصحافة الطالبية فى العراق من 

  

  نجوى حسين خليل    ٤/٢٨

تحليل مضمون لجريدة األهرام من : رؤية الصحافة المصرية ألبعاد الصراع العربي اإلسرائيلي
  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٣حتى حرب أكتوبر  ١٩٦٧حرب يونيو 

  

  فرج نازك فرج حبيب    ٤/٢٩

 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٥٣إلى  ١٩٣٦صحافة حزب مصر الفتاة فى الفترة من 

١٩٧٩.  

  

  على عباس على    ٤/٣٠

  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،صحافته وفكره :عبد اهللا النديم

  

  سؤدد عبد القادر سعيد    ٤/٣١

  .١٩٧٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٤- ١٩٦٨جريدة الثورة العراقية من 

  

  محمود سليمان الحسيني علم الدين    ٤/٣٢

 - المصور(مع دراسة تطبيقية على المجالت المصرية العامة الفن الصحفي فى المجلة العامة 
  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٨عام ) أكتوبر -آخر ساعة

  



٩٦ 

 

  الحسيني محمد الديب    ٤/٣٣

  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٤إلى سنة  ١٩٥٧جريدة األهرام من سنة 

  

  على صالح الدين شلش     ٤/٣٤

قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٤٥ـ  ١٩٢٣نشأته وتطوره : ي فى الصحافة المصريةالنقد السينمائ

  .١٩٨٠ الصحافة،

  

  مرعي زايد مدكور    ٤/٣٥

دراسة لفن التحرير الصحفي فى الصفحات األدبية فى الصحف اليومية مع التطبيق على 
رسالة ، ١٩٧٨حتى عام  ١٩٧٦رام ـ األخبار ـ الجمهورية فى الفترة من أكتوبر هصحف األ

  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  حسين حافظ ءأسما    ٤/٣٦

دراسة تحليلية لدور الصحف اليومية حيال مشكلة الغذاء فى : الصحافة واألمن الغذائي
  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٧جمهورية مصر خالل عام 

  

  حازم عبد الحميد غائب    ٤/٣٧

مع دراسة لتطور الفن  ١٩٥٨ـ  ١٩٥٢فى الفترة من  اتجاهات سياسية: الصحافة فى لبنان
  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،الصحفي فيها

  

  عمرو عبد السميع عبد اهللا    ٤/٣٨

دور الكاريكاتور فى معالجة المفاهيم السياسية فى مصر مع دراسة تطبيقية لمجلة روز 
  .١٩٨٠ الصحافة،قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٦٨ - ١٩٦١ - ١٩٥٢اليوسف أعوام 

  

  صالح محي الدين محمد    ٤/٣٩

، ١٩٣٦إلى عام  ١٩١٨دور الصحافة السودانية فى الحركة الوطنية فى الفترة من عام 

  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة 

  
  



٩٧ 

 

  يونس نوري الشكرجي    ٤/٤٠

 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،تطور الجوانب الصحفية فى جريدة صوت الفالح العراقية

١٩٨١.  

  عزة على عزت    ٤/٤١

  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،الصحافة فى دول الخليج

  

  إبراهيم الدسوقي عبد اهللا المسلمي    ٤/٤٢

قسم ماجستير، رسالة  ،الصحافة اإلقليمية فى مصر ودورها فى تنمية المجتمعات المحلية

  .١٩٨١ الصحافة،

  

  هادي طعمة العباسي    ٤/٤٣

 - ١٩١٤محاولة دراسة فى الحملة الدعائية البريطانية : البريطاني والصحافة العراقيةاالحتالل 
  .١٩٨٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٢١

  

  محمد الحسيني عبد النور الشامي    ٤/٤٤

رسالة  ،دراسة تطبيقية على وكالة أنباء الشرق األوسط: المراسل الخارجي لوكاالت األنباء

  .١٩٨٠ الصحافة،قسم ماجستير، 

  

  منى حسين سراج    ٤/٤٥

  .١٩٧٤ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،أثر وسائل اإلعالم على المجتمع السعودي المعاصر

  

  محي الدين عبد الحليم حسين    ٤/٤٦

  .١٩٧٣ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،اإلعالم الحكومي وأثره فى الرأي العام المحلي

  

  عوني عز الدين أحمد    ٤/٤٧

وأثرها على حرية الصحافة بين  االجتماعيةظروف مصر السياسية واالقتصادية وا
  .١٩٧٦ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٤٥/١٩٥٢

  

  حميد جاعد محسن    ٤/٤٨

  .١٩٧٦، قسم الصحافةماجستير، رسالة  ،التنمية والتخطيط اإلعالمي فى العراق



٩٨ 

 

  السيد أحمد مصطفى عمر    ٤/٤٩

دراسة تحليلية : ١٩٧٦إلى يناير  ١٩٧٢السودان فى الفترة من يناير  السياسة اإلعالمية فى
  .١٩٧٨ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،لمضمون صحيفتي األيام والصحافة

  

  فالح حسن عبد األمير    ٤/٥٠

، ١٩٧٣إلى حرب أكتوبر  ١٩٦٧النشاط اإلعالمي لجامعة الدول العربية فى إفريقيا من حرب 

  .١٩٧٩ لصحافة،قسم اماجستير، رسالة 

  

  نجوى كامل عبد الرحيم كامل    ٤/٥١

  .١٩٨١ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،محمود عزمي الصحفي

  

  النور دفع اهللا أحمد    ٤/٥٢

دراسة تطبيقية على : دور الصحافة اإلقليمية كأحد متطلبات الحكم اإلقليمي فى السودان
  .١٩٨٢ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٩-١٩٤٥صحيفة كردفان فى الفترة من 

  

  سهير اسكندر راغب فهمي    ٤/٥٣

قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٤٦-١٩٣٦جريدة المصري وموقفها من القضايا الوطنية 

  .١٩٨٢ الصحافة،

  

  عبد الفتاح إبراهيم محمود عبد النبي    ٤/٥٤

األهرام فى دراسة تحليلية لمضمون جريدة : الصحف اليومية فى مصر وقضايا تنمية الريف
  .١٩٨٣ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٨٠إلى  ١٩٥٢الفترة من 

  

  عبد اهللا على يوسف النويس    ٤/٥٥

، ١٩٨١-١٩٧١دراسة تاريخية وفنية : وسائل اإلعالم فى دولة اإلمارات العربية المتحدة

  .١٩٨٣ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة 

  

  صباح ياسين على    ٤/٥٦

العراقية خالل السنوات العشر األولى لصدورها " ألف باء"فى مجلة  تطور الفنون الصحفية
  .١٩٨٣ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٧-١٩٦٧



٩٩ 

 

  

  صالح الدين حسن عبد اللطيف    ٤/٥٧

دراسة مقارنة بالتطبيق على وكالتين لألنباء فى مناطق : وكاالت األنباء فى الدول األفريقية
  .١٩٨٣ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،األنجلوفون والفرانكوفون

  

  محمد سعد أحمد إبراهيم    ٤/٥٨

  .١٩٨٣ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،أمين الرافعي صحفيًا ودوره فى الحركة الوطنية

  

  إيمان السعيد محمد السندوبي    ٤/٥٩

دراسة مقارنة : دور مجالت األطفال فى تنمية القيم االجتماعية لدى األطفال المصريين
قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٧٩- ١٩٧٤فى الفترة ما بين " ميكي"و" سمير"وتطبيقية لمجلتي 

  .١٩٨٣ الصحافة،

  

  كريمة عبد الرازق على الفقي    ٤/٦٠

دراسة تطبيقية على أخبار اليوم فى الفترة من : نشأة العمود الصحفي فى الصحف المصرية
  .١٩٨٤ الصحافة،قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٥٢حتى عام  ١٩٤٤عام 

  
  سلوى كامل محمد الخطيب     ٤/٦١

دراسة فى تحليل مضمون اليوميات : سمات الشخصية المصرية كما تبرزها الصحافة اليومية
  .١٩٨٤ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٦فى صحيفتي األهرام واألخبار عام 

  

  أحمد محمد فضل اهللا    ٤/٦٢

ماجستير، رسالة  ،١٩٨١-١٩٤٧فى الفترة  وتطورهانشأتها : صحافة األطفال فى السودان

  .١٩٨٥ قسم الصحافة،

  

  سليمان سالم صالح    ٤/٦٣

  .١٩٨٥ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩١٥ - ١٨٨٩جريدة المؤيد من 

  

  هادية محمود نصار    ٤/٦٤

  .١٩٨٥ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،فكرى أباظة صحفياً 



١٠٠ 

 

  السيسيعلية عبد الرحمن إبراهيم     ٤/٦٥

قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٧٠حتى  ١٩٥٧دراسة نظرية وتحليلية منذ عام  :مجلة حواء

  .١٩٨٥ الصحافة،

  

  حمدين عبد العاطى صباحي    ٤/٦٦

 ٢٨إلى  ١٩٥٢يوليو  ٢٣تطور مفهوم الوحدة العربية فى الصحافة اليومية المصرية من 
  .١٩٨٥ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٦١سبتمبر 

  

  حماد إبراهيم حامد    ٤/٦٧

دراسة مقارنة بين حقبتي : صورة الواليات المتحدة األمريكية فى الصحافة المصرية اليومية
  .١٩٨٦ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،الستينيات والسبعينيات

  

  فاتن عبد الرحمن الطنباري    ٤/٦٨

 ،األخبار ،األهرام دراسة تحليلية لمضمون الصحف الثالث: موقف الصحافة تجاه قضايا المرأة
  .١٩٨٦ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٩حتى  ١٩٧٥الجمهورية منذ 

  

  عصام الدين سيد عبد الهادي    ٤/٦٩

، "المساء"و" القاهرة"دراسة تطبيقية على جريدتي : تحرير الصفحة األولى في الجريدة المسائية

  .١٩٨٧ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة 

  

  الحي المنزالوي أحمد محمد عبد    ٤/٧٠

رسالة ، ١٩٨١ -  ١٩٥٣جريدة الجمهورية بين صحافة الرأي والخبر والخدمات في الفترة من 

  .١٩٨٦ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  نعمات أحمد أحمد عتمان    ٤/٧١

م ودورها في المجتمع ١٨٩٩ – ١٨٧٣الصحافة العربية باإلسكندرية في الفترة من 
  .١٩٨٧ الصحافة،قسم ماجستير، رسالة  ،السكندري

  

  إيناس محمد أبو يوسف    ٤/٧٢

  .١٩٨٧ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٨٥ -١٩٥٢صحافة الشباب في مصر 



١٠١ 

 

  محمد منصور محمود منصور هيبة    ٤/٧٣

رسالة  ،م١٩٨١سبتمبر  ٥حتى  ١٩٥٢يوليو  ٢٣الصحافة اإلسالمية في مصر من 

  .١٩٨٧ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  أحمد طلعتعالء الدين     ٤/٧٤

األسس العلمية لتحرير الصفحات الرياضية بالصحف اليومية الصباحية مع دراسة مقارنة 
قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٨٢ -١٩٦١لصحف األهرام واألخبار والجمهورية في الفترة من 

  .١٩٨٧ الصحافة،

  

  آمال سعد المتولي    ٤/٧٥

 ١٩٥٥في الفترة من فبراير سنة تطور مفهوم عدم االنحياز في الصحافة اليومية المصرية 
  .١٩٨٨ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٧٣حتى سبتمبر سنة 

  

  نجوى عبد السالم عبد العزيز فهمي    ٤/٧٦

 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،دور مجالت األطفال في إمداد الطفل المصري بالمعلومات

١٩٨٨.  

  

  سعيد عبده السيد نجيده    ٤/٧٧

رسالة ، ١٩٤٥حتى  ١٩٣٥السياسية في مصر في الفترة من ديسمبر الصحافة والحياة 

  .١٩٨٨ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  كمال قابيل محمد    ٤/٧٨

دراسة مقارنة للصحف الحزبية المصرية في الفترة : فن التحرير الصحفي في الصحافة الحزبية
  .١٩٨٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٨٧حتى نهاية  ١٩٧٧من 

  

  جيهان إلهامي محمد غالب    ٤/٧٩

رسالة  ،)١٩٨٥-١٩٧٥(الصحافة المصرية وقضايا المرأة العربية خالل العقد العالمي للمرأة 

  .١٩٨٩ قسم الصحافة،ماجستير، 

  
  



١٠٢ 

 

  حسني محمد مرسي نصر    ٤/٨٠

وحريق  ١٩٥١دراسة تطبيقية على الكفاح المسلح في القتال : الصحيفة كوثيقة تاريخية
  .١٩٨٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٥٢القاهرة 

  

  عبد الجواد سعيد محمد ربيع    ٤/٨١

دراسة مقارنة بين مؤسسة دار الهالل : النظم اإلدارية في المؤسسات الصحفية المصرية
 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٨٦إلى  ١٩٨٠ومؤسسة روز اليوسف خالل الفترة من 

١٩٨٩.  

  

  السيد بخيت محمد    ٤/٨٢

دراسة تطبيقية على صفحات الرأي في صحف : الصحافة المصرية في التنمية الثقافيةدور 
قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٨٧إلى  ١٩٨٢األهرام واألخبار والجمهورية في الفترة من 

  .١٩٨٩ الصحافة،

  

  عبد العزيزرائد محمد إبراهيم     ٤/٨٣

دراسة ): ١٩٨٤- ١٩٧٤(أساليب إخراج الصفحة األخيرة في الصحف المصرية اليومية 
  .١٩٨٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، مقارنة

  

  محمد فريد محمود عزت    ٤/٨٤

رسالة  ،دراسة من الناحيتين التاريخية والفنية): ١٩٣٤-١٩٢١(جريدة الكشكول المصورة 

  .١٩٧٠ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  نعيم محمود القطان    ٤/٨٥

توزيع الصحف بالتطبيق على دار الجمهورية تقييم السياسات التسويقية المؤثرة في 
  .١٩٨٩، إدارة األعمال، قسم التجارةكلية : عين شمسجامعة رسالة ماجستير،  ،للصحافة

  

  محمد عبد الحميد محمد الغرباوي    ٤/٨٦

دراسة تطبيقية على تالميذ : دور الصحافة المصرية اليومية في التنشئة السياسية للمراهقين
، قسم معهد الدراسات العليا للطفولة: عين شمسماجستير، جامعة رسالة  ،المرحلة اإلعدادية

  .١٩٨٦، اإلعالم وثقافة الطفل



١٠٣ 

 

  ثروت فتحي كامل    ٤/٨٧

رسالة  ،١٩٨٧عام  دراسة تطبيقية لمجلتي سمير وميكي: فنون الكتابة في مجالت األطفال

، اإلعالم وثقافة الطفل، قسم معهد الدراسات العليا للطفولة :جامعة عين شمس ماجستير،

١٩٨٩.  

  

  محمود إبراهيم خليل إبراهيم    ٤/٨٨

انقرائية الخبر الصحفي اللغوية بالتطبيق على الخبر الصحفي في جرائد األهرام واألخبار 
  .١٩٨٩ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، والجمهورية

  

  محمد علي محمود شومان    ٤/٨٩

قسم ماجستير، رسالة ، ١٩٥٢-١٩٢٤المصرية تطور فكرة القومية العربية في الصحافة 

  .١٩٩٠ الصحافة،

  

  عزة عوض بدر عوض    ٤/٩٠

 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،دراسة تاريخية وفنية): ١٩٥٣- ١٩٣٩(مجلة الثقافة 

١٩٩٠.  

  

  سالم أحمد عبده    ٤/٩١

القرن التحرير الصحفي في المجالت اإلسالمية المتخصصة في العقدين الثامن والتاسع من 
قسم ماجستير، رسالة ، دراسة تطبيقية على مجالت  الدعوة واألمة والمسلمون: العشرين

  .١٩٩٠ الصحافة،

  

  شريف درويش مصطفى اللبان    ٤/٩٢

، ١٩٨٨-١٩٤٤دراسة تطبيقية على أخبار اليوم في الفترة من : إخراج الصحف األسبوعية

  .١٩٩٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة 

  

  رشدي البحيريلمياء     ٤/٩٣

دراسة : مجالت األطفال المصرية ودورها في تنمية االنتماء للوطن لدى األطفال المصريين
ماجستير، رسالة  ،م١٩٨٩ -م١٩٧٩في الفترة من " صندوق الدنيا"و" سمير"تطبيقية لمجلتي 

  .١٩٩٠ قسم الصحافة،



١٠٤ 

 

  أحمد صابر عبد الاله    ٤/٩٤

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة المصري الصحافة المصرية وحقوق اإلنسان 
  .١٩٩١ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٥٢يوليو 

  

  إبراهيم محمد عبد اللطيف أحمد    ٤/٩٥

قسم ماجستير، رسالة  ،١٩٨٤ - ١٩٥٠دراسة تاريخية وفنية : مجلة األهرام االقتصادي

  .١٩٩٠ الصحافة،

  

  فؤاد أحمد فؤاد سليم    ٤/٩٦

  .١٩٧٥ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،دراسة فنية: ١٩٧١إلى  ١٩٥٢األهرام من جريدة 

  

  محمد محمد أحمد البادي    ٤/٩٧

دراسة تحليلية لمشكلة االحتكار الصحفي : مشكلة االحتكار الصحفي في المجتمع الرأسمالي
  .١٩٦٨ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،في الواليات المتحدة األمريكية

  

  جيهان أحمد علي رشتي    ٤/٩٨

  ،ماجستيررسالة  ،تطور الصحافة المسائية في مصر في الفترة ما بين الحربين العالميتين

  .١٩٦٣، صحافة، قسم الاآلدابكلية : جامعة القاهرة

  

  طه أحمد ربيع    ٤/١٠١

قسم  اآلداب،كلية : ماجستير، جامعة القاهرةرسالة  ،نشر أخبار الجريمة في الصحف المصرية

  .ت. د، صحافةال

  

  علي السيد إبراهيم عجوة    ٤/١٠٢

، قسم اآلدابكلية : ماجستير، جامعة القاهرةرسالة  ،فن الدعاية واإلعالم عند مصطفى كامل

  .١٩٧٠، صحافةال

  

  محمد فريد محمود عزت    ٤/١٠٣

رسالة  ،دراسة من الناحيتين التاريخية والفنية): ١٩٣٤-١٩٢١(جريدة الكشكول المصور 

  .١٩٧١، صحافة، قسم الاآلدابكلية : ماجستير، جامعة القاهرة



١٠٥ 

 

  سمير محمد حسين    ٤/١٠٤

رسالة  ،دراسة مقارنة لإلعالن في اإلذاعة والتليفزيون في الجمهورية العربية المتحدة

  .١٩٦٦، صحافة، قسم الدابكلية اآل: ماجستير، جامعة القاهرة

  

  إجالل هانم محمود خليفة    ٤/١٠٥

كلية : ماجستير، جامعة القاهرةرسالة ، ١٩٣٩وسنة  ١٩١٩النسائية في مصر سنة الصحافة 

  .١٩٦٦، صحافة، قسم الاآلداب

  

  نبيل أحمد حنفي    ٤/١٠٦

ماجستير، رسالة  مهورية مصر العربية،دور اإلذاعة في توجيه الرأي العام مع التطبيق على ج

  .١٩٦٧، صحافة، قسم الاآلدابكلية : جامعة القاهرة

  

  محمد سيد محمد أحمد    ٤/١٠٧

ماجستير، رسالة  ،دراسة من الناحيتين التاريخية والفنية: ١٩٥٣-١٩٣٣مجلة الرسالة 

  . ١٩٦٨، صحافة، قسم الآلدابكلية ا: جامعة القاهرة

  

  عبد العزيز إبراهيم فهمي    ٤/١٠٩

ماجستير، جامعة رسالة  ،العالقات العامة في قطاع البترول بالجمهورية العربية المتحدة

  .١٩٦٦، صحافة، قسم الاآلدابكلية : القاهرة

  

  سناء جالل عبد الرحمن    ٤/١١٠

 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٥١- ١٩٢٢من " األحرار الدستورية"صحافة حزب 

١٩٩١.  

  

  سعيد محمد الغريب إبراهيم     ٤/١١١

التيبوغرافية في صحف دراسة تطبيقية على العناصر : إخراج الصحف الحزبية في مصر
 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٨٨ - ١٩٨٢في الفترة من " األهالي" ،"الوفد" ،"مايو"

١٩٩١.  

  
  



١٠٦ 

 

  أحمد عزت عبد الحميد شرارة    ٤/١١٢

دراسة تحليلية للمضمون والقائم : المعالجة الصحفية للشئون الدينية في الصحافة المصرية
  .١٩٩٠ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،باالتصال والقراء

  

  نعيم إسماعيل سالمة حماد    ٤/١١٣

 قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٨٧ -١٩٦٧تطور الصحافة اليومية األردنية منذ عام 

١٩٩٢.  

  

  عاطف أحمد عبد ربه    ٤/١١٤

رسالة ، ١٩٨١أكتوبر  -١٩٧٠الشئون العربية في الصحف المصرية اليومية أكتوبر 

  .١٩٩٢ قسم الصحافة،ماجستير، 

  

  أحمد محمد محمود إبراهيم    ٤/١١٥

دراسة تطبيقية على صحف : تصميم الصفحات المتخصصة في الصحف المصرية اليومية
  .١٩٩٢ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة ، ١٩٨٨إلى  ١٩٧٧األهرام واألخبار والجمهورية من 

  

  أيمن سعيد حسن    ٤/١١٦

، ١٩٣٠إلى  ١٨٧٧في مصر من  صحيفتا مصر والوطن وموقفهما من القضايا الوطنية

  .١٩٩٢ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة 

  

  أميمة محمد محمد عمران    ٤/١١٧

  .١٩٩٢ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،دراسة تاريخية وفنية: صحيفة المنار

  

  محمد أحمد محمد يونس  ٤/١١٨

تطبيقية دراسة : ١٩٨٩ -١٩٨٤الصفحة الدينية في الصحف المصرية خالل الفترة ما بين 
  .١٩٩٤ قسم الصحافة،ماجستير، رسالة  ،على جريدتي األهرام والوفد

  

  حمدأجمال عبد العظيم    ٤/١١٩

، رسالة ١٩٨٤إلى ١٩٧٨الحمالت الصحفية فى الصحف المصرية االسبوعية فى الفترة من 

  .١٩٩٤قسم الصحافة،  ماجستير،



١٠٧ 

 

                شيم عبدالحميد قطب    ٤/١٢٠

، القصة االخبارية والتقرير الصحفى فى الصحافتين االمريكية والمصريةدراسة مقارنة لفنى 

  .١٩٩٤ قسم الصحافة، رسالة ماجستير،

  

                وائل ماهر عارف قنديل    ٤/١٢١

، رسالة وقضاياها ١٩٠٠حتى  ١٨٧٦معالجة الصحافة المصرية ألفكار الحقبة من سنة 

  .١٩٩٤ قسم الصحافة، ماجستير،

  

              هللا ابراهيم راشدعائشة عبد ا    ٤/١٢٢

دراسة تطبيقية على : عالقة الصحافة بالسلطة السياسية فى دولة االمارات العربية المتحدة
  .١٩٩٤، رسالة ماجستير، ١٩٩٠- ١٩٧٢صحف االتحاد والبيان والخليج 

  

            محمد صالح الدين فياض    ٤/١٢٣

، ١٩٥٢يونيو ١٦- ١٩٤٤ برنوفم ١١ أخبار اليوم منذ صدورها وحتى صدور األخبار اليومية

  .١٩٩٤ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،

  

                طلعت غنيم حسن غنيم    ٤/١٢٤

، رسالة ١٩٣٦-١٩٢٢الصحافة الناطقة باإلنجليزية فى مصر وموقفها من القضايا الوطنية 

  .١٩٩٤ ماجستير، قسم الصحافة،

  

            .محمد هشام محمد عبد الغفار    ٤/١٢٥

دراسة تحليلية : فى توجيه السياسة التحريرية فى الصحف القوميةدور رئيس التحرير   
، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ١٩٩٢ميدانية مقارنة بين صحفيتى األهرام واألخبار عام 

١٩٩٥.  

  

      سميرة محى الدين شيخانى    ٤/١٢٦

نة دراسة مقار : ودورها فى التحرير الصحفى) األرشيف الصحفى(أقسام المعلومات الصحفية 
  .١٩٩٥، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، على المؤسسات الصحفية المصرية السورية

  

  



١٠٨ 

 

              سحر فاروق الصادق بدر    ٤/١٢٧

، رسالة دراسة القائم باالتصال: ١٩٩٠- ١٩٦٠اإلخراج الصحفى فى الصحف المصرية من 

  .١٩٩٥ ماجستير، قسم الصحافة،

  

              هشام عطية عبد المقصود    ٤/١٢٨

دراسة تحليلية مقارنة : السياسة الخارجية للدولة فى المعالجة الصحفية للشئون الدوليةتأثير 
، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ١٩٩٢حتى  ١٩٩٠للصحافة المصرية خالل الفترة من 

١٩٩٥.  

  

              نفادى  أحمد صالح الدين أحمد    ٤/١٢٩

باالتصال فى صحف االتحاد دراسة مقارنة فى المضمون والقائم : ولىأخبار الصفحة األ 
  ١٩٩٥، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، بدولة اإلمارات العربية المتحدة نالبياوالخليج و 

  

        محمد حسام الدين محمود اسماعيل أبو العال    ٤/١٣٠

دراسة مقارنة للمضمون والقائم باالتصال فى : المسئولية االجتماعية للصحافة المصرية
  .١٩٩٦، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ١٩٩٤-١٩٩١ة من الصحف القومية والحزبي

  

              أمل السيد احمد متولى دراز    ٤/١٣١

دراسة ميدانية على عينة من قراء الصحف : تعامل الجمهور مع الصحف فى الريف المصرى
  .١٩٩٦، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ١٩٩١عام  مصرفى 

  

                إلهام أحمد العيناوى    ٤/١٣٢

  .١٩٩٦لة ماجستير، قسم الصحافة، ، رسااهات الصحافة السورية من القضايا الوطنيةاتج

  

                  آمال كمال طه    ٤/١٣٣

دراسة تحليلية : دور الصحافة فى وضع أولويات اهتمام الشباب نحو القضايا القومية
  .١٩٩٧، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، وميدانية

  

  

  



١٠٩ 

 

              العزيزياسر أبو المكارم عبد     ٤/١٣٤

، رسالة ١٩٩٣-١٩٩٠دراسة تطبيقية مقارنة من  :إخراج غالف المجالت االسبوعية المصرية

  .١٩٩٧ماجستير، قسم الصحافة، 

  

              هانى محمد محمد على    ٤/١٣٥

العوامل المؤثرة على التحرير الصحفى فى المجالت االسبوعية االخبارية فى الواليات المتحدة 
  .١٩٩٧ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،دراسة مقارنة: االمريكية ومصر

  

                محمد خليل الرفاعى    ٤/١٣٦

دراسة تطبيقية مقارنة على الجرائد اليومية .العوامل المؤثرة على اخراج الصحافة السورية
، رسالة ماجستير، قسم ١٩٩٥- ١٩٩٣خالل الفترة  )تشرين -  الثورة -البعث(السورية 

  .١٩٩٦الصحافة، 

  

              محمد أحمد فضل الحديدى    ٤/١٣٧

دراسة ميدانية على عينة من أطفال الريف والحضر  :استخدامات مجالت الطفال واشباعاتها
  .١٩٩٧ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،فى مصر

  

              لبنى على عبد الغفار جاويش    ٤/١٣٨

، رسالة ١٩٧١- ١٩٤١فى الحياة الصحفية فى مصر فى الفترة دور نقابة الصحفيين 

  .١٩٩٧ماجستير، قسم الصحافة، 

  

          األغبري  سامية عبد المجيد محمد    ٤/١٣٩

خالل  دراسة تحليلية مقارنة للمضمون والقائم باالتصال: قضايا المرأة فى الصحافة اليمنية
  .١٩٩٨سالة ماجستير، قسم الصحافة، ، ر ١٩٩٥-١٩٨٥الفترة من 

  

              سىرحاب ابراهيم سليمان عي    ٤/١٤٠

وترتيب أولويات الصفوة تجاه القضايا البيئة فى اطار مفهوم التنمية  مصريةالصحافة ال
، رسالة ١٩٨٨دراسة للمضمون والقائم باالتصال والجمهور عام : المتواصلة فى مصر

  .١٩٩٩ ماجستير، قسم الصحافة،

  



١١٠ 

 

              عادل صادق محمد رزق    ٤/١٤١

دراسة : يات اهتمام المرأة المصرية نحو القضايا النسائيةدور الصحافة النسائية فى وضع أولو 
  .١٩٩٩، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، تحليلية ميدانية

  

              هناء فاروق صالح عبد الدايم    ٤/١٤٢

-٩١معالجة صحيفة لوموند الفرنسية لتطورات قضية السالم العربى االسرائيلى فى الفترة من 
  .١٩٩٩افة، ، رسالة ماجستير، قسم الصح٩٦

                هند أحمد محمد بدارى    ٤/١٤٣

دراسة : معالجة الصحافة المصرية للقضايا العلمية وتأثيرها على المعارف العلمية للقراء
  .٢٠٠٠ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،١٩٩٨وحتى ١٩٩٦مسحية خالل الفترة من

  

            السيدحمد أفاطمة الزهراء محمد     ٤/١٤٤

، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية: المعلومات الصحفية فى الصحافة المصريةتقنيات توثيق 

  .٢٠٠٠ قسم الصحافة،

  

                أحمد زكريا أحمد محمد    ٤/١٤٥

 :٩٦/٩٧تحرير المجالت النسائية العامة فى مصر واثره فى أدائها الصحفى خالل عامى 
  .٢٠٠١ الصحافة،، رسالة ماجستير، قسم دراسة مسحية لمجلة حواء ونصف الدنيا

  

                  منى أبو الوهاب    ٤/١٤٦

دراسة تحليلية وميدانية مقارنة فى : لمؤسسات الصحفية المصريةلالسياسات االعالنية 
  .٢٠٠١ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،اتيالتسعين

  

              سماعيل محمودإياسر     ٤/١٤٧

: جتماعيةالصحف الحزبية للقضايا االالمفهوم الحزبى للديموقراطية وانعكاساته على معالجات 
، رسالة ماجستير، قسم ١٩٩٢ - ١٩٨٩ هالى والشعب خاللدراسة تحليلية لصحف األ

  .٢٠٠١ الصحافة،

  

  

  



١١١ 

 

              شيرين سالمة السعيد الدسوقى    ٤/١٤٨

، رسالة ماجستير، ١٩٥٦-١٩١٩اتجاهات الصحافة المصرية نحو قضايا المرأة فى الفترة من 

  .٢٠٠١ قسم الصحافة،

  

                منار فتحى مرزوق    ٤/١٤٩

دراسة على القائم : أثر المنافسة الصحفية على تطوير اخراج المجالت النسائية المصرية
، ١٩٩٦- ١٩٩٠باالتصال وتكنولوجيا الطباعة فى مجلتى حواء ونصف الدنيا فى الفترة من 

  .٢٠٠٢ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،

  

            العزيز أحمد االزرقنرمين نبيل عبد     ٤/١٥٠

  ، دراسة مستقبلية خالل العقدين القادمين: التشريعات الخاصة بملكية الصحف فى مصر

  .٢٠٠٢ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،

  

          عبداهللا العبرىبن ابراهيم بن أحمد     ٤/١٥١

    

ة على دراسة ميداني: التأثيرات الصحية للتكنولوجيا المستخدمة فى بيئة العمل الصحفى
  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،المؤسسات الصحفية العمانية

  

              أحمد حسن السمان    ٤/١٥٢

دراسة مقارنة بين صورة مصر فى المضمون الصحفى المطبوع وعلى شبكة االنترنت لصحف 
  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،جراف وجيروزاليم بوستتليواشنطن بوست والدايلى 

  

                محرز حسين غالى    ٤/١٥٣

، رسالة ماجستير، قسم العوامل االدارية المؤثرة على السياسة التحريرية فى الصحف المصرية

  .٢٠٠٣ الصحافة،

  

            ماجدة عبد المرضى محمد سليمان    ٤/١٥٤

، رسالة ماجستير، ١٩٥١ - ١٩٢٣الفترة من  فىموقف الصحافة المصرية من قضايا التعليم 

  .٢٠٠٣ الصحافة،قسم 

  



١١٢ 

 

              انمهميادة محمد قاسم ش    ٤/١٥٥

، رسالة دراسة تحليلة وميدانية: أساليب االنتاج الصحفى وتأثيرها على اخراج الصحف اليمنية

  .٢٠٠٣ ماجستير، قسم الصحافة،

  

              عبد الصادق حسن عبد الصادق    ٤/١٥٦

 لة ماجستير، قسم الصحافة،، رسامحددات الشخصية االخراجية لصحف ومطبوعات المؤسسات

٢٠٠٣.  

  

                محمد عبد الحفيظ الباز    ٤/١٥٧

، رسالة ماجستير، ١٨٨٢ -١٨٧٧موقف الصحافة المصرية من الثورة العرابية فى الفترة من 

  .٢٠٠٣ قسم الصحافة،

  

                حمد محمد أحمد سابقأ    ٤/١٥٨

دراسة : بقضايا المرأة لدى الشبابدور الصحافة المصرية اليومية فى تشكيل الوعى الدينى 
  .٢٠٠٣ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،تحليلية ميدانية

  

              نرمين عبد السالم محمد حسن    ٤/١٥٩

، رسالة دراسة تحليلية مقارنة: تطور قضايا المجتماع المصرى فى مقاالت أحمد بهاء الدين

  .٢٠٠٣ ماجستير، قسم الصحافة،

  

            الحليم محمود أحمد محمود عبد     ٤/١٦٠

دراسة تحليلية مقارنة للمضمون : الصفحات االعالنية المتخصصة فى الصحف المصرية
- ١٩٩٥خبار والجمهورية خالل عامى هرام واألوالقائم باالتصال بالتطبيق على صحف األ

  .٢٠٠٤ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،٢٠٠١

  

                مها عبد المجيد صالح    ٤/١٦١

دراسة : الجمهور المصرى للصحف اليومية االلكترونية على شبكة االنترنتاستخدامات 
  .٢٠٠٤ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،تحليلية وميدانية

  

  



١١٣ 

 

              سحر مصطفى عبد الغنى    ٤/١٦٢

، رسالة ١٩٥٤- ١٩٢٤فى الفترة من عام : تطور الفنون الصحفية فى الصحافة المصرية

  .٢٠٠٤ ماجستير، قسم الصحافة،

  

              حسام محمد الهامى على    ٤/١٦٣

تأثير التطور فى تكنولوجيا الصحافة على نظم التأهيل االكاديمى والتدريب المهنى للصحفيين 
 ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،٢٠٠٠لى إ ١٩٨٥دراسة تتبعية فى الفترة من : فى مصر

٢٠٠٤.  

  

              ايمان محمد حسنى عبد اهللا    ٤/١٦٤

 ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،قصىحداث انتفاضة األعربية والدولية ألمعالجة الصحف ال

٢٠٠٥.  

  

                أحمد على الشعراوى    ٤/١٦٥

دراسة : ٢٠٠٢ -٢٠٠١مريكية فى التغطية الصحفية العربية صورة الواليات المتحدة األ
  .٢٠٠٥، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،تحليلية مقارنة

  

            عامر الصواعىخالد بن سعيد بن     ٤/١٦٦

، رسالة دور الصحافة العمانية فى ترتيب أولويات االهتمام بالقضايا المحلية لدى الرأى العام

  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم الصحافة،

  

              وائل محمد محمد العشرى    ٤/١٦٧

، رسالة تأثير نشر اخبار جرائم المال على صورة رجال األعمال عند قراء الصحف فى مصر

  .٢٠٠٥ قسم الصحافة، ماجستير،

  

                سالم على جعفرإ    ٤/١٦٨

، رسالة دراسة ميدانية: دور الصحف العسكرية كمصدر للمعلومات الفراد القوات المسلحة

  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم الصحافة،

  

  



١١٤ 

 

                حنان عبد الفتاح بدر    ٤/١٦٩

، رسالة باالتصالدراسة للمضمون والقائم : صورة مصر والمصريين فى الصحافة االلمانية

  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم الصحافة،

  

                سماح محمد محمدى    ٤/١٧٠

، القيم المتضمنة فى اعالنات المجالت النسائية العربية وعالقتها باتجاهات المرأة نحو االعالن

  .٢٠٠٥ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،

  

              ماجريت سمير ساويرس مقار    ٤/١٧١

، رسالة الرضا الوظيفى للقائمات باالتصال فى الصحافة المصريةالعوامل المؤثرة على 

  .٢٠٠٥ ماجستير، قسم الصحافة،

                عثمان فكرى عبد الباقى    ٤/١٧٢

، رسالة ماجستير، قسم دراسة ميدانية: النخبة العلمية المصرية لوسائل االتصال اتاستخدام

  .٢٠٠٦ الصحافة،

  

            دينمحمد محمود عبد الفتاح نصر ال    ٤/١٧٣

دراسة تقويمية للفن الصحفى واألداء : الصحف المصرية الصادرة عن شركات مساهمة
  .٢٠٠٦ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،المهنى

  

                رامى عطا صديق    ٤/١٧٤

، رسالة ماجستير، ١٩٣٠- ١٨٧٧من  صحافة األقباط وموقفها من قضايا المجتمع المصرى

  .٢٠٠٥ قسم الصحافة،

  

                يناس محمد مسعد سرجإ    ٤/١٧٥

، أثر استخدام وسائل االتصال الحديثة فى تكوين الرأى العام المصرى تجاه القضايا الدولية

  .٢٠٠٦ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،

  

              سهير عثمان عبد الحليم    ٤/١٧٦

دراسة : عالقة تعرض الشباب للصحافة المطبوعة وااللكترونية باتجاهاتهم نحو ظاهرة االرهاب
  .٢٠٠٦ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،تحليلية ميدانية



١١٥ 

 

              والء محمد جمال الدين الشملول    ٤/١٧٧

 :المؤثرة على اخراج الصفحة االولى فى الصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة ملالعوا
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،دراسة تحليلية مقارنة

  

            روف محمود عبد الرحمنمحمود مع    ٤/١٧٨

تأثيرات التقنيات الصحفية الحديثة على تطوير االخراج الصحفى لبعض اصدارات المؤسسات 
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،الصحفية المصرية

  

              نانسى عبد العزيز عبد الرحيم      ٤/١٧٩

الصدارات مؤسستى اخبار اليوم دراسة تحليلية مقارنة  :تصميم الجرائد المتخصصة فى مصر
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،)٢٠٠٢-١٩٨٩(ودار التحرير فى الفترة من 

  

                لمياء سامح السيد جاد    ٤/١٨٠

المعالجة الصحفية للشئون الخارجية فى الطبعة الدولية لصحيفة الجيروزاليم بوست 
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،االسرائيلية

  

                  الطاهر بصيص    ٤/١٨١

دراسة تحليلية مقارنة بين  :زاء انتفاضة األقصى الثانيةإ ياتجاهات الخطاب الصحفى الجزائر 
، رسالة ٣٠/٤/٢٠٠٣حتى ٢٨/٩/٢٠٠٠الصحف الحكومية والصحف المستقلة من 

  .٢٠٠٧ ماجستير، قسم الصحافة،

  

              حمد فرج حمد على عزران    ٤/١٨٢

، رسالة ماجستير، قسم )٢٠٠٢- ١٩٧٢(لصحف بدولة قطر فى الفترة منتطور اخراج ا

  .٢٠٠٦الصحافة، 

  

                عمر حسين جمعة على    ٤/١٨٣

ي دراسة للمضمون والقائم خالل عام :الصحافة فى مصر على الممارسة المهنيةحرية تأثير 
  .٢٠٠٧، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤

  

  



١١٦ 

 

              سعد أبوراس عبد اهللا محمد    ٤/١٨٤

معالجة مواقع االنترنت االخبارية العربية لعملية االصالح السياسى فى المملكة العربية 
  .٢٠٠٧رسالة ماجستير، قسم الصحافة،  ،السعودية

  

                محمد رضا محمد حبيب    ٤/١٨٥

 :ية للشباب المصرىواالنترنت بمستوى المعرفة السياس عالقة التعرض للصحافة المطبوعة
  .٢٠٠٧، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، دراسة تحليلية ميدانية

  

                نسرين رياض عبد اهللا    ٤/١٨٦

دراسة تحليلية  :رهاب فى الخطاب الصحفى المصرى والخطاب الصحفى السعودىقضايا اإل 
  .٢٠٠٨، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ٢٠٠٤- ٢٠٠٠مقارنة فى الفترة من 

  

            عبد الحفيظ أبو العزبراهيم نجوى إ    ٤/١٨٧

الخطاب الصحفى للكاتب محمد حسنين هيكل فى مجال عالقات مصر الدولية فى جريدة 
  .٢٠٠٨، رسالة ماجستير، قسم الصحافة، )دراسة تحليلية(األهرام ومجلة وجهات نظر 

  

              معين صالح يحيى الميتمى    ٤/١٨٨

دراسة تحليلية ميدانية على : خبارية العربية تفضيالت مستخدمى اإلنترنت لتصميم المواقع اإل
  .٢٠٠٩ ، رسالة ماجستير، قسم الصحافة،المواقع الموجهة للجمهور العربى

  

  سماح عبد الرازق الشهاوى    ٤/١٨٩

دراسة ميدانية : نترنتستخدام الشباب للمواقع الموجهة لهم على شبكة اإل عالقة التفاعلية بإ
  .٢٠٠٩ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،، على الجمهورو القائم باالتصال

  

  حمد كامل أحمد حسن العمرىأإيمان     ٤/١٩٠

القائم باالتصال  المضمون، دراسة المصادر،: القسم الخارجى فى الصحف اليومية المصرية
  .٢٠٠٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة،  ،١٩٩٧- ١٩٩٦خالل عامى 

  

  

  



١١٧ 

 

  مروة عطية محمد     ٤/١٩١

دراسة : نقرائية الخبر الصحفي في الصحف المطبوعة واإللكترونية العوامل المؤثرة على إ
  .٢٠٠٩ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  تجريبية في إطار نظرية البناء المعرفي

  

  مروة محمود أحمد بانوها    ٤/١٩٢

دراسة تحليلية : توظيف اإلعالن السياسي في الصحافة المصرية خالل اإلنتخابات البرلمانية 
 في إطار مدخل التسويق السياسي ٢٠٠٥/  ٢٠٠٠لى اإلنتخابات البرلمانية عامي مقارنة ع

  .٢٠٠٩ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،، 

  

  ياسمين مصطفى عبد الحميد    ٤/١٩٣

 رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  استخدامات الجمهور للمجالت والجرائد األسبوعية المصرية

٢٠٠٩.  

  

  الوهاب مهناميادا محمود عبد     ٤/١٩٤

  .٢٠٠٩ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  أطر تقديم صورة المرأة في الصحافة الفلسطينية

  

  دعاء عادل محمود    ٤/١٩٥

توظيف المنظمات الحقوقية والتنموية المصرية لشبكة اإلنترنت ودوره في التفاعل مع قطاعات 
  .٢٠١٠ ماجستير، قسم الصحافة،رسالة ،  دراسة تحليلية و ميدانية مقارنة: المجتمع المصري 

  

  أمنية مصطفى حامد مصطفى    ٤/١٩٦

دراسة تطبيقية على عينة من المواقع : إقتصاديات إدارة المواقع اإلخبارية اإللكترونية 
  .٢٠١٠ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  المصرية

  

  دعاء مختار محمد غصوب    ٤/١٩٧

لتداعيات أحداث اإلنتفاضة الفلسطينية الثانية على الخطاب اإلعالمي الفلسطيني واإلسرائيلي 
رسالة ،  دراسة تحليلية مقارنة على عينة من المواقع الفلسطينية واإلسرائيلية: شبكة اإلنترنت 

  .٢٠٠٩ ماجستير، قسم الصحافة،

  

  



١١٨ 

 

  أسماء فتحي شعبان    ٤/١٩٨

،  ميدانية –سة تحليلية درا: العالقة بين النوع اإلجتماعي واستخدام شبكة المعلومات الدولية 

  .٢٠١٠ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،

  

  نيرمين عبد الغفار الصابر    ٤/١٩٩

 ، ١٩١٤ – ١٨٦٥دراسة تاريخية في الفترة من : المجالت العلمية المتخصصة في مصر 

  .٢٠١٠ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،

  

  شريف نافع إبراهيم فرج    ٤/٢٠٠

دراسة : أخالقيات الممارسة المهنية لإلعالن في الصحف المصرية العوامل المؤثرة على 
  .٢٠١٠ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  للمضمون والقائم باالتصال

  

  فاطمة الزهراء عبد الفتاح إبراهيم    ٤/٢٠١

رسالة ماجستير، قسم ،  العالقة بين المدونات اإللكترونية والمشاركة السياسية في مصر

  .٢٠١٠ الصحافة،

  سهاد أديب أبو كميل    ٤/٢٠٢

دراسة تحليلية : الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه خطة إجالء المستوطنين من قطاع غزة 
رسالة ماجستير، قسم ،  ٢٠٠٨حتي  ٢٠٠٣مقارنة للصحف اليومية والحزبية في الفترة من 

  .٢٠١٠ الصحافة،

  

  منى المراغي أحمد محمد     ٤/٢٠٣

دراسة : ب السياسي بالصحف القومية والحزبية والخاصة محددات تشكيل أطر مضمون الخطا
  .٢٠٠٩ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  للمضمون والقائم باالتصال

  

  أسماء فؤاد حافظ    ٤/٢٠٤

 ٢٠٠٤دراسة تحليلة ميدانية في الفترة من : صورة المرأة في الكاريكاتير بالصحف المصرية 
  .٢٠١٠ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  ٢٠٠٨إلى 

  

  

  



١١٩ 

 

  نهى إبراهيم محمد محمد     ٤/٢٠٥

رسالة ،  دراسة تحليلية مقارنة: عالقة األساليب اإلخراجية للطبعات العربية بنظيرتها األمريكية 

      .٢٠١١ ماجستير، قسم الصحافة،

  

  سارة سعيد المغربي     ٤/٢٠٦

الصحف والمجالت دراسة تحليلية لعينة من : صورة الجاليات المسلمة في الصحافة األوروبية 
      .٢٠١١ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  األلمانية والبريطانية

  

  محمد رشاد    ٤/٢٠٧

    .٢٠١١ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  قارئية صفحة الرأي في الصحف المصرية

  

  محمد شعبان حسن مبروك    ٤/٢٠٨

اتجاهات صحف حزب الوفد والهيئة السعدية والكتلة الوفدية نحو قضايا المجتمع المصري 
  .٢٠١١ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  م  )١٩٥٣ – ١٩٣٦(السياسية واإلجتماعية 

    

  يوسف الرفاعي أحمد فراويلة     ٤/٢٠٩

دراسة : علهم معها العالقة بين تصميم المواقع اإلخبارية ويسر إستخدام المكفوفين لها وتفا
رسالة ماجستير، ،  شبه تجريبية على عينة من الطالب والطالبات األكفاء بالمرحلة الجامعية

      .٢٠١١ قسم الصحافة،

  

  فاطمة فايز عبده قطب    ٤/٢١٠

،  عالقة التعرض للمواقع اإللكترونية الشبابية والمنتديات بترتيب الشباب ألولويات قضاياهم

      .٢٠١١ الصحافة،رسالة ماجستير، قسم 

  

  أسامة السعيد السعيد قرطام    ٤/٢١١

رسالة ،  اتجاهات خطاب الصحافة المصرية تجاه قضايا حقوق اإلنسان في عصر العولمة

  .٢٠١١ ماجستير، قسم الصحافة،

  

  

  



١٢٠ 

 

  سلمى إبراهيم محمد إبراهيم     ٤/٢١٢

للكاتب صالح تطور معالجة قضايا حقوق اإلنسان والحريات العامة في الخطاب الصحفي 
  .٢٠١١ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  الدين حافظ

  

  عمرو محمد إبراهيم جاد    ٤/٢١٣

يم الجمهور رعية للشباب المصري وعالقتها بتقيأطر المعالجة الصحفية للهجرة غير الش
  .٢٠١١ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،،  دراسة تحليلية وميدانية: لسياسة الحكومة نحوها 

  

  أميرة ناجي محمد     ٤/٢١٤

حتى  ٢٠٠٤الخطاب الصحفي تجاه قضايا الفساد في الصحف المصرية في الفترة من 
  .٢٠١١ رسالة ماجستير، قسم الصحافة،، ٢٠٠٧

  

  خلود ماهر محمود     ٤/٢١٥

الصور اإلعالمية للرجل والمراة فى الصحافة العربية المتخصصة وعالقتها باألدوار المجتمعية 
  .٢٠١٢قسم الصحافة، ماجستير،رسالة  ،)ة تحليلية ميدانيةدراس( لكل منهما

  

  عيد سعد رحيل     ٤/٢١٦

رسالة  ،دور المخرج الصحفى فى تدعيم الجوانب اإلبداعية فى إخراج الصحف الخاصة

  .٢٠١٢قسم الصحافة، ماجستير،

  

  وسام كمال محمود الحنبلى     ٤/٢١٧

قسم  ماجستير،رسالة  ع المصرية،العوامل المؤثرة على القائم باالتصال فى المواق

  .٢٠١١الصحافة،

  

  منة اهللا محمد على الشرقاوى    ٤/٢١٨

تأثير الشخصيات الكرتونية المحورية فى مواقع األطفال اإللكترونية على قيم واتجاهات الطفل 
  .٢٠١٢قسم الصحافة، ماجستير،رسالة  المصرى،

  

  

  



١٢١ 

 

  هبه وجيه صادق     ٤/٢١٩

 ماجستير،رسالة  ،٢٠٠٣- ١٩٩٣تصميم المجالت العربية فى الفترة مناالتجاهات الحديثة فى 

  .٢٠١٢قسم الصحافة،

  

  وائل عبد الرزاق المناع     ٤/٢٢٠

دراسة تحليلية مقارنة للصحف اليومية : الخطاب الصحفى الفلسطينى تجاه قضية الالجئين
  .٢٠١٢حافة،قسم الص ماجستير،رسالة  ،)٢٠١٠- ٢٠٠٧(والحزبية بعد االنقسام الفلسطينى

  إنجى محمد سامى     ٤/٢٢١

رسالة   ،العالقة بين التعرض للمدونات وادراك الشباب المصرى لقضايا حقوق اإلنسان

  .٢٠١١قسم الصحافة، ماجستير،

  

  مروة محمد على محمد     ٤/٢٢٢

العوامل المؤثرة فى بنية خطاب التطبيع االقتصادى مع إسرائيل فى الصحف المصرية فى الفترة 
  .٢٠١٢قسم الصحافة، ماجستير،رسالة  ،٢٠٠٨إلى ٢٠٠٤من

  

  رنا سمير أحمد صديق     ٤/٢٢٣

 ،أولويات وأطر القضايا السياسية فى المواقع اإللكترونية وعالقتها باتجاهات الشباب المصرى

  .٢٠١٢قسم الصحافة، ماجستير،رسالة 

  

  رشا فواز الضامن     ٤/٢٢٤

دراسة : اإلنترنت وعالقته بقارئية الصحف الكويتية المطبوعةاستخدام الشباب الكويتى لشبكة 
  .٢٠١٢قسم الصحافة، ماجستير،رسالة  ميدانية،

  

  ابراهيم حلمي عمارة     ٤/٢٢٥

قسم  ،العوامل المؤثرة في إنتاج صحافة المكفوفين في مصر، رسالة ماجستير

  .٢٠١٢الصحافة،

  

  دينا عمر فرحات مرعي        ٤/٢٢٦

: اهقين لمواقع التسلية والترفيه على شبكة االنترنت بسلوكهم االتصالي عالقة تعرض المر 
  .٢٠١٢قسم الصحافة، ماجستير،رسالة  ,دراسة ميدانية على عينة من المراهقين



١٢٢ 

 

  أحمد محمد إبراهيم عبد المقصود    ٤/٢٢٧

رسالة ماجستير، قسم  في الصحف الدولية، ٢٠٠٦ نجخطاب الحرب اإلسرائيلية على لبنا

  . ٢٠١٢ة، الصحاف

  

  سارة عبد العزيز كامل محمد    ٤/٢٢٨

حتى  ١٩٥٢من (صورة الصحفي في األفالم الروائية السينمائية المصرية خالل الفترة 
  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، دراسة تحليلية ميدانية): ٢٠٠٩

  

  إيمان عصام مصطفى    ٤/٢٢٩

بالصورة الذهنية لمجلس الشعب لدى  أطر المعالجة الصحفية للشئون البرلمانية وعالقتها
  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، دراسة تحليلية وميدانية: الجمهور

  

  شيماء سمير عبد الاله أبو عميرة    ٤/٢٣٠

رسالة ماجستير، ، )٢٠٢٠-٢٠١٠(مستقبل التشريعات الصحفية في مصر خالل العقد القادم 

  .٢٠١٢قسم الصحافة، 

  

  القاروطعمر علي حسن     ٤/٢٣١

دور المواقع اإلخبارية الفلسطينية في تشكيل إتجاهات طلية الجامعات الفلسطينية إزاء القضايا 
  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، ٢٠٠٩-٢٠٠٠السياسية واإلجتماعية 

  

  أميمة مجدي محمد زكي    ٤/٢٣٢

دراسة مقارنة : محليةأطر معالجة قضايا اإلقتصاد المصري في الصحافة اإلقتصادية الدولية وال
  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، ٢٠٠٧حتى يوليو  ٢٠٠٤في الفترة من يوليو 

  

  هند محمد عبد المنعم بشندي    ٤/٢٣٣

دراسة تحليلية : تعليقات مستخدمي المواقع اإللكترونية الخبرية إزاء الشئون العامة في مصر
  .٢٠١٢الصحافة، رسالة ماجستير، قسم ، للخطاب وٕاتجاهاته

  

  

  



١٢٣ 

 

  عزة أحمد علي أبو العز    ٤/٢٣٤

أطر معالجة قضايا اإلصالح السياسي العربي في خطاب المجالت العامة المصرية واألمريكية 
- ٢٠٠٤دراسة تحليلية وميدانية خالل عامي : وأثرها في تشكيل إتجاهات الصفوة المصرية

  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، ٢٠٠٥

  

  امح محمد يوسف الشريفس    ٤/٢٣٥

تأثير استخدام رجال األعمال للصحف والمواقع اإلقتصادية اإللكترونية على اتجاهاتهم 
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، المجتمعية

  

  ميادة محمد صادق    ٤/٢٣٦

عالقة األطر الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان المدنية والسياسية بإتجاهات الجمهور المصري 
رسالة ماجستير، قسم الصحافة،  دراسة تحليلية وميدانية،: داء المنظمات الحقوقيةنحو أ

٢٠١٣.  

  

  ياسمين محمد محمود أبو العال    ٤/٢٣٧

دراسة تحليلية مقارنة : صورة مصر في الصحافة اإليرانية وصورة إيران في الصحافة المصرية
رسالة ، عربية واإلنجليزيةعلى عينة من الصحف اإليرانية والمصرية الناطقة باللغتين ال

  .٢٠١٣ماجستير، قسم الصحافة، 

  

  أسماء أحمد أبو زيد عالم    ٤/٢٣٨

دراسة : قيم العولمة بمجالت الشباب العربية وعالقتها بمنظومة القيم لدى الشباب المصري
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، تحليلية وميدانية

  

  عالية عمر المبروك البوعيشي     ٤/٢٣٩

، دراسة تحليلية وميدانية: دور مجالت األطفال الليبية في دعم القيم اإلسالمية لدى األطفال

  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، 

  

  نهلة رمضان أحمد    ٤/٢٤٠

رسالة ماجستير، قسم ، دور الصحافة المصرية في نشر الثقافة الرياضية بين الشباب المصري

  .٢٠١٣الصحافة، 



١٢٤ 

 

  أبو الخير خالد زكي    ٤/٢٤١

رسالة ماجستير، قسم الصحافة،  ،٢٠١١يناير  ٢٥دور الصحافة المصرية في التمهيد لثورة 

٢٠١٣.  

  

  ماري منصور خيري    ٤/٢٤٢

أطر معالجة الصحف المصرية لقضايا الصحافة والصحفيين وعالقتها بصورة الصحافة عند 
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، النخبة

  

  مود سيد عبد الرازقإكرام مح    ٤/٢٤٣

: معالجة المدونات ومجموعات الفيس بوك لحملتي اإلنتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية
دراسة تحليلية مقارنة على عينة من المدونات السياسية ومجموعات الفيس بوك خالل عامي 

  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، )٢٠١٢-٢٠١١(

  

  عبد الرحيمإيمان باهللا ياسر     ٤/٢٤٤

دراسة تحليلية مقارنة في : إتجاهات الخطاب الصحفي األفريقي تجاه قضايا التنمية البشرية
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٨الفترة من 

  

  )باللغة اإلنجليزية(    رحاب هاني جاد اهللا    ٤/٢٤٥

لجوانب اإلقتصادية واإلدارية في توظيف تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة وتأثيراته على ا
رسالة ماجستير، ، دراسة ميدانية على الصحافة المصرية والبريطانية: المؤسسات الصحفية

  .٢٠١٣قسم الصحافة، 

  

  مي محمود محمد توفيق محمود     ٤/٢٤٦

، تأثير اإلستراتيجية اإلبتكارية في اإلعالن الصحفي على السلوك الشرائي للشباب المصري

  .٢٠١٣ستير، قسم الصحافة، رسالة ماج

  

    نانسي عادل فهمي حبشي    ٤/٢٤٧

رسالة ، دراسة تحليلية: ٢٠٠٠ – ١٩٩٥قضايا النشر وعالقتها بحرية الصحافة في مصر 

  .٢٠١٣ماجستير، قسم الصحافة، 

  



١٢٥ 

 

  تالة محمد زهير اليماني    ٤/٢٤٨

ميدانية على المواقع دراسة : العالقة بين تصميم المواقع اإلخبارية وجذب المستخدمين لها
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، اإلخبارية السورية

  

  رشا عبد الفتاح رسالن    ٤/٢٤٩

خطاب الصحافة المصرية تجاه قضايا المرأة وعالقته باألجندة الدولية والمحلية في الفترة من 
  .٢٠١٣رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠

  

  الستار عيادة اللهيبيليث عبد     ٤/٢٥٠

دراسة : التعددية السياسية واإلعالمية وأثرها في بناء القصة الخبرية في الصحافة اإللكترونية
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، تطبيقية على عينة من الصحف اإللكترونية العراقية

  

  عاطف محمد محمد سعد    ٤/٢٥١

الصحافة اإلقليمية وعالقتها بإتجاهات الجمهور أطر معالجة قضايا المجتمعات المحلية في 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، دراسة تحليلية ميدانية: نحوها

  

  سهام محمود عبد العزيز عويس     ٤/٢٥٢

دراسة حالة ألزمتي حديد التسليح والمبيدات : أطر معالجة الصحف المصرية لألزمات
  .٢٠١٤ رسالة ماجستير، قسم الصحافة، المسرطنة،

  

  منة اهللا إيهاب صالح الدين    ٤/٢٥٣

أطر تقديم الفاعليين السياسيين في تغطية الصحف الخاصة اليومية لألحداث والشئون 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، السياسية، 

  

  محمد عبد السالم محمد أبو المعاطي    ٤/٢٥٤

ة ماجستير، قسم الصحافة، رسال، الخطاب الصحفي الفلسطيني للصراع العربي اإلسرائيلي

٢٠١٤.  

  

  

  



١٢٦ 

 

  نسمة فايق كمال    ٤/٢٥٥

العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة الرياضية المتخصصة في مصر خالل الفترة من 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة،  ،٢٠٢١حتى  ٢٠١١

  

  مي محمد جمال الدين    ٤/٢٥٦

: األجنبية على شبكة اإلنترنت نحو اإلسالمإتجاهات الخطاب اإلعالمي للمواقع اإللكترونية 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، دراسة تحليلية

  

  عمرو محمد عزب    ٤/٢٥٧

: صورة العالقات األسرية في الصحافة المصرية وتأثيرها على اتجاهات الشباب نحو األسرة
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، ٢٠١٠ – ٢٠٠٩دراسة مسحية خالل عامي 

  

  داليا ممدوح أحمد الشربيني     ٤/٢٥٨

أطر تقديم التيارات السياسية واإلجتماعية والمرشحين لإلنتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، في تغطية مواقع الصحافة الغربية

  

  رالال أحمد محمد عبد الوهاب    ٤/٢٥٩

دراسة تطبيقية على صحف الجريمة في مصر : لصحف الجريمة محددات الشخصية اإلخراجية
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة،  ،٢٠١٢ – ٢٠١١خالل عامي 

  وسام محمد عمر هندي    ٤/٢٦٠

اإلطار الداللي لتقديم األحزاب والكتل السياسية المصرية داخل الخطاب الخبري بالصحف 
  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، ، الخاصة

  

  نواف سلطان العتيبي    ٤/٢٦١

 دراسة تحليلية ميدانية،: عالقة األخبار الصحفية اإلقتصادية بتقلبات سوق المال السعرية

  .٢٠١٥رسالة ماجستير، قسم الصحافة، 

  

  شاهيناز إسماعيل سعيد    ٤/٢٦٢

 ،دور الصحف في إمداد الجاليات العربية المقيمة في مصر بالمعلومات حول القضايا الراهنة

  .٢٠١٤رسالة ماجستير، قسم الصحافة، 



١٢٧ 

 

  

  

  

  
            

         
  ع�ن�عامة واالع�قات القسم : ثالثاً          

    



١٢٨ 
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١٢٩ 

 

  راسم محمد الجمال    ٥/١

م المتحدة على مكاتب األممع دراسة تطبيقية : العالقات العامة في المنظمات الدولية
العالقات العامة دكتوراه، قسم رسالة  ،جمهورية مصر العربيةومنظماتها المتخصصة ب

  .١٩٨٠ ،واإلعالن

  

  سوسن على عبد المالك    ٥/٢

دراسة تحليلية على إعالنات التليفزيون في : تحليل مضمون الرسالة اإلعالنية التليفزيونية
  .١٩٨٠، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة  ،مصر

  

  محمد ناجي الجوهر    ٥/٣

دراسة ميدانية على استخدام العالقات العامة في بعض : دور العالقات العامة في التنمية
  .١٩٨١، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة  ،مجاالت التنمية 

  

  هدى محمد عزت صقر    ٥/٤

 ،دراسة تقويمية تجريبية على بعض المنشآت في مصر: العامةقياس فعالية برامج العالقات 

  .١٩٨١، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة 

  

  فاتن محمد رشاد بدر الدين    ٥/٥

دراسة تطبيقية على عينة من المعلنين في : األسس العلمية في تخطيط الحمالت اإلعالنية
  .١٩٨٤، واإلعالنالعالقات العامة دكتوراه، قسم رسالة ، مصر

  

  أحمد مصطفى راغب    ٥/٦

رسالة  ،دراسة حاالت على بعض المنشآت ذات النشاط الدولي: السياسات اإلعالنية الدولية

  .١٩٨٤، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم 

  

  معتصم عبد اهللا عثمان    ٥/٧

رسالة  ،دراسة ميدانية :دور وسائل اإلعالم المركزية في تنمية المجتمعات المحلية في السودان

  .١٩٨٤، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم 



١٣٠ 

 

  منصور على كد سة    ٥/٨

دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات : األسس العلمية إلدارة المؤسسات اإلعالمية
  .١٩٨٥، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة  ،اإلعالمية بالمملكة العربية

  

  عبد الحميد عشوشنبيل     ٥/٩

دراسة تحليلية مقارنة إلعالنات بعض شركات الطيران : تطور األساليب واألفكار اإلعالنية
، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة ، ١٩٨٤حتى  ١٩٧٩الدولية في الفترة من 

١٩٨٦.  

  

  صفوت محمد مصطفى العالم    ٥/١٠

دراسة حالة لالنتخابات : السياسية المختلفة وسائل وأساليب الدعاية االنتخابية في النظم
  .١٩٨٧، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة ، ١٩٨٤النيابية في مصر 

  

  محمود يوسف مصطفى عبده    ٥/١١

رسالة  ،في الريف المصري ميدانية دراسة: دور قادة الرأي الدينيين في معالجة قضايا الشباب

  .١٩٨٧، العامة واإلعالنالعالقات دكتوراه، قسم 

  
  زيدانأحمد أحمد محمد     ٥/١٢

دور الدعاية في تنشيط السياحة مع دراسة تطبيقية على عينة من جمهور السائحين في 
  .١٩٨٨، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة ، مصر

  

  سامي السيد عبد العزيز    ٥/١٣

، على الصورة على الصورة الذهنية للمنظمات اتهبناء االتصال في منظمات اإلنتاج وانعكاس

  .١٩٨٨، العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة 

  

  فيصل محمود خضر    ٥/١٤

دكتوراه، قسم رسالة  ،دراسة ميدانية: دور اإلعالم في التغير االجتماعي الثقافي في السودان

  .١٩٨٨ ،العالقات العامة واإلعالن

  



١٣١ 

 

  جاللعبد اهللا محمد بو     ٥/١٥

دراسة على عينة من شباب المدارس : اإلعالم والوعي االجتماعي لدى الشباب الجزائري
  .١٩٨٩ ،العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة  ،الثانوية والجامعات

  

  محمد علي العويني    ٥/١٦

دكتوراه،  رسالة ، ١٩٧٢- ١٩٤٨العالقات السياسية بين إسرائيل ودول جنوب شرق آسيا 

  .١٩٧٤ ،االقتصاد والعلوم السياسيةكلية : جامعة القاهرة

  

  كريمان محمد فريد صادق    ٥/١٧

دراسة ميدانية على عينة من : المسئولية االجتماعية للعالقات العامة في الوحدات االقتصادية
  .١٩٨٩ ،العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة  ،شركات القطاعين العام والخاص

  

  مي عبد الواحد الخاجة    ٥/١٨

رسالة ، ١٩٨٧- ١٩٧١وسائل االتصال والتنمية السياسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  .١٩٨٩ ،العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم 

  

  )باللغة اإلنجليزية(      فرج الكامل    ٥/١٩

العالقات دكتوراه، قسم رسالة  ،دراسة حالة في مجال تنظيم األسرة: المعرفة والتغير االجتماعي

  .١٩٨١ ،العامة واإلعالن

  

  بسيوني إبراهيم عبد الحليم حماده    ٥/٢٠

دراسة تطبيقية على صانعي القرار في : دور وسائل االتصال المصرية في صناعة القرارات
  .١٩٩١ ،العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة ، مصر

  

  نهلة علي محمد الحفناوي    ٥/٢١

دراسة تحليلية إلعالنات السلع األجنبية في وسائل : اإلعالن عن السلع األجنبية في مصر
العالقات العامة دكتوراه، قسم رسالة  ،١٩٨٧ -١٩٨٥اإلعالن المصرية في الفترة من 

  .١٩٩١ ،واإلعالن



١٣٢ 

 

  محمد سيد محمد عتران    ٥/٢٢

دراسة تطبيقية مقارنة : واالقتصاديةدور االتصال في عملية المشاركة السياسية واالجتماعية 
  .١٩٩١ ،العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة  ،على قريتين مصريتين

  

  تحسين منصور رشيد منصور    ٥/٢٣

دراسة : تنظيم وٕادارة العالقات العامة في الجهاز الحكومي األردني واتجاهات اإلدارة العليا نحوها
  .١٩٩٣ ،العالقات العامة واإلعالندكتوراه، قسم رسالة  ،ميدانية

  

              سلوى محمد يحيى العوادلى    ٥/٢٤

، رسالة دكتوراه، قسم العالقات تأثير اإلعالن التليفزيونى على السلوك الشرائى للمرأة المصرية

  .١٩٩٠العامة واإلعالن، 

  

                حنان فاروق محمد جنيد    ٥/٢٥

رسالة دكتوراه،  ،دراسة تحليلية: دارية للمنشأةاإل تأثير العالقات العامة على فاعلية الوظائف

  .١٩٩٥ قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

              فؤادة عبد المنعم البكرى    ٥/٢٦

دراسة ميدانية للنشاط االتصالى : دور االتصال المباشر فى تنمية الوعى االجتماعي
  .١٩٩٦ القات العامة واإلعالن،، رسالة دكتوراه، قسم العبالجمعيات الثقافية والعلمية فى مصر

  

              عصام الدين احمد فرج    ٥/٢٧

 ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،الوظيفة االتصالية لمنظمة التحرير الفلسطينية

١٩٩٦.  

  

                نجوى محمد الجزار    ٥/٢٨

دراسة تحليلية : نتأثير القيم التى تعكسها اعالنات التليفزيون على االتجاهات نحو االعال 
  .١٩٩٨ ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،ميدانية

  

  

  



١٣٣ 

 

              فاروق ياسين التركى    ٥/٢٩

دراسة تطبيقية على العاملين بالخطوط : دور العالقات العامة فى تحقيق الرضا الوظيفى
  .١٩٩٨ ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،السعودية

  

              أشرف احمد احمد عبد المغيث    ٥/٣٠

، رسالة دكتوراه، عالم والعالقات االجتماعيةالعالقة المتبادلة بين التعرض المشترك لوسائل اإل

  . ١٩٩٨ قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

              خالد شاكر أحمد جاويش    ٥/٣١

 جريبية على عينة مندراسة ت: عالنية المتناسقة لدى الجمهورتمثيل معلومات الرسائل اإل
  .١٩٩٩ ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،الشباب الجامعى

  

              بطرس جرجس حالق    ٥/٣٢

رسالة دكتوراه،  ،العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفى لدى العاملين فى المؤسسات االعالمية

  .١٩٩٩ قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

            الستار تركستانى عبد العزيز عبد    ٥/٣٣

تأثير اإلعالن التليفزيونى الدولى على الجوانب االجتماعية والثقافية فى المملكة العربية 
  .١٩٩٩ ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،السعودية

  

                مريدن بوران برهان الدين    ٥/٣٤

، رسالة دكتوراه، الصحة العامةبالتطبيق على حمالت : تخطيط حمالت التسويق االجتماعى
  .٢٠٠١ رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ،قسم العالقات العامة واإلعالن

  

               هبه مسعد أحمد    ٥/٣٥

دراسة تطبيقية على استخدام نظرية  :تأثير التنافر المعرفى على اتجاه المستهلك وسلوكه
  ٢٠٠١دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،، رسالة التنافر المعرفى فى االعالن

  

  

  



١٣٤ 

 

                أميمة أحمد معراوى    ٥/٣٦

 ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،فهم وتذكر الطفل االردنى لإلعالن التليفزيونى

٢٠٠١.  

            نيفين أحمد غباشى أبو النجا    ٥/٣٧

، رسالة دكتوراه، قسم صناعى فى مصرتأثير برامج التسويق االجتماعى لقضية التلوث ال

  .٢٠٠٢ العالقات العامة واإلعالن،

  

              أمجد بدر منصور القاضى    ٥/٣٨

: أساليب الدعاية االنتخابية وتأثيرها على السلوك االنتخابى فى المملكة االردنية الهاشمية
 ت العامة واإلعالن،رسالة دكتوراه، قسم العالقا، )نوفمبر(دراسة حالة النتخابات تشرين الثانى 

٢٠٠٢.  

  

                حمد عرابىأدينا     ٥/٣٩

، رسالة دور وسائل االعالم المحلية والدولية فى تشكيل المعرفة لدى الجمهور فى ظل العولمة

  .٢٠٠٢ دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

      )باللغة اإلنجليزية(  خرازالعزيز السعود عبد     ٥/٤٠

 رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،صورة مجلس األمة لدى الشعب الكويتي، 

٢٠٠٥.  

  

              طارق فتح اهللا شبل سلطان    ٥/٤١

دراسة تجريبية على عينة من التالميذ المصريين : فهم وتذكر األطفال لإلعالن التليفزيونى
  .٢٠٠٦ اإلعالن،، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة و سنة) ١١-٧(من

  

              أبو بكر مبروك الغزالى    ٥/٤٢

، رسالة دكتوراه، قسم العوامل المؤثرة على ممارسة العالقات العامة فى الشركات الليبية

  .٢٠٠٦ العالقات العامة واإلعالن،

  

  

  



١٣٥ 

 

              سها على حسن البطروى    ٥/٤٣

مقارنة على عينة من الشركات دراسة : عالنيةالمعلومات اإلنترنت كوسيلة إ استخدام شبكة
  .٢٠٠٦ ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،المصرية والدولية

  

              ماجدة عبد المنعم محمد مخلوف    ٥/٤٤

، رسالة دكتوراه، قسم العالقات جتماعية للجمهور المصرىور االتصال فى اشباع  الحاجات اإلد

  .٢٠٠٧ العامة واإلعالن،

  

            نرمين زكريا إسماعيل خضر    ٥/٤٥

عالم المصرية دراسة على عينة من وسائل اإل: ليةالمعالجة اإلعالمية لألحداث الدو 
  .٢٠٠٦ ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،واألمريكية

  

              النبى قدرى على عبد المجيد عبد    ٥/٤٦

، على معارف واتجاهات الجمهور المصرىنسان لمعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق اإل تأثير ا

  .٢٠٠٦ رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

              هياس بن رجاء الحربى    ٥/٤٧

، رسالة فعالية األساليب الترويجية فى تنمية السياحة الداخلية فى المملكة العربية السعودية

  .٢٠٠٧ دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

                علياء سامى عبد الفتاح    ٥/٤٨

دراسة مقارنة : جتماعية للشباب الجامعىال الحديثة فى تشكيل العالقات اإلدور وسائل االتص
، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة نترنتبين مستخدمى وسائل االتصال التقليدية واإل 

  .٢٠٠٧ واإلعالن،

  

              خالد سيف محمد الصوفى    ٥/٤٩

، رسالة ميدانية: تصالية على صورة األحزاب السياسية لدى الجمهور اليمنىنماط اال تأثير األ 

  .٢٠٠٧ رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  



١٣٦ 

 

            داليا محمد عبد اهللا محمود حسن    ٥/٥٠

دراسة مقارنة على الوسائل : العوامل المؤثرة على فعالية أساليب التسويق المباشر فى مصر
  .٢٠٠٨ ، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن،والجمهور

  

                فؤاد على حسين سعدان    ٥/٥١

دراسة مسحية على عينة من أجهزة : أدوار ونماذج العالقات العامة فى الجمهورية اليمنية
دراسة مسحية على عينة من جهة العالقات : العالقات العامة فى القطاعين العام والخاص

  .٢٠٠٩، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، العامة فى القطاعين العام والخاص

  

              ريم أحمد عادل طه    ٥/٥٢

قطاع  دراسة مقارنة على عينة من شركات: ستراتيجيات االتصالية إلدارة القضاياتشخيص اإل
وراه، قسم العالقات العامة ، رسالة دكتستثمارات العاملة فى مصراألعمال العام والشركات اإل

  .٢٠٠٩واإلعالن، 

  

                عمر مقبول أحمد عبرين    ٥/٥٣

: ستراتيجيات اإلعالنات التليفزيونية الفضائية وأثرها على المستهلك فى الجمهورية اليمنيةإ
  .٢٠٠٩، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ميدانية - دراسة تحليلية 

  

                قبالنجاسم  عبد العزيز    ٥/٥٤

دراسة متعددة المداخل : دور وسائل اإلعالم فى عملية قضاء وقت الفراغ فى المجتمع المصرى
  .٢٠٠٩، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، على عينة من سكان القاهرة الكبرى

  

              نها أنور سليمان رضوان    ٥/٥٥

معارف الصفوة المصرية واتجاهاتها نحو السياسة دور وسائل اإلعالم العربية فى تكوين 
، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة األمريكية بشان قضايا اإلصالح فى المنطقة العربية

  .٢٠٠٩واإلعالن، 

  

  إيمان محمد محمد زهرة    ٥/٥٦

،  تأثير األنشطة االتصالية المتكاملة على العالقة بين الجمهور المصري والعالمات التجارية

  .٢٠٠٩رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، 



١٣٧ 

 

  

  جيهان مصطفى كمال البيطار    ٥/٥٧

دراسة على عينة من : الممارسات اإلعالنية وعالقتها بمفهوم حماية المستهلك المصري 
رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ،  المستهلكين والشركات المعلنة في مصر

٢٠٠٩.  

  

  أمل محمد فوزي منتصر     ٥/٥٨

دراسة تطبيقية مقارنة بين منظمات األعمال المصرية والدولية : إدارة هوية المنشآت المعاصرة 
  . ٢٠١٠رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ،  في مصر

  

  سماح رضا زكي محمود    ٥/٥٩

رسالة دكتوراه، قسم ،  المصريةدور الخطاب الرئاسي في بناء أجندة وسائل اإلعالم والصفوة 

  . ٢٠١٠العالقات العامة واإلعالن، 

  

  طارق فؤاد أبو شنب    ٥/٦٠

دراسة تحليلية ميدانية : المعالجة اإلعالمية لقضايا اإلصالح في المملكة العربية السعودية 
رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة ،  ١٣/١٢/٢٠٠٨إلى  ١/١/٢٠٠٨عن الفترة من 

  . ٢٠١٠ واإلعالن،

  

  نجالء عبد الحميد فهمي الجمال    ٥/٦١

، اعتماد الشباب على وسائل اإلعالم الثقافية التقليدية والحديثة كمصدر لمعارفهم الثقافية

  . ٢٠١١رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، 

  

  إنجي محمد أبو سريع خليل    ٥/٦٢

رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة ،  المصالحكفاءة إدارة عالقات المنظمة مع مجموعات 

  . ٢٠١١واإلعالن، 

  

  منى على محمد عبد الرحمن       ٥/٦٣

: االتصال المباشر بين البرلمانيين والرأى العام وعالقته بصورة البرلمانيين لدى الجماهير
  . ٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ، دراسة ميدانية



١٣٨ 

 

  أحمد محمد خطاب     ٥/٦٤

 ،محددات تأثير االتصاالت التسويقية للهوية التجارية على األنساق الثقافية للجمهور المصرى

  .٢٠١٢رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، 

  

  سلمان فيحان فيصل بن لبده    ٥/٦٥

لعالقات العامة في تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة على االستراتيجيات االتصالية ل
رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ، دراسة ميدانية تحليلية: المؤسسات السعودية

٢٠١٢.  

  

  وجدي عبد الرحمن شيخ باوزير    ٥/٦٦

، دراسة ميدانية وتحليلية: دور الدعاية اإلنتخابية في تفعيل المشاركة السياسية في اليمن

  .٢٠١٣العامة واإلعالن،  رسالة دكتوراه، قسم العالقات

  

  إسالم سعد عبد اهللا عبد الرحمن عز    ٥/٦٧

رسالة دكتوراه، قسم  اتجاهات الرأي العام المصري نحو المعالجة اإلعالمية للقضايا النووية،

  .٢٠١٣العالقات العامة واإلعالن، 

  

  شريفة رحمة اهللا سليمان     ٥/٦٨

التربية اإلعالمية بمدارس دولة اإلمارات العربية استخدام تكنولوجيا االتصال في نشر مفهوم 
  .٢٠١٣رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ، المتحدة

  

  ز محمد زهريعبير فائ    ٥/٦٩

رسالة دكتوراه، قسم ، دراسة مسحية: إدارة عملية تشكيل الصورة الذهنية للبورصة الليبية

  .٢٠١٣العالقات العامة واإلعالن، 

  

  هزاع مرشد أحمد شرف    ٥/٧٠

حدود تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة على العالقات اإلجتماعية لطالب الجامعات 
رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة ، دراسة مقارنة على اإلنترنت والهاتف المحمول: في اليمن

  .٢٠١٣واإلعالن، 

  



١٣٩ 

 

  إيمان عبد المقصود عبد اهللا عيسى     ٥/٧١

دراسة تطبيقية في مصر : حددات الثقافية والتكنولوجية على بحوث الرأي العامتأثير الم
  .٢٠١٣رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ، والواليات المتحدة

  

  عبد اهللا حمدينه المرضي    ٥/٧٢

دراسة ميدانية على : العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي لدى العاملين بالعالقات العامة
  .٢٠١٤رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ، الشركات الخدمية واإلنتاجية في ليبيا

  

  أسامة عبد الحميد محمد محمد    ٥/٧٣

دراسة : العالقة بين الصور اإلعالمية المتبادلة والعالقات اإلجتماعية بين العرب واألمريكيين
  .٢٠١٤عالن، رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإل مسحية،

  

  عبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق محمود    ٥/٧٤

رسالة دكتوراه، ، دراسة ميدانية: ممارسة العالقات العامة في الشركات الدولية العاملية في ليبيا

  .٢٠١٤قسم العالقات العامة واإلعالن، 

  

  مروة صبحي محمد    ٥/٧٥

: اإلجتماعية وتأثيرها على سمعة المنظمةقياس فاعلية االتصاالت الترويجية لبرامج المسئولية 
رسالة دكتوراه، قسم ، دراسة حالة على عينة من الشركات المصرية والمتعددة الجنسيات

  .٢٠١٤العالقات العامة واإلعالن، 

  

  خالد عبد اهللا النامي    ٥/٧٦

دراسة  :دور حمالت التسويق اإلجتماعي في دعم التغيير في المملكة العربية السعودية
رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ، بيقية على حمالت الحوار الوطني السعوديتط

٢٠١٤.  

  

  أسماء أبو بكر الصديق حسن حجازي    ٥/٧٧

دور األنشطة االتصالية في نشر الوعي بقضايا حقوق اإلنسان، دراسة تطبيقية على عينة من 
  .٢٠١٥رسالة دكتوراه، قسم العالقات العامة واإلعالن، ، المنظمات العاملة في مصر

  



١٤٠ 
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١٤١ 

 

  سوسن عبد الملك    ٦/١

  .١٩٧٥، رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،فــن اإلعالن بالراديو في مصر

  

  ياسين أحمد الشين    ٦/٢

مع دراسة ميدانية لتأثير : التنمية االجتماعية في المجتمعات المحلية دور العالقات العامة في
  .١٩٧٧، رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،نوادي االستماع في الريف المصري

  

  محمد ناجي الجوهر    ٦/٣

، دراسة ميدانية ألهداف ووظائف العالقات العامة في مؤسسات الحكومة والقطاع العام بالعراق

  .١٩٧٨، ماجستير، عالقات عامة وٕاعالنرسالة 

  

  هدى محمد عزت صقر    ٦/٤

دراسة نظرية وتطبيقية : دور المعارض واألسواق في نقل المعلومات في المجال الداخلي للدولة
رسالة ، ١٩٥٦لدور الهيئة العامة لشئون المعارض واألسواق الدولية في مصر منذ عام 

  .١٩٧٨ ،ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

  حسن أحمد الحسين    ٦/٥

دراسة ميدانية لعينة من هذه : العالقات العامة في المؤسسات الصناعية السودانية
  .١٩٧٩ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،المؤسسات

  

  أحمد صادق صالح الدين محمد كامل    ٦/٦

 ،عامة وٕاعالنرسالة ماجستير، عالقات  ،الصورة الذهنية ألجهزة المخابراتالعالقات العامة و 

١٩٧٩.  

  

  فاتن محمد رشاد    ٦/٧

دراسة تحليل مضمون إلعالنات العالقات : إعالن العالقات العامة في الصحافة المصرية
رسالة ماجستير، عالقات ، ١٩٧٧حتى  ١٩٧٤العامة التي ظهرت في الصحف المصرية منذ 

  .١٩٧٩ ،عامة وٕاعالن



١٤٢ 

 

  حسن محمد إدريس عبد الحفيظ    ٦/٨

دراسة تطبيقية على مؤسسة الثقافة : العامة في تحقيق أهداف الثقافة العماليةدور العالقات 
رسالة ، ١٩٧٦إلى  ١٩٧١العمالية السودانية ومركزها بمديرية الخرطوم في الفترة من 

  .١٩٧٩ ،ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

  فرج حلمي السيد الشناوي    ٦/٩

رسالة ماجستير، عالقات عامة  ،مصر قياس االتجاهات نحو وظيفة العالقات العامة في

  .١٩٨٠ ،وٕاعالن

  

  محمد الحسن محمد حمدتو    ٦/١٠

رسالة  ،دور مصلحة اإلعالم السودانية كجهاز عالقات عامة للدولة في المجال الخارجي

  .١٩٨٠ ،ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

  إبراهيم محمد شجر    ٦/١١

رسالة  ،الثقافة واإلعالم السودانية كحالة للدراسةوزارة : العالقات العامة والتنمية الوطنية

  .١٩٨٠ ،ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

  مختار محمد فؤاد أبو الخير    ٦/١٢

 ،دراسة تحليلية لوظيفة االتصال في العالقات العامة في منظمات الخدمة العامة في مصر

  .١٩٨٠ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 حسينبشير صالح     ٦/١٣

دراسة تطبيقية على مشروع الجزيرة في الفترة : وسائل اإلعالم والتنمية الريفية في السودان
  .١٩٧٧ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، ١٩٧٦ - ١٩٧٠من 

  

 محمد النور محمد حبوب    ٦/١٤

الشهري في دراسة تحليلية للقاء المكاشفة : اتصال القيادة بالجماهير كنمط اتصال بالرأي العام
  .١٩٨٠ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،السودان



١٤٣ 

 

 فيصل محمود خضر    ٦/١٥

دراسة ميدانية في قرية سودانية بمحافظة : أثر اإلعالم في دينامية الجماهير السودانية
  .١٩٧٩ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،الجزيرة

  

 حسن محمد سليمان    ٦/١٦

إلى  ١٩٣٠االتصال وأثرها في أجهزة اإلعالم السودانية في الفترة من عام الرقابة على وسائل 
  .١٩٧٩ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، ١٩٥٦عام 

  

 عبد اهللا محمد بو جالل    ٦/١٧

دور وسائل االتصال الجماهيري في التغير الثقافي مع دراسة ميدانية في الجمهورية الجزائرية 
  .١٩٧٨ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،الديمقراطية الشعبية

  

 أحمد عبد القادر بن جلول    ٦/١٨

، ١٩٧٤ - ١٩٦٩دراسة ميدانية في الجزائر : أساليب االتصال والتنمية االقتصادية الريفية

  .١٩٧٨ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 عوض عبد القادر عبد اهللا    ٦/١٩

دراسة تطبيقية لعملية تهجير النوبة إلى منطقة خشم : االجتماعيةدور اإلعالم في التنمية 
  .١٩٧٨ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،القربة

  

 يوسف محمد أحمد الخضر    ٦/٢٠

، دراسة تطبيقية على إعالم محافظة الجزيرة: اإلعالم اإلقليمي وأثره على الرأي العام المحلي
  .١٩٧٨ ،وٕاعالنرسالة ماجستير، عالقات عامة 

  

 معتصم عبد اهللا عثمان     ٦/٢١

دراسة ميدانية ألهداف مركز اإلعالم اإلقليمي في السودان : اإلعالم اإلقليمي في السودان
رسالة ماجستير، عالقات عامة  ،ودورها ووظائفها كأجهزة عالقات عامة على المستوى الوطني

  .١٩٨٠ ،وٕاعالن



١٤٤ 

 

 طه محمد طه بركات    ٦/٢٢

 ،الديني اإلسالمي في مجال الدعوة لتنظيم األسرة من خالل االتصال المباشر دور اإلعالم

  .١٩٨١ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 نهلة علي محمد الحفناوي    ٦/٢٣

دراسة تحليلية لمضمون عينة من إعالنات الطرق ووسائل : إعالنات الطرق ووسائل النقل
  .١٩٨٢ ،عامة وٕاعالنرسالة ماجستير، عالقات  ،النقل في مصر

  

 صفوت محمد مصطفى العالم    ٦/٢٤

دراسة تجريبية لقياس فعالية العناصر الخاصة : العناصر المؤثرة في عملية االتصال اإلعالني
رسالة ماجستير، عالقات عامة  ،بادراك اإلعالن على عينة من اإلعالنات الصحفية فى مصر

  .١٩٨٢ ،وٕاعالن

  

 منصور علي كدسة    ٦/٢٥

دراسة ميدانية على استخدام وسائل االتصال في : اإلعالم في تحديث المجتمعات الناميةدور 
 ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، تطوير األساليب الزراعية بالمملكة العربية السعودية

١٩٨٣.  

  

 سامي عبد الرؤوف محمد طايع    ٦/٢٦

دراسة تحليلية تتبعية : اإلعالنيةأثر سياسة االنفتاح االقتصادي في مصر على السياسات 
رسالة ماجستير، عالقات عامة ، ١٩٨٠حتى  ١٩٧٤للنشاط اإلعالني في مصر في الفترة من 

  .١٩٨٣ ،وٕاعالن

  

 محمود يوسف مصطفى عبده    ٦/٢٧

دراسة تحليلية ألساليب ممارسة العالقات العامة : أصول العالقات العامة في الدعوة اإلسالمية
 ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،الحديث في نشر الدعوة اإلسالمية بالمفهوم العلمي

١٩٨٣.  

  



١٤٥ 

 

 عواطف محمد أحمد المغربي    ٦/٢٨

دراسة تحليلية لإلعالن الصحفي بالكويت في الفترة من : اإلعالن وتطوره في دولة الكويت
  .١٩٨٣ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، ١٩٨٠إلى  ١٩٧٠

  

 عبد الحميد عشوشنبيل     ٦/٢٩

رسالة  ،دراسة حالة ميناء القاهرة الجوي: األسس العلمية في تخطيط وٕادارة العالقات العامة

  .١٩٨٣ ،ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 سامي السيد عبد العزيز    ٦/٣٠

رسالة ماجستير،  ،دراسة ميدانية لعينة من مراكز اإلعالم المحلى: اإلعالم المحلي في مصر

  .١٩٨٤ ،عامة وٕاعالنعالقات 

  

 كريمان محمد فريد صادق    ٦/٣١

دراسة وصفية تقويمية على عينة من المنشآت في : العالقات العامة مع الجمهور الداخلي
  .١٩٨٤ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،قطاعي الصناعة والتأمين

  

 هالة محمد حسن خليل    ٦/٣٢

، دراسة حالة الدعاية األلمانية في الحرب العالمية الثانية: تطور السياسات واألساليب الدعائية

  .١٩٨٤ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 مي عبد الواحد عبد الغفار الخاجة    ٦/٣٣

رسالة ماجستير، عالقات  ،دراسة ميدانية: تنظيم وٕادارة العالقات العامة بدولة اإلمارات المتحدة

  .١٩٨٥ ،عامة وٕاعالن

  

 كمال القاضي محمد    ٦/٣٤

دراسة تطبيقية النتخابات الفصل : وسائل وأساليب االتصال في الدعاية االنتخابية في مصر
  .١٩٨٦ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،التشريعي الثالث لمجلس الشعب المصري

  



١٤٦ 

 

 محمد سيد محمد عتران    ٦/٣٥

رسالة ماجستير، عالقات عامة  ،دراسة ميدانية: العالقات العامة في قطاع االستثمار في مصر

  .١٩٨٦ ،وٕاعالن

  

 حمدي محمد شعبان    ٦/٣٦

رسالة ماجستير،  ،دور العالقات العامة في تغيير الصورة الذهنية عن قطاع الشرطة في مصر

  .١٩٨٦ ،عالقات عامة وٕاعالن

 السيد بهنسي حسن    ٦/٣٧

  .١٩٨٦ ،عامة وٕاعالنرسالة ماجستير، عالقات  ،العالقات العامة في الجامعات المصرية

  

 ميرفت محمد كامل موسى    ٦/٣٨

، دراسة تجريبية على قرية مصرية: تأثير وسائل االتصال على تنمية الوعي الصحي في مصر

  .١٩٨٦ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 بسيوني إبراهيم عبد الحليم حماده    ٦/٣٩

إثارة وتحديد أولويات القضايا العامة في العالقة المتبادلة بين وسائل اإلعالم والجماهير في 
  .١٩٨٦ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، دراسة ميدانية وتحليل مضمون: مصر

  

 محمود محمود محمد الشربيني    ٦/٤٠

دور وسائل اإلعالم في التوعية بالتخطيط القومي ومتطلباته مع دراسة ميدانية عن اتجاهات 
 ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،القومية في مصرالجماهير نحو خطط التنمية 

١٩٨٧.  

  

 عصام الدين أحمد فرج    ٦/٤١

صورة المرأة في إعالنات التليفزيون المصري مع دراسة تحليلية إلعالنات التليفزيون المصري 
  .١٩٨٨ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، ١٩٨٥عام 

  

 فؤادة عبد المنعم البكري    ٦/٤٢

دراسة ميدانية لعينة من دور الثقافة : قصور الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة بمصردور 
  .١٩٨٨ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،الجماهيرية في الريف والحضر



١٤٧ 

 

 أمجد بدر منصور القاضي    ٦/٤٣

رسالة  ،الملكية األردنية" عالية"مع التطبيق على : العالقات العامة في مؤسسات الطيران

  .١٩٨٩ ،ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 سعود عبد العزيز بركات    ٦/٤٤

دراسة تطبيقية على : دور العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في المملكة السعودية
  .١٩٨٩ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،"بترومين"المؤسسة العامة للبترول والمعادن 

  

 العوادليسلوى محمد يحيى     ٦/٤٥

دراسة ميدانية مقارنة على قريتين : دور االتصال في التنشئة السياسية واالجتماعية
  .١٩٩٠ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، مصريتين

  

 )باللغة اإلنجليزية(      فرج الكامل    ٦/٤٦

  .١٩٧٨ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،من هو المشاهد ؟

  

 التركيفاروق ياسين     ٦/٤٧

دراسة ميدانية على القائمين : العالقات العامة الدولية للخطوط الجوية العربية السعودية
  .١٩٩٠ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،باالتصال والمسافرين

  

 خالد فؤاد عياد بشارة    ٦/٤٨

 ،العرب دراسة تطبيقية على شركة المقاولون: دور التكنولوجيا الجديدة في العالقات العامة

  .١٩٩٠ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 حنان فاروق محمد جنيد    ٦/٤٩

دراسة تطبيقية على انتشار مجموعة من المستحدثات : دور االتصال في انتشار المستحدثات
  .١٩٩٠ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،االقتصادية والصحية في مصر

  

 هبة مسعد أحمد مختار    ٦/٥٠

دراسة ميدانية مقارنة على : تأثير وسائل االتصال على تنظيم األسرة في الريف المصري
  .١٩٩١ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن ،قريتين مصريتين



١٤٨ 

 

 ممدوح بسيوني بيلي    ٦/٥١

رسالة ماجستير، عالقات  ،أهداف ووظائف العالقات العامة في المؤسسات الصحفية في مصر

  .١٩٩١ ،عامة وٕاعالن

 خيرت معوض محمد عيــاد    ٦/٥٢

رسالة  ،دراسة ميدانية مقارنة على قريتين مصريتين: دور االتصال في التنمية السياسية

  .١٩٩٢ ،ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن

  

 نرمين سيد أحمد زكي    ٦/٥٣

دراسة ميدانية على عينة من أطفال المدارس : أثر إعالنات التليفزيون على الطفل المصري
  .١٩٩٢ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، سنة ١٣ - ٨االبتدائية من سن 

  

 خالد شاكر أحمد جاويش    ٦/٥٤

رسالة ماجستير، عالقات  ،الوظيفة االتصالية الدولية للمكاتب اإلعالمية المصرية بالخارج

  .١٩٩٢ ،عامة وٕاعالن

  

 أشرف أحمد أحمد عبد المغيث    ٦/٥٥

دراسة تحليلية : الصورة الذهنية للعالم الثالث لدى الشباب المصريدور اإلعالم في تكوين 
  .١٩٩٣ ،رسالة ماجستير، عالقات عامة وٕاعالن، ميدانية

  

                يحيى حسنى أحمد    ٦/٥٦

دراسة تطبيقية مقارنة على عينة من : الوظيفة االتصالية للعالقات العامة فى الجهاز المصرفى
  .١٩٩٤قسم العالقات العامة واإلعالن،  ، رسالة ماجستير،البنوك فى مصر

  

              إيمان رمضان عبد التواب    ٦/٥٧

دراسة ميدانية تحليلية على اإلنشطة االتصالية : دور االتصال فى تنمية المجتمعات المحلية
  .١٩٩٥ ، رسالة ماجستير،قسم العالقات العامة واإلعالن،فى عينة من المجتمعات المحلية

  

                البدوى محمدثريا أحمد     ٦/٥٨

دراسة ميدانية على عينة من : دور االتصال فى تكوين الصورة الذهنية لدى الشعب المصرى
  .١٩٩٥ قسم العالقات العامة واإلعالن، ، رسالة ماجستير،جمهور الشعب المصري



١٤٩ 

 

                نيفين أحمد غباشى    ٦/٥٩

مع التطبيق فى مجال  الريفيةدور قادة الرأى فى حمالت التسويق االجتماعى الموجه للمرأة 
  .١٩٩٦ قسم العالقات العامة واإلعالن، ، رسالة ماجستير،تنظيم األسرة

  

                  بطرس حالق    ٦/٦٠

، رسالة دراسة تطبيقية: عالميةتأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على التنظيم فى المؤسسات اإل

  .١٩٩٦ قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستير،

  

              سها على حسن البطراوى        ٦/٦١

قسم  ، رسالة ماجستير،دراسة تحليلية ميدانية: عالنية فى مصرتخطيط اختيار الوسائل اإل

  .١٩٩٦ العالقات العامة واإلعالن،

  

                أميمة أحمد معراوى    ٦/٦٢

، رسالة يةدراسة ميدان: تأثير اإلعالن التليفزيونى على السلوك االستهالكى للمرأة األردنية

  .١٩٩٧ قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستير،

  

              محمود عبد الفتاح عبد الحميد    ٦/٦٣

 ، رسالة ماجستير،دراسة تطبيقية على حرب الخليج: دور وسائل االعالم كأداة فى الصراع
  .١٩٩٧ قسم العالقات العامة واإلعالن، رسالة ماجستير، ،قسم العالقات العامة واإلعالن

  

              بوران برهان الدين مريدن    ٦/٦٤

، دراسة ميدانية: التخطيط االعالمى فى وسائل االعالم العربية الموجهة إلى المغتربين العرب

  .١٩٩٧ قسم العالقات العامة واإلعالن، رسالة ماجستير،

  

            جيهان مصطفى كمال البيطار    ٦/٦٥

قسم  ، رسالة ماجستير،سة االعالنية فى مصرأخالقيات اإلعالن ومدى تطبيقها فى واقع الممار 

  .١٩٩٧ العالقات العامة واإلعالن،

  

  

  



١٥٠ 

 

                دينا أحمد عرابى    ٦/٦٦

دراسة مقارنة على اإلعالنات الدولية فى عينة من الدول : اإلعالن الدولى تاستراتيجيا
  .١٩٩٨ قسم العالقات العامة واإلعالن، ، رسالة ماجستير،العربية

  

                العزيز جاسم قبالنعبد     ٦/٦٧

، رسالة ماجستير، قسم دراسة ميدانية: أثر التعرض للتليفزيون على التفاعل االجتماعى

  .١٩٩٨ العالقات العامة واإلعالن،

  

              أمانى حسن محمد بسيونى    ٦/٦٨

، رسالة ماجستير، دراسة تحليلية ميدانية: دور وكاالت االعالن فى النشاط االعالنى فى مصر

  .١٩٩٨ سم العالقات العامة واإلعالن،ق

  

              طارق فتح اهللا شبل سلطان    ٦/٦٩

، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة دراسة ميدانية: االتجاهات نحو االعالن فى مصر

  .١٩٩٨ واإلعالن،

  

            مسعد  السعيد صالح عبد الرحمن    ٦/٧٠

، تحليلية دراسة ميدانية: مات المعلن عنهادور اإلعالن فى تكوين الصورة الذهنية للسلع والخد

  .١٩٩٩ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

              نادية مصطفى عبده المصرى    ٦/٧١

، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية تحليلية: دور االتصال فى المشاركة السياسية للمرأة المصرية

  .٢٠٠٠ قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

                السيدأمانى محمد     ٦/٧٢

، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة تقييم البرامج المكفولة فى التليفزيون المصرى

  .٢٠٠٠ واإلعالن،

  

  

  



١٥١ 

 

              غادة فاروق عبد الفتاح    ٦/٧٣

دراسة ميدانية على الجمهور الداخلى فى : االستخدامات واالشباعاتمطبوعات العالقات العامة 
 ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،ات العالقات العامة فى مصرعينة من ادار 

٢٠٠٠.  

  

            ماجدة عبد المنعم محمد مخلوف    ٦/٧٤

، رسالة أساليب الحياة التى يعكسها االعالن التليفزيونى ومدى مالءمتها للجمهور المستهدف

  .٢٠٠١ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

              سماح رضا زكى محمود    ٦/٧٥

دور وكاالت االنباء الدولية والشبكات العالمية المصورة فى بناء أجندة وسائل االعالم 
 ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،المصرية بالنسبة لألخبار والقضايا الخارجية

٢٠٠١  

  

            نرمين زكريا إسماعيل خضر    ٦/٧٦

دراسة على عينة من سكان محافظة : االمريكية لدى الجمهور المصرى صورة الواليات المتحدة
  .٢٠٠١ ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،القاهرة الكبرى

  

              علياء سامى عبد الفتاح مصطفى    ٦/٧٧

: استراتيجيات االتصال االعالنى المستخدمة فى تسويق المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر
  .٢٠٠٢ ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،ميدانية - سة تحليلية درا

  

                هدى باقر نعمت خورى    ٦/٧٨

دور وسائل اإلعالم فى ترتيب اولويات القضايا العامة لدى الجمهور فى دولة االمارات العربية 
  .٢٠٠١ الن،، رسالة ماجستير،قسم العالقات العامة واإلعدراسة تحليلية: المتحدة

  

              إيمان محمد محمد زهرة    ٦/٧٩

، رسالة دراسة مسحية: العالقات العامة فى الشركات المتعددة الجنسية العاملة فى مصر

  .٢٠٠٢ قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستير،

  

  



١٥٢ 

 

            داليا محمد عبد اهللا محمود حسن    ٦/٨٠

دراسة ميدانية مقارنة بين اتجاهاتهم نحو  :اتجاهات الجمهور والمعلنين نحو اعالنات الطرق
  .٢٠٠٢، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن، االشكال التقليدية والحديثة

  

                قدرى على عبد المجيد    ٦/٨١

، رسالة ١٩٩٧دراسة حالة على حادث القصر االرهابى : دور االتصال فى إدارة االزمات

  .٢٠٠٢ مة واإلعالن،ماجستير، قسم العالقات العا

  

  

                حمد عادل طهأريم     ٦/٨٢

، دراسة ميدانية تحليلية: تأثير بيئة المنظمة على السلوك االتصالى لجهاز العالقات العامة

  .٢٠٠٣ قسم العالقات العامة واإلعالن، رسالة ماجستير،

  

              أمل محمد فوزى منتصر    ٦/٨٣

، رسالة ماجستير، الدولية االنترنت فى االنشطة االتصاليةمجاالت استخدام شبكة المعلومات 

  .٢٠٠٤ قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

                فؤاد على حسين سعدان    ٦/٨٤

، رسالة ماجستير، قسم دور العالقات العامة فى االجهزة الحكومية فى الجمهورية اليمنية

  .٢٠٠٤ العالقات العامة واإلعالن،

  

              أحمد سليمانميرفت السيد     ٦/٨٥

، رسالة ماجستير، قسم العالقات دور عناصر الرسالة االعالنية فى فاعلية االعالن الصحفى

  .٢٠٠٤ العامة واإلعالن،

  

              محمد أبو سريع خليل ينجإ    ٦/٨٦

، رسالة الصورة الذهنية لمهنة العالقات العامة لدى ممارسيها وعالقتها بمستوى أدائهم لها

  .٢٠٠٤ العالقات العامة واإلعالن، ماجستير، قسم

  

  



١٥٣ 

 

              عمر مقبول أحمد عبرين    ٦/٨٧

، رسالة التغيرات السياسية واالقتصادية فى اليمن ودورها فى تطور االعالن التجارى الصحفى

  .٢٠٠٤ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

              عبد العزيز محمد العيد         ٦/٨٨

، رسالة فى مملكة البحرين لوسائل االعالم واالشباعات المتحققة منها استخدامات الجمهور

  .٢٠٠٤ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

              نرمين على السيد ابراهيم    ٦/٨٩

، رسالة دراسة تطبيقية على قطاع السياحة فى مصر: دور العالقات العامة فى إدارة االزمات

  .٢٠٠٤ العامة واإلعالن،ماجستير، قسم العالقات 

  

              شريفة رحمة اهللا سليمان    ٦/٩٠

دور العالقات العامة فى تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية من منظور الخدمة 
 ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،دراسة حالة على إمارة دبى: االلكترونية

٢٠٠٦.  

  

              طارق فؤاد أبو شنب    ٦/٩١

صورة المملكة العربية السعودية فى االعالم االمريكى قبل وبعد احداث الحادى عشر من 
، رسالة ماجستير، قسم العالقات مريكيةدراسة تحليلية على عينة من الصحف األ: سبتمبر

  .٢٠٠٦ العامة واإلعالن،

  

                رانيا محمد على حيدر    ٦/٩٢

حتى   -١٩٩٠من ( اه الصراع االمريكى العراقى الخريطة االدراكية للرأى العام المصرى تج
  .٢٠٠٦ قسم العالقات العامة واإلعالن، رسالة ماجستير، ،)٢٠٠٣مارس

  

              إيمان فتحى محمود عمر    ٦/٩٣

، رسالة العالقة بين رعاية المنظمات لألنشطة واألحداث الخاصة وبين إتجاهات الجمهور نحوها

  .٢٠٠٦ عالن،ماجستير، قسم العالقات العامة واإل

  



١٥٤ 

 

                إيمان محمد محمد ندا    ٦/٩٤

دراسة تطبيقية على الجهات المعنية بتطبيق : دور العالقات العامة فى تطبيق المعاملة العقابية
  .٢٠٠٦ ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،المعاملة العقابية بالقاهرة الكبرى

  

              نجالء عبد الحميد فهمى الجمال    ٦/٩٥

: دوافع استخدام الصفوة الثقافية للوسائل االعالمية المتخصصة واالشباعات المتحققة لهم
  .٢٠٠٦ ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،دراسة ميدانية

  

                منى محمد محمد على    ٦/٩٦

االنتاجية دراسة على عينة من المنظمات : ير فى المنظماتيدور االتصال فى عملية التغ
  .٢٠٠٦ ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،والخدمية فى مصر

  

            محسوب حجاجى عبد اهللا حجاجى    ٦/٩٧

دراسة تحليلية : م فى تكوين الصورة الذهنية عن الصعيد لدى الشبابالعائل اإلدور وس
  .٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،ميدانية

  

              إسالم سعد عبد اهللا عبد الرحمن    ٦/٩٨

، رسالة دراك الصفوة المصرية تجاه القضايا النوويةور وسائل االعالم فى تكوين وعى وإ د

  .٢٠٠٧ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

              سلطان بن عجمى بن منخير    ٦/٩٩

دراسة : رهابقضايا اإل  رف الجمهور السعودى نحودور وسائل االتصال فى تشكيل معا
  .٢٠٠٨ ، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،مسحية

  

            بو بكر الصديق حسنأسماء أ    ٦/١٠٠

، دراسة على عينة من الجمعيات األهلية: دور االتصال المباشر فى تنمية الوعى بقضايا المرأة

  .٢٠٠٨ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  

  



١٥٥ 

 

                مروة صبحى محمد    ٦/١٠١

، رسالة ماجستير، قسم جتماعية فى دعم المشاركة المجتمعيةتقييم دور حمالت التسويق اإل

  .٢٠٠٨ العالقات العامة واإلعالن،

  

  السيدأحمد فوزى     ٦/١٠٢

دراسة ميدانية على عينة من شركات القطاع : أثر العولمة على إستراتيجيات العالقات العامة
  .٢٠٠٨ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن، ،م والخاص فى مصرالعا

  

  هزاع مرشد أحمد شرف    ٦/١٠٣

رسالة ماجستير،  ،العوامل المؤثرة فى بناء صورة المجالس التشريعية لدى الجمهور اليمنى

  .٢٠٠٨ قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  أحمد محمد خطاب    ٦/١٠٤

دراسة تطبيقية على عينة : التسويقية المتكاملة فى مصر وأساليب ممارستهاإدراك اإلتصاالت 
  .٢٠٠٨ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن، ،من الشركات ووكاالت االعالن

  

  سمر طاهر عبد العال أحمد    ٦/١٠٥

رسالة  ،انيةدراسة ميد: العوامل المؤثرة على تدفق األنباء الخارجية فى وسائل اإلعالم المصرية

  .٢٠٠٨ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

            سلمان فيجان فيصل بن لبده    ٦/١٠٦

دراسة تطبيقية على قضية : الوظيفة االتصالية للعالقات العامة فى قطاع األمن السعودى
  .٢٠٠٨، رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،المخدرات

  

    مصطفى فهيمإنجى كاظم     ٦/١٠٧

، رسالة يأثر طبيعة عالقة المعاقين سمعيًا بوسائل اإلتصال فى تشكيل سلوكهم التوافق

  .٢٠٠٩ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  

  



١٥٦ 

 

            عبير إبراهيم محمد عزى    ٦/١٠٨

رسالة ، دراسة تطبيقية على قضايا الحريات: وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة والمجال العام

  .٢٠٠٩ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  حنان ياسين أحمد الشين     ٦/١٠٩

دور قنوات االتصال المباشر في تشكيل اتجاهات وسلوك الناخبين المصريين نحو األحزاب 
 رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،،  دراسة حالة: والمرشحين السياسيين 

٢٠٠٩.  

  

  لعنود ناصر إبراهيم الرشيد ا    ٦/١١٠

،  دراسة ميدانية: دور وسائل االتصال في تنمية وعي الشباب الكويتي بقضية المخدرات 

  . ٢٠١٠ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  خالد عبد اهللا النامي    ٦/١١١

،  السعوديةنسان في الصحف وشبكة اإلنترنت في المملكة العربية معالجة قضايا حقوق اإل 

  . ٢٠١٠ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  عواطف حسن حيدر عمر اليافعي     ٦/١١٢

رسالة ماجستير، قسم ،  دراسة مقارنة: العوامل المؤثرة في بناء أجندة الصحافة اليمنية 

  . ٢٠١٠ العالقات العامة واإلعالن،

  

  عبد الحميد ماهر مؤمن    ٦/١١٣

دراسة : باب النوبي لوسائل اإلعالم المصرية واإلشباعات التي تحققها لهم استخدامات الش
  . ٢٠٠٩ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،،  ميدانية

  

  هالة سمير محمد محمود     ٦/١١٤

رسالة ،  دور وسائل االتصال في تشكيل معارف الجمهور المصري نحو القضايا الصحية

  . ٢٠١٠ العالقات العامة واإلعالن،ماجستير، قسم 

  

  



١٥٧ 

 

  حاتم محمد عاطف عبد الخالق سعد    ٦/١١٥

رسالة ،  دراسة تطبيقية: أثر استخدام اإلنترنت على أخالقيات ممارسة العالقات العامة 

  . ٢٠١٠ ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،

  

  حياة بدر قرني محمد يوسف    ٦/١١٦

رسالة ماجستير، قسم ،  دراسة تطبيقية: وٕادارة الحوار بين الحضارات وسائل اإلعالم الدولي 

  . ٢٠١١ العالقات العامة واإلعالن،

  

  إيمان طاهر سيد عباس    ٦/١١٧

 دراسة تطبيقية: العوامل المؤثرة على أنماط العالقة بين ممارسي العالقات العامة والصحفيين 

  . ٢٠١١ ن،رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعال، 

  السيد عبد الرحمن علي عبد الرحمن    ٦/١١٨

دراسة تطبيقية على وزارة : دور االتصال في إدارة التغيير والصراع في المنظمات الحكومية 
  . ٢٠١١ رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،، التعليم العالي

  

  والء مسعد اسماعيل     ٦/١١٩

رسالة ماجستير، قسم العالقات  ،دراسة على الجمهور المصري: المجتمع اإلفتراضي والهوية 

  . ٢٠١١ العامة واإلعالن،

  

  إيمان عادل عبد المنعم احمد     ٦/١٢٠

رسالة ماجستير، قسم  ،قياس فاعلية تقنيات االتصال الحديثة المستخدمة بالجامعة المفتوحة

  .٢٠١٢العالقات العامة واإلعالن،

  

  احمد هبة أحمد مرسى       ٦/١٢١

دراسة على المواقع اإللكترونى للشركات : استراتيجيات االتصال فى العالقات العامة الدولية
  ٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن، ،األمريكية الموجهة للجمهور المصرى

  

  مى محمود عبد اللطيف     ٦/١٢٢

مهور نحو المنظمات العاملة فى تاثير الحداث الخاصة للعالقات العامة على اتجاهات الج
  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن، ،مصر



١٥٨ 

 

  إيمان محمد سليمان   ٦/١٢٣

دراسة تطبيقية على عينة من الصحف : معايير الحكم الرشيد لدىوسائل اإلعالم المصرية
  ٢٠١٢الن،رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلع ،القومية والحزبية والمستقلة

  

  حنان صدقى أعطى هرمينا   ٦/١٢٤

دراسة ميدانية على مركز استطالع ( تقييم فاعلية منهجيات قياس الراى العام عند اتخاذ القرار
رسالة ماجستير، قسم  ،)الرأى العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

  . ٢٠١٢العالقات العامة واإلعالن،

  

  السيد بهنسيمها     ٦/١٢٥

رسالة ماجستير، قسم العالقات  ،المدونات السياسية وعالقتها بالفعالية السياسية للمدونين

  .٢٠١٢العامة واإلعالن،

  

  خالد محمد عبد الرحمن   ٦/١٢٦

دراسة ميدانية على عدد : الدور االتصالى للدبلوماسية السعودية فى تحسين الصورة الذهنية
  .٢٠١١ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن،رسالة  ،من السفارات

  

  عبير خميس محمد   ٦/١٢٧

دور العالقات العامة فى إقناع الجماهير بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالسياسات الجديدة 
  .٢٠١٢رسالة ماجستير، قسم العالقات العامة واإلعالن، دراسة ميدانية،: لوزارة العمل

  

  لرؤوف سالمرضا هاني عبد ا    ٦/١٢٨

دراسة تطبيقية على عينة : دور االتصال المباشر في تدعيم المشاركة التطوعية لدى الشباب
  .٢٠١٢، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، من الجمعيات األهلية

  

  أمجد السيد محمد أحمد شاهين    ٦/١٢٩

، ماجستيررسالة ، دراسة حالة مصر: أثر حرية اإلعالم اإللكتروني الدولي على سيادة الدولة

  .٢٠١٢قسم العالقات العامة واإلعالن، 

  

  



١٥٩ 

 

  فيصل عبد اهللا الحسون    ٦/١٣٠

، ماجستيررسالة  دراسة المال السعودية،: دور العالقات العامة في إدارة األزمات اإلقتصادية

  .٢٠١٢قسم العالقات العامة واإلعالن، 

  

   أحمد عبد السالم سيد أحمد دياب    ٦/١٣١

دراسة في إطار االتصاالت : دور أساليب تنشيط المبيعات في السلوك الشرائي للمستهلك
  .٢٠١٢، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، التسويقية المتكاملة

  

  ياسمين محمد عبد اهللا علي الدين    ٦/١٣٢

نظمات العالمة في دراسة مسحية على عينة من الم: تقييم ممارسات اتصاالت تنمية المنظمات
  .٢٠١٢، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، مصر

  سها عادل شوقي     ٦/١٣٣

دراسة على عينة من شركات (: تأثير اتجاهات اإلدارة العليا على األداء المهني للعالقات العامة
  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، )الطاقة

  

  مسعود عبد العظيم لبنى    ٦/١٣٤

، تأثير التكامل بين وظائف العالقات العامة والتسويق على االتصاالت التسويقية للمنظمة

  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة 

  

  محمود عرفات البسيوني نوفل    ٦/١٣٥

رسالة ، "دراسة حالة": تأثير استخدام االتصاالت التسويقية على العالقة بين البنوك وجمهورها

  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستير

  

  إيمان أسامة أحمد عبد الفتاح     ٦/١٣٦

دراسة تطبيقية على عينة (: العوامل المؤثرة على فعالية حمالت التسويق اإلجتماعي في مصر
  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، )من الحمالت الصحية في مصر

  

  محمد حسين المهان    ٦/١٣٧

، دراسة ميدانية تحليلية: دور وسائل اإلعالم في نشر الوعي األمني لدى الجمهور الكويتي

  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة 



١٦٠ 

 

  

  أبو بكر أحمد محمد عباد    ٦/١٣٨

دراسة مسحية على عينة من : تقييم ممارسة العالقات العامة الدولية في الجمهورية اليمينة
  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، الشركات الدولية

  

  محمد مصطفى رفعت محرم عزت     ٦/١٣٩

رسالة ، دراسة مسحية وكيفية: اعتماد الشباب المصري على المواقع اإلسالمية العربية

  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستير

  

  عبيد اهللا وحيد اهللا    ٦/١٤٠

دراسة : وسائل االتصال في تشكيل الصورة الذهنية ألفغانستان لدى الشباب المصري ردو 
  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، تحليلية ميدانية

  

  ماريان مراد أنيس    ٦/١٤١

، ماجستيررسالة ، عياستخدام الجمهور المصري للتليفون المحمول وعالقته بالتفاعل اإلجتما

  .٢٠١٣قسم العالقات العامة واإلعالن، 

  

  أسامة محمد مكية    ٦/١٤٢

دراسة تطبيقية على مواقع (: دور اإلنترنت في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب السوري
  .٢٠١٣، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، )التواصل اإلجتماعي

  

  محمد حسندعاء سليمان عاشور     ٦/١٤٣

، قسم العالقات ماجستيررسالة ، إدارة سمعة المنظمات المصرية وعالقتها بثقة الجمهور نحوها

  .٢٠١٣العامة واإلعالن، 

  

  علي محمد مثني القاضي    ٦/١٤٤

، قسم ماجستيررسالة ، دور مواقع الشبكات اإلجتماعية في المشاركة السياسية للشباب اليمني

  .٢٠١٣العالقات العامة واإلعالن، 

  

  



١٦١ 

 

  عطية محمد عطية مرق    ٦/١٤٥

دراسة : وقرار الناخب ٢٠١٠العالقة بين أداء وسائل اإلعالم أثناء اإلنتخابات البرلمانية 
  .٢٠١٤، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، تطبيقية

  

  هند محمد محمد علي    ٦/١٤٦

، ماجستيررسالة ، العالقات العامة الداخليةتأثير إختالف أنماط القيادة على كفاءة ممارسات 

  .٢٠١٤قسم العالقات العامة واإلعالن، 

  

  ياسمين محمد إبراهيم السيد    ٦/١٤٧

، االتصال التفاعلي من خالل مواقع الشبكات اإلجتماعية وعالقتها برأس المال اإلجتماعي

  .٢٠١٤، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة 

  

  أحمد عبد الوارث مصطفى    ٦/١٤٨

دور األساليب الترويجية في تشكيل معرفة واتجاهات وسلوك الجمهور المصري نحو صناعة 
  .٢٠١٤، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، التأمين في مصر

  

  سماح عبد الرازق غالب محمد    ٦/١٤٩

قية على عينة من دراسة تطبي: استخدام اإلنترنت في ممارسة أنشطة العالقات العامة
  .٢٠١٤، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، المؤسسات اإلنتاجية والخدمية

  

  محمود إبراهيم الدسوقي محمود    ٦/١٥٠

دراسة ميدانية على عينة من (: وآليات تحسينها ٢٠١١صورة جهاز الشرطة عقب ثورة يناير 
  .٢٠١٥، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة  ،)الجماهير ورجال الشرطة

  

  محمود فوزي رشاد    ٦/١٥١

دراسة تطبيقية على عينة من المواقع : دور المواقع اإللكترونية في تسويق األحداث الخاصة
  .٢٠١٥، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستيررسالة ، الحكومية والخاصة واألجنبية

  

  

  



١٦٢ 

 

  حنفيمروة حنفي عبد الحميد     ٦/١٥٢

دراسة : دور االتصاالت التسويقية في دعم أساليب الترويج السياسي لمصر في الداخل
، قسم العالقات العامة ماجستيررسالة ، تطبيقية مقارنة على القطاع السياحي والخاص

  .٢٠١٤واإلعالن، 

  

  شريف محمد نبيل مصطفى     ٦/١٥٣

رسالة ، اإلقتصادية بعد الثورة المعالجة اإلعالمية ألحداث العنف وتأثيرها على األزمات

  .٢٠١٥، قسم العالقات العامة واإلعالن، ماجستير
 


