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  محمود إبراهيم عياط عاساف      ٧/١

جامعة عين .  رسالة دكتوراه.  الجمهورية العربية المتحدةاإلعالن وعالج مشكالت مندوبيه فى 
  . ١٩٦٣ ،كلية التجارة ،شمس

  
  ليلى هاشم على العاصى      ٧/٢

دراسة ميدانية لخصائص  :ظاهرة تحجب المرأة فى المجتمع المصرى أثارها و دوافعها
سالة ر  .واتجاهات طالبات وموظفات جامعةعين شمس وربات بيوت فى حى حلمية الزيتون

  . ١٩٨٤، اآلداب كلية،  جامعة أسيوط.  دكتوراه
  
  مرعى زايد عبد الجبار مدكور ٧/٣

اإلعالم اإلسالمى الطباعى فى الدول غيراإلسالمية فى أفريقيا مع دراسة تطبيقية لإلعالم 
  . ١٩٨٣، كلية اللغة العربية، جامعة األزهر. رسالة دكتوراه .اإلسالمى فى أثيوبيا

  
  حمدى محمد شعبان           ٧/٤

أكاديمية . رسالة دكتوراه .دور العالقات العامة واإلنسانية فى المجتمعات العسكرية الشرطية
  .١٩٩١، كلية الدراسات العليا، الشرطة

 
  ثروت فتحى كامل     ٧/٥

دراسة تحليلية مقارنة لجريدتى األهرام و :صورة الطفل المصرى فى الصحافة القومية والحزبية
معهد الدراسات ، جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه .١٩٩١- ١٩٨٨الفترة من عام الوفد فى 
  . ١٩٩٣، فولة قسم اإلعالم و ثقافة الطفلالعليا للط

  
  آمال حسن محمد الغزالى       ٧/٦

 . ة على تليفزيونى مصر والسعوديةدراسة مقارن:معالجة القضايا اإلجتماعية فى التليفزيون
  . ١٩٩٣. قسم اإلعالم، كلية اآلداب،  الزقازيقجامعة . رسالة دكتوراه

  
  رزق مسعد عبد المعطى       ٧/٧

ين دراسة ميدانية و مقارنة ب:دور قادة الرأى الدينين فى معالجة القضايا المعاصرة بمصر
كلية اللغة العربية قسم الصحافة ، جامعة األزهر. رسالة دكتوراه .المجتمعات الريفية و الحضرية

  . ١٩٩٣، واإلعالم
  
  محمد الغزاوى أحمد محمد      ٧/٨

 . دراسة ميدانية:تقويم تجربة إنشاء المدن الجديدة فى مصر بالتركيز على الجوانب اإلدارية
  . ١٩٩٣، قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة.  جامعة الزقازيق.  رسالة دكتوراه

  
  



  
  عبد الوهاب محمد كحيل     ٧/٩

كلية ، جامعة أسيوط. فى المدينة) صلى اهللا عليه وسلم(رسول لاإلعالم اإلسالمى فى مجتمع ا
  . ١٩٨٣، اآلداب

  
  إبراهيم فهمى عبد العزيز      ٧/١٠

  . ١٩٨٢،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه .قات العامة فى النظام اإلشتراكىالعال
  
  محمد معوض إبراهيم نصر      ٧/١١

رسالة . دراسة تحليلية لمضمون نشرات األخبار )ع. م. ج(المادة اإلخبارية فى تليفزيون 
  . ١٩٨٢ ،قسم الصحافة ،كلية اآلداب ،جامعة أسيوط.  دكتوراه

  
  حسن على محمد      ٧/١٢

. رسالة دكتوراه. دراسة تطبيقية :التليفزيون المصرىالبرامج المستوردة الموجهة لألطفال فى 
  ١٩٩٢  ،قسم اإلعالم وثقافة الطفل. للطفولةمعهد الدراسات العليا . جامعة عين شمس

  
  محمد أمين الوفائى      ٧/١٣

كلية الدراسات . رسالة دكتوراه).باللغة اإلنجليزية(السلوك السياسي والشرعية والتحكم االجتماعى
 .١٩٨٣العليا بمينسوتا،

   
  سيد سعيد فرج      ٧/١٤

 ،وزارة الدفاع. رسالة دكتوراه.مصرالقومىدور اإلعالم فى إعداد الدولة للدفاع تحقيقًا ألمن 
  . ١٩٩٨ ،العسكرية أكاديمية ناصر

  
  
  محمد عبداهللا إسماعيل     ٧/١٥

دراسة تطبيقية على صحف األهرام والجمهورية والوفد :تجربة الديمقراطية فى الصحف المصرية
قسم  ،اآلدابكلية  ،جامعة الزقازيق .رسالة دكتوراه .١٩٩٣-  ١٩٧٦األهالى فى الفترة من و 

  . ١٩٩٧. اإلعالم
  
  محمد أحمد حماد       ٧/١٦

كلية  ،جامعة األزهر .دراسة تحليلية مقارنة: لتليفزيونالتغطية اإلخبارية المحلية فى الراديو وا
  . ١٩٩٦ ،قسم الصحافة واإلعالم ،اللغة العربية

  
  محمد عبد البديع السيد      ٧/١٧

دراسة ميدانية على بعض سكان :فى بعض قيم األسرة المصريةالقنوات التليفزيونية الوافدة  أثر
  . ١٩٩٨ ،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق .مدينتى القاهرة ودمياط



 عزة عبد العزيزعبد الال    ٧/١٨ 
دراسة للمضمون و القائم باإلتصال و الجمهور :مصداقية الصحافة المصرية القومية والحزبية

  . ١٩٩٦ ،كلية اآلداب. رسالة دكتوراه.أريحا-غزةبالتطبيق على 
  
  عماد الدين عثمان أبو زيد    ٧/١٩

إلى  ١/١/١٩٨٨لوفد من دراسة تطبيقية على صحيفتى األهرام وا:المقال التحليلى
  . ١٩٩٢ ،كلية اآلداب ،سيوطأجامعة .رسالة دكتوراه.٣١/١٢/١٩٩٠
  
  عابدين الدردير      ٧/٢٠

حتى  ١٩٨١ة من يناير دراسة تطبيقية فى الفتر :الصحافة الليبية الممارسة اإلخبارية فى
  . ١٩٩٦ ،كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق.رسالة دكتوراه.١٩٩٢ديسمبر 

  
  أميمة جابر      ٧/٢١

رسالة  .الرياضىخطة مقترحة لبرامج التليفزيون الرياضية كوسيلة إعالمية لنشر الوعى 
  .دكتوراه

  . ١٩٧٩ ،التربية الرياضية للبناتكلية  ،جامعة حلوان
  
  محمود أحمد عبد الغنى      ٧/٢٢

دراسة تحليلية للصحف اليومية المصرية : دور الصحافة المصرية فى تنمية المجتمع المحلى
مع دراسة ميدانية على عينة من شباب ٣١/١٢/١٩٨٦إلى  ١/١/١٩٨٢فى الفترة من 

  محافظة
  . ١٩٩٠ ،كلية اآلداب  ،جامعة أسيوط .رسالة دكتوراه .سوهاج 
  
  زينب جيالن حمزة      ٧/٢٣

 .ية على القناتين األولى والثانيةدراسة تحليلية و تطبيق: تأثيرالتليفزيون على النشىء والشباب
  . ٢٠٠٠ ،كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق. رسالة دكتوراه

  
  عبد الرحمن محمد سعيد الشامى      ٧/٢٤

جامعة . رسالة دكتوراه .الدوافع واإلشباعات:لية والدوليةالتليفزيونية المحاستخدامات القنوات 
  . ٢٠٠٢ ،كلية اللغة العربية ،األزهر

  
  أسامة عبد الرحيم على     ٧/٢٥

رسالة  .اإلدراكية لدى جمهور قراء الصحف العالقة بين فنون الكتابة الصحفية و العمليات
  . ٢٠٠٢. قسم الصحافة واإلعالم ،العربيةكلية اللغة  ،جامعة األزهر.دكتوراه

  
  
  



  أحمد فاروق رضوان     ٧/٢٦
دراسة :مدى اإلعتماد على وسائل اإلعالم العربية الدولية كمصدر للحصول على المعلومات

 ،كلية اآلداب ،جامعة حلوان. رسالة دكتوراه .على الجمهور العام و قادة الرأى تطبيقية مقارنة
  . ٢٠٠٣ ،قسم اإلعالم

  
  ناصر محمود عبد الفتاح أمين     ٧/٢٧

تطبيقية  على إقليم شمال  دراية:دوراإلذاعة والصحافة المحلية فى التنشئة السياسية للمراهقين
قسم اإلعالم و ثقافة  ة، جامعة عين شمس،ت العليا للطفولامعهد الدراس. رسالة دكتوراه .الصعيد
 . ٢٠٠٣ ،الطفل

 
  رضا عكاشة        ٧/٢٨

دراسة تحليلية على نتماذج :المعالجة الصحفية لشئون األقليات المسلمة فى الصحافة العربية
جامعة . رسالة دكتوراه .١٩٩٠ - ١٩٨٠من من الصحافة المصرية والسعودية فى الفترة 

  . ١٩٩٩ ،قسم الصحافة واإلعالم ،كلية اللغة العربية ،األزهر
  
  حسن محمد عبد الرحمن أبو حشيش        ٧/٢٩

. رسالة دكتوراه .لواقع الصحف والقائم باإلتصال دراسة:بيئة العمل فى الصحف الفلسطينية
  ،معهد البحوث والدراسات العربية ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية

  . ٢٠٠٤،قسم الدراسات اإلعالمية
  
  حلمى محمود محمد أبو محسب      ٧/٣٠

دراسة تطبيقية مقارنة بين الصحافتين :اإللكترونية على شبكة اإلنترنتإخراج الصحف 
  . ٢٠٠٧كلية اآلداب، جامعة جنوب الوادى،. رسالة دكتوراه ،كيةالمصرية واألمري

  
  نادية مصطفى عبده المصرى     ٧/٣١

جامعة . رسالة دكتوراه .دراسة ميدانية:ة النسائية فى مصرالوظيفة اإلتصالية للجمعيات األهلي
  . ٢٠٠٥ ،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،المنيا

  
  كريمة عبد الرازق على الفقى    ٧/٣٢

يوليو  ٢٣دراسة تحليلية فى الفترة من :معالجة صحيفة أخبار اليوم للقضايا اإلجتماعية
  . ٢٠٠٢،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة المنيا.رسالة دكتوراه .١٩٨١كتوبر أ ٦حتى  ١٩٥٢

  
  وليد وادى النيل مسعد حجازى     ٧/٣٣

المقدمة بوسائل  العوامل الوسيطة المؤثرة فى وضع أجندة المراهقين تجاه القضايا الداخلية
قسم اإلعالم  ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه .اإلعالم المحلية

  . ٢٠٠٣ ،وثقافة الطفل
  



  محمدمحمد حسين أبو العال     ٧/٣٤
رسالة  .لقيم و البيئة فى المجتمع المصرىاتجاهات المثقفين نحو العولمة وعالقتها بإتساق ا

  . ٢٠٠٣. قسم الدراسات اإلنسانية ،البحوث البيئيمعهد الدراسات و  ،جامعة عين شمس.دكتوراه
  
  حنان عبد اهللا عبد الحميد        ٧/٣٥

مع دراسة تطبيقية مقارنة على مؤسستى دور مراكز المعلومات الصحفية فى تحرير الصحف 
كلية اآلداب، جامعة .رسالة دكتوراه.)٢٠٠٠-١٩٩٨األهرام و أخبار اليوم  فى الفترة من 

  .٢٠٠٣الزقازيق، 
  
  ملكة بدر الدين فرج السيد     ٧/٣٦

رسالة  .ميدانية –دراسة تحليلية :األطفالدور صحافة األطفال فى تنمية الوعى البيئى لدى 
  . ٢٠٠١ ،قسم اإلعالم و ثقافة الطفل ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس.دكتوراه

  
  مسعود حسين خليفة التائب     ٧/٣٧

رسالة  .دراسة تحليلية:٢٠٠٠حتى  ١٩٦٩(من تطور اإلعالن الصحفى فى ليبيا 
معهد البحوث والدراسات  ،والعلومالمنظمة العربية للتربية والثقافة . جامعة الدول العربية.دكتوراه
  . ٢٠٠٣. قسم الدراسات العربية ،العربية

  
  راوية هالل أحمد شتا     ٧/٣٨

معهد  ،جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه .اإلعالمية لدى عينة من المراهقينالحاجات الثقافية 
  . ٢٠٠٥ ،قسم الدراسات النفسية و اإلجتماعية ،الدراسات العليا للطفولة

  
  سلمى يوسف محمد كامل    ٧/٣٩

كلية  ،جامعة حلوان.إللكترونية العربيةالصحافة الفوتوجرافية و أثرها فى تطوير الصحافة ا
  . ٢٠٠٣ ،الفنون التطبيقية

  
  فوزى عبد الغنى خالف     ٧/٤٠

ألخبارو مجلة آخر دراسة تحليلية مقارنة على جريدة ا:تطورأساليب إخراج التحقيق الصحفى
  . ١٩٨٨ ،كلية اآلداب ،جامعة أسيوط. رسالة دكتوراه .فترتينساعة فى 

  
  أميمة محمد محمد عمران     ٧/٤١

دراسة تحليلية للعمود األسبوعى فى صحف :دور الصحافة الحزبية فى المشاركة السياسية
دراسة مع  ١٩٩٦- ١٩٩٤األحرار و األهالى و الشعب والعربى و الوفد  ومايو فى الفترة من 

  . ١٩٩٩ ،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة المنيا. رسالة دكتوراه .على القراء بسوهاجميدانية 
  
  
  



  ماجدة محمد عبد الباقى    ٧/٤٢
 .المشاركة ومدى تنمية اتجاهاته نحودور وسائل اإلعالم فى التثقيف السياسى للرأى العام 

  . ٢٠٠٥ ،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة أسيوط. رسالة دكتوراه
  
  محسن محمود أحمد فارسى     ٧/٤٣

 .لصعيددور التليفزيون و الصحافة فى ترتيب أولويات قضايا البيئة لدى الشباب فى إقليم ا
  . ٢٠٠٥ ،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة أسيوط. رسالة دكتوراه

  
  عبد السالم محمد عبد العزيزعبد السالم    ٧/٤٤

رسالة  .دراسة تطبيقية:الحزبية والمستقلةاتجاهات المراهقين نحو قضايا الطفولة فى الصحف 
  . ٢٠٠٦ ،قسم اإلعالم و ثقافة الطفل ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس. دكتوراه

  
  غادة حسام الدين محمد    ٧/٤٥

رسالة  .دراسة تجريبية:األطفال المصريين أثر استخدام برنامج للمشاهدة الناقدة على عينة من
  . ٢٠٠٥. قسم اإلعالم و ثقافة الطفل ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس.دكتوراه

  
  أحمد حسين محمد حسن    ٧/٤٦

مشكالت القتائم باإلتصال فى األنشطة اإلعالمية المدرسية وعالقتها بالرضا الوظيفى 
 ،جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه .دراسة مسحية على محافظة الدقهلية:الطالبيةواإلستفادة 

  . ٢٠٠٥ ،قسم اإلعالم و ثقافة الطفل ،معهد الراسات العليا للطفولة
  
  مروان محمد صلح محمد    ٧/٤٧

 ،جامعة حلوان. رسالة دكتوراه .عرفة بالرياضة للجميع لدى القراءمنظومة للصحافة لتنمية الم
  . ٢٠٠٥. قسم الترويج الرياضى، التربية الرياضية للبنين بالقاهرةكلية 

  
  عبد العظيم إبراهيم محمد خضر     ٧/٤٨

دراسة مقارنة فى ضوء الممارسة الصحفية للصحف القومية و الحزبية :فى الصحافة المصرية
، العربيةكلية اللغة  ،جامعة األزهر. رسالة دكتوراه .١٩٩٠ديسمبر-١٩٨١الفترة من يناير فى 

  . ١٩٩٤. قسم الصحافة و اإلعالم
  
  محمد شعبان محمد وهدان     ٧/٤٩

رسالة  .دراسة فى النشأة و تحليل المضمون:الصحافة العربية للجماعات اإلسالمية فى أوروبا
  . ١٩٩٥. قسم الصحافة واإلعالم ,كلية اللغة العربية ،جامعة القاهرة. دكتوراه

  
  عصمت عدلى حنا     ٧/٥٠

. رسالة دكتوراه .دراسة لحالة المجتمع المصرى:الدور اإلجتماعى للشرطة فى العالم الثالث
  . ١٩٩٥. قسم اإلجتماع ،كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية



  إبراهيم على حسن البهمى    ٧/٥١
أثر اإلعالم الدبلوماسى بالصحف المصرية فى تشكيل اتجاهات الجمهورالمصرى نحو قضايا 

كلية اآلداب، جامعة جنوب  .رسالة دكتوراه .ة ميدانيةدراسة تحليلي:الخارجية المصريةالسياسة 
  ٢٠٠٦.الوادى

  
  رفعت عارف محمد عثمان الضبع    ٧/٥٢

جامعة . رسالة دكتوراه .ع المصرية فى معالجة قضايا األمةاتجاهات أجهزة اإلعالم و التشري
  . ١٩٩٢ ،قسم أصول التربية ،كلية التربية ،المنصورة

  
  على بن عبد اهللا بن على الكلبانى    ٧/٥٣

. رسالة دكتوراه .دراسة تحليلية: المجالت العسكرية فى دول مجلس التعاون الخليج العربية
  . ٢٠٠٧. قسم الدراسات اإلعالمية ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية

  
  أمل منير صبرى محمد     ٧/٥٤

كلية التربية  ،جامعة حلوان. رسالة دكتوراه .لقناة الرياضة الفضائية المصرية بناء استراتيجية
  . ٢٠٠٤. قسم الترويج الرياضى ،الرياضية

  
  ناهد عامر أحمد    ٧/٥٥

 :عالقة الصور اإلعالمية فى األغانى المصورة بالقنوات الفضائية بتحقيق إشباعات المراهقين
قسم اإلعالم  ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه .دراسة تطبيقية

  . ٢٠٠٦. وثقافة الطفل
  
  طارق محمد محمد الصعيدى     ٧/٥٦

. رسالة دكتوراه .مى لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةدور اإلعالم التربوى فى تنمية الوعى اإلعال
  . ٢٠٠٥. قسم اإلعالم و ثقافة الطفل ،للطفولةمعهد الدراسات العليا  ،جامعة عين شمس

  
  صابر حارص محمد     ٧/٥٧

 .١٩٨٩-١٩٨٥دراسة فنية تحليلية فى الفترة من :المقال العمودى فى الصحافة المصرية
 .١٩٩٣كلية اآلداب، جامعة سوهاج،. رسالة دكتوراه

  
  ماجد سالم تربان     ٧/٥٨

المنظمة  ،جامعة الدول العربية .رسالة دكتوراه. مسحيةدراية :لكترونية الفلسطينيةالصحافة اإل 
  . ٢٠٠٧. العربية للتربية والثقافة والعلوم

  
  
  
  



  نوال محمد محمد عمر     ٧/٥٩
دراسة ميدانية مقارنة على . دوراإلعالم الدينى فى تغيير بعض قيم األسرة الدينية و الحضرية

. قسم اإلجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق. رسالة دكتوراه .ضرعينة من سكان الريف و الح
١٩٨١ .  

  
  طلعت عبد الحميد عيسى     ٧/٦٠

الصحافة المطبوعة  دراسة تطبيقية على: دوراإلعالم الفلسطينى فى التوعية البيئية
. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية. رسالة دكتوراه .واإللكترونية

٢٠٠٧ .  
  
  فتحى حسين أحمد عامر     ٧/٦١

 :الجمهور المصرى بها معالجة الصحافة المصرية للقضايا العربية وعالقتها بمستوى معرفة
. المنظنة العربية للتربية و الثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية. رسالة دكتوراه .دراسة مسحية

٢٠٠٨ .  
  
  زينات محارب أبو شاويش     ٧/٦٢

قضايا الصراع  أساليب اإلتصال فى تشكيل اتجاهات الالجئين الفلسطينيين نحودور وسائل و 
 ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية. رسالة دكتوراه .العربى اإلسرائيلى

٢٠٠٨ .  
  
  طارق محمد المرسى على     ٧/٦٣

للمرحلة الثانوية فى بعض البالد صورة اآلخر فى كتب العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 
جامعة عين  ،معهد الدراسات العليا للطفولة. رسالة دكتوراه .يلية مقارنةدراسة تحل:العربية
  . ٢٠٠٨ ،شمس

  
  عيسى عبد الباقى موسى    ٧/٦٤

ى مصر نحو قضايا انعكاسات الخطاب الصحفى على تشكيل اتجهات الجمهورالعام و النخبة ف
  . ٢٠٠٨. جامعة جنوب الوادى ،كلية اآلداب بقنا. رسالة دكتوراه .اإلصالح السياسى

  
  أحمد فاروق أحمد محمد    ٧/٦٥

 .تخطيط استراتيجى لمستقبل الصحافة الرياضية المصرية لمواجهة مشكالت كرة القدم اإلدارية
  . ٢٠٠٩. جامعة اإلسكندرية، كلية التربية الرياضية بنات.رسالة دكتوراه

  
  عبد الحميد األسطلتحسين     ٧/٦٦

معهد البحوث والدراسات  .رسالة دكتوراه .للكاريكتير فى الصحف الفلسطينية الدور السياسى
  . ٢٠٠٩. جامعة الدول العربية ،العربية

  



  سماح ماضى متولى محمد    ٧/٦٧
 الصورة اإلعالمية للمعلم فى الصحف المصرية وعالقتها بتكوين اإلتجاهات لدى عينة من

جامعة عين  ،معهد الدراسات العليا للطفولة. رسالة دكتوراه .المراهقين والمعلمين نحو المعلم
  . ٢٠٠٨. شمس 

  
  ناهد عامر على     ٧/٦٨

اإلعالمية فى األغانى المصورة بالقنوات الفضائية بتحقيق اشباعات المراهق  عالقة الصور
  . ٢٠٠٦. جامعة عين شمس ،العليا للطفولةمعهد الدراسات .رسالة دكتوراه ."دراسة تطبيقية"
  
  
  دولت عونى عريقات     ٧/٦٩

دراسة تحليلية :اليوميةترتيب أولويات موضوعات الصفحة األولى فى الصحف الفلسطينية 
  . ٢٠٠٩. جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية .رسالة دكتوراه .وميدانية

  
  العال الشريف سلوى أحمد محمد أبو     ٧/٧٠

إلعالنات المطبوعة  دراسة مقارنة :استخدام التقنيات الحديثة فى تصميم اإلعالن الصحفى
  . ٢٠٠٩. جامعة المنيا. كلية اآلداب. رسالة دكتوراه .واإللكترونية

  
  سالح رشاد الدواوسة    ٧/٧١

 :الداخلية والخارجيةوسائل اإلعالم الفلسطينية فى تشكيل اتجاهات الجمهور نحو الفضايا  دور
. جامعة الدول العربية ،الدراسات العربيةمعهد البحوث و . رسالة دكتوراه. دراسة على التليفزيون

٢٠٠٩ .  
  
  دعاء فتحى سالم     ٧/٧٢

دراسة مقارنة بين دوافع المراهقين لمجالت األطفال اإللكترونية والورقية واإلشباعات المتحققة 
  . ٢٠٠٨. جامعة عين شمس. معهد الدراسات العليا للطفولة .دكتوراهرسالة  .من كل منهما

                      
  محمد عبد حسن العامرى     ٧/٧٣
 .دراسة ميدانية:فى الطفل العراقى دور التأثيرات المعرفية و الوجدانية لإلعالنات التليفزيونية 

 . ٢٠١٠. الدول العربيةجامعة . معهد البحوث و الدراسات العربية .رسالة دكتوراه
 
  انتصار محمد السيد سالم     ٧/٧٤

  .هم نحو القضايا السياسيةاالصحف المصرية فى تشكيل معارف جمهور القراء واتجهات دور
  . ٢٠٠٩.جامعة الزقازيق ،كلية اآلداب

  
  
  



  أحمد حميد حسين الدليمى ٧/٧٥
لصحيفتى األهرام و الشرق األوسط دراسة تحليلية :صورة العراق فى الصحافة العربية الدولية

معهد البحوث والدراسات . القاهرة  .رسالة دكتوراه .م ٢٠٠٨م إلى  ٢٠٠٦تين للفترة من الدولي
  . ٢٠١٠ .ةالعربي

  
  مصطفى حمدى أحمد محمد    ٧٦/ ٧

 .التعرض للقنوات الفضائية العربية واألجنبية على السلوك اإلجتماعى للشباب المصرى أثر
  ٢٠١٠ .جامعة المنيا. المنيا .دكتوراهرسالة 

  
  هيثم جودة محمد فريد    ٧/٧٧

تأثير األساليب اإلخراجية للصحف اإللكترونية على العمليات اإلدراكية لدى عينة من طالب 
جامعة  ،كلية التربية النوعية .دراسة شبه تجريبية:ة فى إطار نظرية تمثيل المعلوماتالجامع

  . ٢٠١٠. المنصورة
  
  شيرين عوض خليل عوض    ٧/٧٨

اعتماد الجمهور العربى على  البرامج الحوارية فى القنوات الفضائية العربيةفى تشكيل معارفه 
  . ٢٠١١. معهد البحوث والدراسات العربية .دراسة ميدانية :أةنحو قضايا المر 

  
  عبد الحفيظ عبد الجواد درويش مصطفى     ٧/٧٩

حتى  ٢٠٠١ة من اكتوبر فى الصحافة المصرية فى الفتر صورة الواليات المتحدة األمريكية 
  ٢٠١٠جامعة األزهر ،كلية اللغة العربية. رسالة دكتوراه . ٢٠٠٥نهاية

 
  عارف محمد أنعم القدسى     ٨٠/ ٧

اتجاهات الجمهور والمعلنيين فى الجمهورية اليمنية نحو اإلعالنات التليفزيونية و أثرها على 
  .٢٠١١.كلية اآلداب، جامعة أسيوط. رسالة دكتوراه. مسحيةدراسة  :فعالية اإلعالن

  
  محمد سعد الدين الشربينى      ٨١/ ٧

أساليب تصميم مجالت األطفال اإللكترونية على شبكة اإلنترنت وعالقتها بتعرض األطفال لهذه 
النوعية  كلية التربية. رسالة دكتوراه. والقائم باإلتصالالمجاالت دراسة فى التقنيات و الجمهور 

  . ٢٠٠٦.جامعة المنصورة ،بدمياط
  
  رابعة محمود محمد رشيد الدريملى      ٧/٨٢

معهد البحوث والدراسات  .رسالة دكتوراه. دراسة تطبيقية:لقنوات الفلسطينيةبرامج األطفال فى ا
  ٢٠١١مايو جامعة الدول العربية، . العربية

  
  
  



  احمد سمير محمد عبد الغنى حماد      ٨٣/ ٧
اإلجتماعى العربى دراسة تحليلية ألبعاد اإلتصال  :المجتمعات اإلفتراضية العربية على االنترنت

  .٢٠١٠جامعة االزهر، كلية اللغة العربية .رسالة دكتوراه. عبر الويب
  
  زكريا الدسوقى مصيلحى     ٨٤/ ٧

رسالة . ةميدانيدراسة : عات المتحققة منهااستخدام أطفال الشوارع لوسائل اإلعالم و اإلشبا
 ٢٠٠٥. قسم اإلعالم وثقافة الطفل ، جامعة عين شمس،معهد الدراسات العليا للطفولة.دكتوراه

  
 منى احمد على حسين      ٨٥/ ٧

. لتربوية للمرأة العاملة فى الحضرمستقبلى لدور التليفزيون فى تلبية اإلحتياجات ا تصور
 . ٢٠٠٤ .القاهرة ، جامعةمعهد الدراسات التربوية. رسالة دكتوراه

  
  مى إبراهيم حمزة      ٨٦/ ٧

 .رسالة دكتوراه. اإلجتماعى و تأثيرها على المتلقىاإلستخدامات الداللية فى حمالت التسويق 
 ٢٠١١قسم علوم اإلتصال و اإلعالم   ، جامعة عين شمس،كلية اآلداب

 
  جيهان سيد احمد يحيى     ٧/٨٧

ل معارف الدينية بالفضائيات العربية ودورها فى تشكيمعالجة قضايا األسرة فى البرامج 
جامعة االزهر ، كلية الراسات اإلسالمية والعربية .رسالة دكتوراه. واتجاهاته نحوها الجمهور
٢٠١١  

  
  مباهج محمود محمد أحمد     ٧/٨٨

دراسة تحليلية لعينة من رسومه فى : ين من القضايا العربية و المحليةموقف صالح جاه
معهد البحوث و  .رسالة دكتوراه. ١٩٧٠إلى  ١٩٥٦صحيفة األهرام من  صباح الخيرومجلة 

  . ٢٠٠٥. القاهرة . شعبة الدراسات اإلسالمية. الدراسات العربية
 
  مصطفى صابر محمد عطية      ٧/٩٠

تعرض المراهقين للدراما األجنبية بالفضائيات العربية و عالقته باإلنحرافات السلوكية لديهم فى 
كلية التربية  .رسالة دكتوراه. دراسة تحليلية و ميدانية: أثير الشخص الثالثإطار نظرية ت

 .٢٠١١جامعة المنصورة ،النوعية
 
  هالة عوض عبد العظيم العسيلى     ٩١/ ٧

. فى ضوء احتياجات المواطن المصرى المضمون التربوى لبعض برامج إذاعة القرآن الكريم
  . ٢٠٠٨. جامعة عين شمس ،التربيةكلية  .رسالة دكتوراه

  
  
  



  أميمة محمد عمران      ٧/٩٢
دراسة تحليلية للعدد األسبوعى من صحف : فة الحزبية فى المشاركة السياسيةدور الصحا

دراسة  .١٩٩٦- ١٩٩٤األحرار واألهالى و الشعب والعربى والوفد و مايو فى الفترة من 
  . ١٩٩٩. جامعة المنيا. كلية اآلداب  .دكتوراهرسالة . ميدانية على القراء بسوهاج

  
  عصام أنيس عبد المنعم زكى     ٧/٩٣

دراسة : ى التثقيف الدينى لألسرة المصريةالمعالجة التليفزيونية للدراما الدينية و دورها ف
رسالة . اسة ميدانية على األسرة المصريةتحليلية على التليفزيون المصرى والسعودى مع در 

  . ٢٠٠١. جامعة الزقازيق ،كلية اآلداب .دكتوراه
  
  سراج على عبد اهللا إبراهيم       ٧/٩٤

لمشاركة السياسية للجمهور العالقة بين التعرض للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية ومستوى ا
 ٢٠١٠. دمياط ،كلية التربية النوعية .رسالة دكتوراه. المصرى

 
  حسن نيازى الصيفى      ٧/٩٥

جامعة ، كلية اللغة العربية .رسالة دكتوراه. اإلعالن فى الفضائيات العربيةات أخالقي
  .٢٠١٠األزهر

 
  أمجد محمد خليل أبو جرى       ٧/٩٦

دراسة مسحية :اباعتماد الشباب األردنى على الصحافة و دورها فى التوعية بقضايا اإلره
. ، جامعة الدول العربيةالعربيةمعهد البحوث و الدراسات   .رسالة دكتوراه. للمضمون والجمهور

٢٠١١ .  
  
  منى محمود عبد الجليل     ٧/٩٧

 إعالنات المواقع العربية العامة واإلسالمية على شبكة المعلومات الدولية االنترنت وعالقتها
كلية الدراسات  .رسالة دكتوراه. دراسة تحليلية و تطبيقية: بالسلوك اإلستهالكى لدى الجمهور

 ٢٠١١جامعةاألزهر - والعربيةاإلسالمية 
 
 دعاء فتحى سالم سالم    ٩٨/ ٧

واإلشباعات دراسة مقارنة بين دوافع استخدام المراهقين لمجالت األطفال اإللكترونية و الورقية 
 ٢٠٠٨عين شمس  –معهد الدراسات العليا للطفولة  .رسالة دكتوراه. المتحققة من كل منهما

 
  هبة محمد فهمى العطار    ٧/٩٩

 .رسالة دكتوراه. دراسة مسحية. العوامل المؤثرة فى إخراج الصفحة األولى بالصحف الخاصة 
  ٢٠٠٨. جامعة سوهاج  ،قسم االعالم ،كلية االداب

  
  



  محمد يوسف محمد األبشيهى    ٧/١٠٠
 . أكاديمة الشرطة .رسالة دكتوراه. بناء االتصال الشخصي والجماهيرى فى اإلعالم األمنى

٢٠١٢  
  
  أسماء عبد الحكيم محمد عبد اللطيف    ٧/١٠١

االحتياجات الخاصة لمجالت الطفال اإللكترونية وتأثيرها على  استخدامات الطالب ذوى
التربية النوعية، جامعة كلية  .رسالة دكتوراه. )دراسة شبه تجريبية(الجوانب المعرفية لديهم

  ٢٠١٢.  المنصورة
  
  خالد عبد الحميد كامل خربوش   ٧/١٠٢

الطر الخبرية لإلعالم األمنى فى الصحافة المصرية وعالقتها باتجاهات الجمهور نحو القضايا 
  .٢٠١٠.معهد البحوث والدراسات العربية .رسالة دكتوراه. دراسة تطبيقية: القومية

  
  عبد العزيز خلف خليل الجبورى    ٧/١٠٣

رسالة . سياسية لدى الشبابدور الصحافة العراقية فى ترتيب أولويات االهتمام بالقضايا ال
  .٢٠١٠.معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية.دكتوراه

  
  أحمد إبراهيم مصطفى سليمان    ٧/١٠٤

أكاديمية الشرطة،  .رسالة دكتوراه. العالقة بين االرهاب والجريمة المنظمة وسبل المواجهة
٢٠٠٦  

  
  والء إبراهيم عقاد على    ٧/١٠٥

معالجة القضايا المقدمة فى برامج الرأى الجماهيرية فى الفضائيات العربية واتجاهات النخبة 
الدراسات االسالمية والعربية، جامعة كلية  .رسالة دكتوراه. دراسة تطبيقية: المصرية نحوها

  ٢٠١١.  األزهر
  
  بسام عبد الستار محمد سالمان    ٧/١٠٦

رسالة . اإللكترونية وأبعاد التنشئة السياسية لديهمالعالقة بين تعرض المراهقين للصحف 
  ٢٠١٢معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس، .دكتوراه

  
  مروة محمود جمال الدين    ٧/١٠٧

، جامعة دراسة مسحية: دور الدراما المصرية في تشكيل الوعي اإلجتماعي بقضايا الطفولة
  .٢٠١٢، كلية اآلداب ، عين شمس 

  
  
  
  



  منى جابر عبد الهادي هاشم    ٧/١٠٨
: مصداقية مواقع بعض الصحف المصرية على اإلنترنت وعالقتها بتفضيالت الجمهور المصري

، كلية اآلداب ، ، جامعة المنوفية دراسة تحليلية وميدانية على عينة من الريف المصري
٢٠١٢ .  

  
  باسل أحمد ناصر الحماطي    ٧/١٠٩

في البرامج اإلخبارية في الفضائيات اليمنية وٕانعكاسها على األساليب اإلنتاجية الحديثة 
 . ٢٠١٢، كلية اآلداب ، ، جامعة أسيوط دراسة تطبيقية: المضمون والقائم باالتصال

  
  علي بن عبد اهللا بن علي الكلباني    ٧/١١٠

، ، جامعة الدول العربيةالمجالت العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 . ٢٠٠٧، معهد البحوث والدراسات العربية ، مة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنظ

  
  زينات محارب أبو شاويش    ٧/١١١

دور وسائل وأساليب االتصال في تشكيل اتجاهات الالجئين الفلسطينيين نحو قضايا الصراع 
معهد البحوث ، والثقافة والعلوملعربية للتربية المنظمة ا، ، جامعة الدول العربية العربي اإلسرائيلي
 .٢٠٠٨، والدراسات العربية 

  
  وليد رشيد العبيدي    ٧/١١٢

، ، جامعة الدول العربيةمستويات مصداقية األخبار في القنوات العراقية كما يراها الجمهور
  .٢٠١٣، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

  
  اتم محمد عاطفح    ٧/١١٣

فعالية نموذج للتعليم اإللكتروني عن بعد لطلبة اإلعالم إلخراج جريدة إلكترونية لألطفال 
معهد ، ، جامعة عين شمس دراسة تجريبية: باستخدام الوسائط المتعددة وموقع على اإلنترنت

  . ٢٠٠٨، الدراسات العليا للطفولة 
  
  محمد زين عبد الرحمن رستم     ٧/١١٤

دراسة تطبيقية على عينة من : دة الصحفية المتخصصة في توجية الرأي لدى القراءدور األعم
  . ١٩٩٨، قسم اإلعالم ، كلية اآلداب ، ، جامعة المنيا الصحف المصرية مع دراسة ميدانية

 
  يونس أحمد بشير    ٧/١١٥

معة ، جادراسة ميدانية تحليلية على المجتمع الليبي: دور التليفزيون في إنتشار الجريمة
  . ٢٠٠٠ -كلية اآلداب ، الزقازيق 

  
  
  



  وائل إسماعيل حسن    ٧/١١٦
دراسة لألبعاد اإلجتماعية على عينة من : مستقبل تكنولوجيا المعلومات في مصر

  . ٢٠٠١، شعبة إعالم ، قسم إجتماع ، كلية البنات ، ، جامعة عين شمس المستخدمين
  
  رباب رأفت محمد الجمال    ٧/١١٧

دراسة تطبيقية مقارنة على جريدتي المساء : الصحفي في الصحف المسائيةفنون التحرير 
  . ١٩٩٨، كلية اآلداب ، ، جامعة الزقازيق واألهرام المسائي

  
  أميمة محمد عمران    ٧/١١٨

دراسة تحليلية للعدد األسبوعي من صحف : دور الصحافة الحزبية في المشاركة السياسية
مع دراسة  ١٩٩٦،  ١٩٩٤والوفد ومايو في الفترة من األحرار واألهالي والشعب والعربي 

  . ١٩٩٩، كلية اآلداب ، ، جامعة المنيا ميدانية على القراء بسوهاج
  
  محمد محفوظ الزهري    ٧/١١٩

، جامعة جنوب دراسة ميدانية: الضغوط المؤثرة على القائم باالتصال في إدارات العالقات العامة
 . ٢٠٠١، كلية اآلداب ، الوادي 

  
  ناصر محمد فرغل    ٧/١٢٠

دراسة مقارنة بين قناتي النيل : التناول اإلخباري للقضايا األفريقية في القنوات الفضائية العربية
معهد البحوث ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية لألخبار والجزيرة

 .٢٠١٣، والدراسات العربية 
  
  )باللغة اإلنجليزية(    يحنان أحمد آش    ٧/١٢١

، جامعة دراسة حالة على مدينة جدة: إهتمامات مشاهدة األطفال السعوديين في عصر العولمة
  .٢٠٠٣ - الشتر

  
  إيمان سيد علي    ٧/١٢٢

دور القنوات الفضائية األجنبية الموجهة باللغة العربية في ترتيب أجندة النخبة نحو القضايا 
  . ٢٠١٣، التربية النوعية  كلية، ، جامعة عين شمس العربية

  
  إيمان شكري عبد الحميد حجازي    ٧/١٢٣

دور تصميم مواقع المؤسسات المصرية على شبكة اإلنترنت في دعم الوظيفة االتصالية لهذه 
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة المنصورة دراسة تحليلية: المؤسسات

  
  
  
  



  حسين محمد ربيع عثمان    ٧/١٢٤
دراسة للواقع واإلشكاليات مع : اإلستقصائية كنمط مستحدث في الصحافة العربيةالصحافة 

، رصد توجهات النخب المهنية واألكاديمية نحو مستقبل هذا النمط في الصحافة المصرية
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، جامعة المنيا 

  
  حمدي محمد شعبان    ٧/١٢٥

، القاهرة ، ، أكاديمية الشرطة سكرية الشرطيةدور العالقات العامة واإلنسانية في التجمعات الع
١٩٩١ .  

  
  أحمد عادل عبد الفتاح محمد    ٧/١٢٦

التفاعلية بالمواقع اإللكترونية الصحفية واإلجتماعية وعالقتها بمستوى التفاعل اإلجتماعي 
دراسة : في إطار نظريتي ثراء الوسيلة والحضور اإلجتماعي: والسياسي لدى الشباب المصري

  . ٢٠١٣، كلية التربية النوعية ، ، جامعة المنصورة ة مقارنةتطبيقي
  
  حنفي حيدر أمين محمد    ٧/١٢٧

دراسة مسحية على القائم : العوامل المؤثرة على ممارسة الصحافة المصرية لوظيفتها النقدية
  . ٢٠٠٢، كلية اآلداب ، ، جامعة المنيا باالتصال في الصحف المصرية

  
  الرحمن خليلوفاء صالح عبد     ٧/١٢٨

: فعالية اإلعالنات باإلنترنت ووسائل اإلعالن التقليدية في تسويق أدوات التكنولوجيا الحديثة
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة الزقازيق دراسة تطبيقية

  
  وسام محمد أحمد حسن    ٧/١٢٩

 تصميم الوسائط المتعددة وتوظيفها في الصحافة اإللكترونية العربية وعالقتها بجذب
 . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة حلوان دراسة تحليلية ميدانية: المستخدمين

  
  محمد عثمان حسن    ٧/١٣٠

التناول الصحفي للقضايا العربية في الكاريكاتير بالصحافة المصرية وعالقتها بإتجاهات 
  . ٢٠١٣، كلية التربية النوعية ، ، جامعة عين شمس الجمهور والنخبة نحوها

  
  عبد النبي محمد محمد القاضي ندية    ٧/١٣١

دراسة مقارنة بين مجلتي األهرام الرياضي المصرية والصقر : إخراج المجالت العربية الرياضية
 . ٢٠٠٥، كلية اآلداب ، ، جامعة المنوفية ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢الرياضي القطرية خالل عامي 

  
  ميرفت السيد أحمد سليمان    ٧/١٣٢

دراسة لدور المسئولية : جتماعية للشركات في مصراإلدارة اإلستراتيجية للمسئولية اإل
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة حلوان اإلجتماعية في إدارة السمعة



  عالء نزار محمد العقاد    ٧/١٣٣
دراسة : دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة المقاومة واإلشباعات المتحققة

معهد البحوث ، نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الم، ، جامعة الدول العربية تطبيقية
  .٢٠١٤، والدراسات العربية 

  
  ليديا صفوت إبراهيم بخيت    ٧/١٣٤

كلية ، ، جامعة عين شمس محددات فاعلية الرسالة اإلعالمية لوكالة أنباء الشرق األوسط
  .٢٠١٤، البنات 

  
  غادة عبد التواب اليماني    ٧/١٣٥

دراسة ميدانية مقارنة في محافظتي : اإلعالمية التليفزيونية على الرأي العامتأثير الحمالت 
 .  ٢٠٠٠، كلية اآلداب ، ، جامعة طنطا الغربية والمنيا

  
  علياء عبد الفتاح رمضان     ٧/١٣٦

دراسة : القيم الثقافية التي تعكسها الدراما العربية واألجنبية بالتليفزيون المصري للمراهقين
  . ٢٠٠٣، معهد الدراسات العليا للطفولة ، ، جامعة عين شمس تحليلية وميدانيةمقارنة 

  
  شيرين محمد أحمد أحمد عمر    ٧/١٣٧

العوامل المؤثرة في تصميم اإلعالنات بالمجالت النسائية المطبوعة المصرية واألجنبية وعالقتة 
  . ٣٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة عين شمس دراسة مقارنة: بتفضيالت الجمهور

  
  إحسان رمضان عباس    ٧/١٣٨

العالقة بين اعتماد الجمهور العراقي على القنوات الفضائية اإلخبارية العربية ومستويات 
المنظمة العربية للتربية والثقافة ، ، جامعة الدول العربية المعرفة بقضايا اإلصالح السياسي

  .٢٠١٤، معهد البحوث والدراسات العربية ، والعلوم 
  
  فوزي عبد الرحمن أحمد مصطفى الزعبالوي    ٧/١٣٩

العوامل المؤثرة على مصداقية الصحف المصرية ودورها في توجيه اتجاهات ومعارف جمهور 
  .٢٠١٢، كلية اآلداب ، ، جامعة الزقازيق دراسة تطبيقية: القراء نحو القضايا السياسية

  
  أميرة مصطفى أحمد محمد البطريق    ٧/١٤٠

رية واليورنيوز األوروبية الموجهة بالعربية في أوقات األزمات دور قناتي مصر اإلخبا
  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة عين شمس السياسية بالمنطقة األورومتوسطية

  
  منى زايد سيد عويس    ٧/١٤١

، جامعة صورة المعاق في السينما المصرية وعالقتها بمشكالت الطفل النفسية واإلجتماعية
  . ٢٠١٣، سات العليا للطفولة معهد الدرا، عين شمس 



  هه زار محمد جالل    ٧/١٤٢
، تأثير المسلسالت المدبلجة على منظومة القيم اإلجتماعية لدى الشباب في إقليم كوردستان 

معهد البحوث والدراسات ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية العراق
  .٢٠١٤، العربية 

  
  شيماء عز الدين زكي جمعة    ٧/١٤٣

دراسة تطبيقية على : االستراتيجيات المستخدمة في التسويق اإلجتماعي على شبكة اإلنترنت
، كلية اآلداب ، ، جامعة عين شمس عدد من المنظمات غير الهادفة للربح العاملة في مصر

٢٠١٤.  
  
  رحاب أحمد لطفي محمد المرسي    ٧/١٤٤

لتليفزيونية وعالقته بإدراك األطفال للواقع اإلجتماعي لبعض التعرض للمسلسالت الكارتونية ا
  .٢٠٠٥، معهد الدراسات العليا للطفولة ، ، جامعة عين شمس دراسة تحليلية ميدانية: األدوار

  
  محمد يحيى علي الرقي    ٧/١٤٥

دراسة مقارنة بين : اعتماد الجمهور اليمني على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السياسية
  .٢٠١٥، كلية اآلداب ، ، جامعة عين شمس وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة

  
  غادة مصطفى أحمد محمد البطريق    ٧/١٤٦

معالجة المواقع اإلخبارية والمنظمات العربية والدولية على شبكة اإلنترنت للقضايا السياسية 
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة الزقازيق دراسة تطبيقية: العربية واتجاهات الجمهور نحوها

  
  شيرين محمد كدواني    ٧/١٤٧

: استخدام الشباب للشبكات اإلجتماعية على اإلنترنت وعالقته بالتحول الديمقراطي في مصر
  . ٢٠١٥، كلية اآلداب ، ، جامعة أسيوط دراسة تطبيقية

  

  على حمودة جمعة سليمان   ٧/١٤٨

بيســـر اســـتخدام المصـــريين واألجانـــب لهـــا تصـــميم البوابـــات اإللكترونيـــة اإلســـالمية وعالقتـــه 
  .٢٠١٥جامعة األزهر،  ،كلية اإلعالمدكتوراه، رسالة ، دراسة تطبيقية: وتفاعلهم معها

  
  سامية محمد محمود أبو النصر   ٧/١٤٩

رسالة ، استخدام طالب الجامعات لمواقع األحزاب السياسية المصرية وعالقته باتجاهاتهم نحوها

  .٢٠١٥، الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمسمعهد دكتوراه، 



  مجاشع محمد على التميمي   ٧/١٥٠ 

، تنــاول بــرامج التليفزيــون لقضــايا الفســاد بــالعراق وعالقتهــا بتشــكيل معــارف الجمهــور تجاههــا

  .٢٠١٥كلية االداب، جامعة عين شمس، دكتوراه، رسالة 
  

  ماجد فاضل زبون   ٧/١٥١

العراق فى القنوات االقتصادية العربية ودورها فى تشكيل معارف الجمهور معالجة قضايا اعمار 
  .٢٠١٥معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، دكتوراه، رسالة ، والمستثمرين

  

  نسرين حسام الدين حسن   ٧/١٥٢

اســية والتليفزيــون مــع مؤسســات المجتمــع المــدنى فــى تنميــة الثقافــة السيتكامــل دور الصــحف 
كليــة دكتــوراه، رســالة ، دراســة تحليليــة ميدانيــة: للمــرأة بــالتطبيق علــى محــافظتى المنيــا والقــاهرة

  .٢٠١٣، اآلداب، جامعة المنيا
  

  يمنى محمد عاطف عبد النعيم   ٧/١٥٣

: السياسات اإلعالمية للقنوات الفضـائية الدينيـة وعالقتهـا بمعالجـة القضـايا الوطنيـة فـى مصـر
  .٢٠١٥، اآلداب، جامعة أسيوطكلية دكتوراه، رسالة ، دراسة تطبيقية

  

  عمرو صبرى سليمان أبو جبر   ٧/١٥٤

معالجة القنـوات التليفزيونيـة الفلسـطينية لقضـايا الشـباب ودورهـا فـى تشـكيل معـارف الجمهـور 
معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، جامعـــة الـــدول العربيـــة، دكتـــوراه، رســـالة ، واتجاهاتـــه نحوهـــا

٢٠١٥.  
  

  إيمان محمد أحمد حسن العيسوى   ٧/١٥٥

صــورة األســرة الصــعيدية فــى األفــالم والمسلســالت العربيــة التــى يعرضــها التليفزيــون المصــرى 
كليــة دكتــوراه، رســالة ، دراســة تحليليــة ميدانيــة: وعالقتهــا باتجاهــات الجمهــور المصــرى نحوهــا

  .٢٠١٠التربية النوعية، جامعة المنصورة، 
  

  عبد الحافظ نادية محمد   ٧/١٥٦

وميدانيـة علـى الصـحافة  دراسـة تحليليـة: المنافسـة علـى تطـوير فنـون التحريـر الصـحفىتأثير 
، اآلداب، جامعـة المنوفيـةكليـة دكتـوراه، رسـالة ،  م٢٠٠٨حتـى  ٢٠٠٠المصرية فى الفتـرة مـن 

٢٠١٢.  
  



  فادية محمود على مسعود   ٧/١٥٧

، وتشكيل معارفهم واتجاهاتهم نحـو القضـايا العامـةالعالقة بين قراءة النخبة للمجالت المصرية 

  .٢٠١٥كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، دكتوراه، رسالة 
  حسام سعدى مهدى   ٧/١٥٨

دكتـوراه، رسـالة ، اعتماد الجمهور العراقى على وسائل اإلعالم فـى تنميـة وعـيهم بظـاهرة الفسـاد

  .٢٠١٥كلية اآلداب، جامعة المنوفية، 
  

  بة طلعت خليفة محموده   ٧/١٥٩

 ٢٠٠٧صورة الواليات المتحدة األمريكية كما تعكسها الصحف المصرية الخاصة فى الفترة من 
  .٢٠١٥جامعة األزهر،  ،كلية اإلعالمدكتوراه، رسالة ، دراسة تحليلية مقارنة : ٢٠١١وحتى 

  

  إمام شكرى ابراهيم احمد القطان   ٧/١٦٠

دورهـا فـى تحقيـق التنميـة السياسـية لشـباب التليفزيون المصرى و تخطيط البرامج اإلخبارية فى 
  .٢٠١٢، بنهاجامعة التربية، كلية دكتوراه، رسالة ، دراسة تطبيقية: الجامعة

  

  محمود صالح أحمد   ٧/١٦١

تكنولوجيا وسائل التصوير الحديثة ودورها فى تحقيق فورية نقل األحـداث التليفزيونيـة فـى ظـل 
  .٢٠١٥جامعة حلوان،  ،كلية الفنون التطبيقيةدكتوراه، رسالة ، الجديدتنافسية اإلعالم 

  

  كوثر حسن جبريل إدريس   ٧/١٦٢

العوامل المؤثرة فى استخدامات ذوى االحتياجات الخاصة للمواقع اإللكترونيـة وعالقتهـا بـالوعى 
  .٢٠١٥جامعة عين شمس،  ،كلية التربية النوعيةدكتوراه، رسالة ، المعرفى بقضاياهم

  

  إيمان عز الدين محمد دوابه   ٧/١٦٣

فى دراسة مسحية : دور القنوات الفضائية الدينية العربية فى التثقيف الدينى للجمهور المصرى
  .٢٠٠٩ر، المنصورةجامعة ا ،كلية التربية النوعيةدكتوراه، رسالة ، إطار نظرية الغرس الثقافى

  

  شادى إبراهيم أحمد بهلول   ٧/١٦٤

ــر إعالنــات  ــة فــى الســلوك الشــرائي للجمهــور المصــرىأث رســالة ، الصــحف المدفوعــة والمجاني

  .٢٠١٥جامعة االمنصورة،  ،كلية اآلدابدكتوراه، 



  منى أحمد مصطفى أحمد عمران   ٧/١٦٥

كليـة دكتـوراه، رسـالة ، استخدام اإلعالنات التليفزيونية فى تنمية القدرات اإلبداعيـة لـدى األطفـال

  .٢٠٠٣، جامعة عين شمس ،لطفولةمعهد الدراسات العليا ل
  

  إيمان السيد جمعة رمضان   ٧/١٦٦

دور المواقــع االجتماعيــة فــى تنميــة الــوعى السياســيى واالتجاهــات نحــو األحــداث الجاريــة لــدى 
ـــوراه، رســـالة ، شـــباب المصـــريين المغتـــربين بالـــدول العربيـــة جامعـــة  ،كليـــة التربيـــة النوعيـــةدكت

  .٢٠١٥المنصورة، 
  

  غريب زينهم غريبهنادى    ٧/١٦٧

صورة الحاكم فى الكاريكاتير المنشور بالصحف المصرية ودورها فى تشكيل الصورة الذهنية له 
  .٢٠١٦جامعة حلوان،  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، لدى الجمهور

  

  مهدى محمد حيدر صالح    ٧/١٦٩

رســـالة ، قيـــةدراســـة تطبي  -اإلعـــالن الصـــحفى فـــى الســـلوك الشـــرائي للجمهـــور اليمنـــى تـــأثير 

  .٢٠١٦جامعة األزهر،  ،عالمكلية اإلدكتوراه، 
  

  إيمان عبد الرحيم السيد الشرقاوى   ٧/١٧٠

دراسـة مقارنـة علـى توظيـف "معالجة الصحف اإللكترونية العربية وغير العربيـة للثـورات العربيـة
 .٢٠١٤جامعة ااإلسكندرية،  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، الجوانب التفاعلية

  

  غادة شكرى محمود   ٧/١٧١

 ،كليـة اآلدابدكتـوراه، رسـالة ، األطر الخبرية لمنظمات المجتمع المـدنى فـى الصـحافة المصـرية

  .٢٠١٥جامعة حلوان، 
  

  راصد عبد السالم الطه   172/٧

معالجــة القضــايا العربيــة فــى القنــوات اإلخباريــة اإليرانيــة والمريكيــة الموجهــة بــاللغتين العربيــة 
معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة دكتوراه، رسالة ، واإللكترونية واتجاهات الجمهور نحوها

  .٢٠١٦الدول العربية، 

  



  عمر أحمد محمد البخيتى   ٧/١٧٣

فاعلية مواقـع منظمـات المجتمـع المـدنى علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعى فـى معالجـة قضـايا 
  .٢٠١٦جامعة أسيوط،  ،دابكلية اآلدكتوراه، رسالة ، حقوق اإلنسان

  

  عبد المحسن حامد احمد عقيلة   ٧/١٧٤

رسـالة ، تأثير استخدام بعض القنـوات الفضـائية لوسـائل اإلعـالم الجديـد علـى الخدمـة اإلخباريـة

  .٢٠١٣، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورةدكتوراه، 

  

  نهلة محمد نشأت محمد   ٧/١٧٥

المصــــرية والعربيــــة ودورهــــا فــــى إمــــداد الجمهــــور المصــــرى المواقــــع الرياضــــية اإللكترونيــــة 
  .٢٠١٦جامعة حلوان،  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، دراسة مسحية: بالمعلومات

  

  سعيد مناع جاد الرب     ٧/١٧٦

رســالة ، )عــام ١٢-٦(دور إعالنـات التليفزيــون فــى تكــوين العـادات الغذائيــة لــدى األطفــال مـن 

  .٢٠٠٣، النوعية، جامعة عين شمسكلية التربية دكتوراه، 

  

  عالء محمد عبد العاطى     ٧/١٧٧

معهـد دكتـوراه، رسـالة ، دراسة مسـحية: دور الراديو والتليفزيون فى التنشئة السياسية للمراهقين

  .٢٠٠٤، الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

  

  أسماء عبد الشافى عبد الغفار ناصر   ٧/١٧٨

كليـة دكتـوراه، رسـالة ، فى حمالت التسويق السياسي لألحزاب السياسـية استخدام وسائل اإلعالم

  .٢٠١٦، عين شمسجامعة  ،اآلداب

  

  رانيا سعيد خضرى   ٧/١٧٩

المعالجة الفنية لصورة البلطجى فى أفالم السينما المصرية وانعكاسها على اتجاهات المـراهقين 
  .٢٠١٦، عين شمسجامعة  ،آلدابكلية ادكتوراه، رسالة ، دراسة تطبيقية: والشباب المصرى

  



  ريهام أحمد محمد زكى   ٧/١٨٠

دور إعالنــات التســويق االجتمــاعى بــالقنوات الفضــائية فــى تشــكيل اتجاهــات الشــباب المصــرى 
  .٢٠١٦، التربية النوعية، جامعة عين شمسكلية دكتوراه، رسالة ، نحو القضايا المطروحة بها

  

  إيمان صابر صادق شاهين   ٧/١٨١

رســـالة ، "الفـــيس بـــوك نموذجـــاً " اســـتخدامات منصـــات اإلعـــالم الجديـــد فـــى المجتمـــع المصـــرى 

  .٢٠١٧، البنات، جامعة عين شمسكلية دكتوراه، 

  

  عبد القادر عبد الرحمن على بن شهاب     ٧/١٨٢

فعالية الدور االتصالى للعالقات العامة فى الجمعيات الهلية وأثره فى تشكيل اتجاهات الجمهور 
  .٢٠١٦ أسيوط،جامعة  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، نحوها

  

  ليلى فياللى   ٧/١٨٣

دكتوراه، رسالة ، دراسة استشرافية: العولمة اإلعالمية واإلتصالية والقيم الديموقراطية فى الجزائر

  .٢٠١٣، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية وعلوم اإلعالم، جامعة الجزائر 

  

  لطفى السيد محمود محمود احمد   ٧/١٨٤

أطر معالجة بـرامج الـرأى فـى الفضـائيات المصـرية لألزمـات الداخليـة وانعكاسـاتها علـى تشـكيل 
  .٢٠١٦، جنوب الوادىجامعة  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، اتجاهات الجمهور

  

  السيد حمزة خليلحمزة    ٧/١٨٥

ــة تــأطير الصــورة فــى التنــاول اإلعالمــى لثــورة  دراســة تحليليــة مقارنــة لموقــع : يونيــو ٣٠دالل
 التربيــة النوعيــة، جامعــة طنطــا،كليــة دكتــوراه، رســالة ، الصــحف اإللكترونيــة المصــرية والغربيــة

٢٠١٧.  

  

  مروة محى محى سيد األهل   ٧/١٨٦

 ،كليــة اآلدابدكتــوراه، رسـالة ، االسـتراتيجيات االبتكاريــة المســتخدمة فــى اإلعالنــات التليفزيونيــة

  .٢٠١٧جامعة حلوان، 

  



  والء محمد أبو راشد أمين هوى   ٧/١٨٧

أثر استخدام األساليب اإلخراجية لواجهـات الصـحف اإللكترونيـة علـى تعـرض الشـباب الجـامعى 
  .٢٠١٦جامعة حلوان،  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، لها

  

  هبه مصطفى حسن مصطفى    ٧/١٨٨

رسـالة ، تأثير إخراج الصحف اإللكترونية العربية على إنقرائية الشباب الجـامعى لهـذه الصـحف 

  .٢٠١١، التربية النوعية، جامعة بورسعيدكلية دكتوراه، 

  

  أسماء صالح عبد البدران   ٧/١٨٩

ها العوامل المؤثرة على األداء المهنى للقائم باإلتصال بمواقع الصحف اإللكترونية العراقية ودور 
ــع ــك المواق ــى تطــوير تل ــة: ف ــة وميداني عيــد جامعــة  ،كليــة اآلدابدكتــوراه، رســالة ، دراســة تحليلي

  .٢٠١٧، شمس

  

  المولى ضو الصغير السائحعبد    ٧/١٩٠

، دراسـة تطبيقيـة: مشاهدة القنوات الفضائية الليبية وعالقتها بمستوى المعرفة السياسـية للمـرأة

  .٢٠١٧، الزقازيقجامعة  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة 

  

  محمد وهيب ياسين    ٧/١٩١

دور البــرامج الحواريــة فــى القنــوات الفضــائية العراقيــة فــى نشــر ثقافــة الســالم المجتمعــى لــدى 
  .٢٠١٧جامعة حلوان،  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، الشباب

  

  أياد محمد خزعل البنداوى    ٧/١٩٢

: وانعكاسـه علـى صـورة العـراق لـدى الجمهـور العربيـةالخطاب اإلعالمى فى الفضائيات العربية 
  .٢٠١٧كلية اإلعالم، جامعة بغداد، دكتوراه، رسالة ، دراسة تحليلية ميدانية

  

  عبد اهللا عبد الرحيم محمد    ٧/١٩٣

تأثير الرؤية المنظورية على ادراك العناصر المرئية الثابتة والمتحركة فـى الصـحف اإللكترونيـة 
  .٢٠١٨جامعة جنوب الوادى،  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، ه تجريمةدراسة شب: العربية

  



  رانيا مراد عبدالرحمن مبروك        ٧/١٩٤

المعالجــة اإلخراجيــة للمسلســالت التليفزيونيــة االجتماعيــة المصــرية ودورهــا فــى تحقيــق التــأثير 
  .٢٠١٧جامعة أسيوط،  ،كلية اآلدابدكتوراه، رسالة ، دراسة تطبيقية: الدرامى المستهدف

  

  زينب صالح عبد الفضيل جاد    ٧/١٩٥

دراســة تطبيقيــة علــى شــركات قطــاع : ميــة وعالقتهــا بتشــكيل الهويــةالثقافــة االتصــالية والتنظي
  .٢٠١٨، اإلعالم، جامعة األزهركلية دكتوراه، رسالة ، اإلتصاالت المصرية
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  زاول عبد اهللا مخلف الزايد     ١/٨
رسالة . المعهد العلى للعلوم األمنية . التخطيط اإلعالمى لمكافحة الجريمة فى مجال المخدرات

  . ١٩٩٠. المركز العربى للدراسات األمنية و التدريب .ماجستير
  
  سعيد شمسشعبان أبو اليزيد      ٨/٢

إلعالمية دراسة تحليلية ألساليب الممارسة ا:التخطيط اإلعالمى لدعوة الفاطمية فى مصر
قسم الصحافة و . ، جامعة القاهرةكلية اللغة العربية  .رسالة ماجستير. بالمفهوم العلمى الحديث

  . ١٩٨٥. اإلعالم
  
  عبد اهللا محمد عليان جبر      ٨/٣

ب أولويات اهتمام الرأى العام المحلى بقضايا الصراع العربى دور الصحافة األردنية فى ترتي
 ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. جامعة الدول العربية.رسالة ماجستير. اإلسرائيلى

٢٠٠٣ .  
  
  صالح الدين دسوقى حسن       ٨/٤

  .جامعة القاهرة، كلية التجار.رسالة ماجستير. المشاكل العالمية بالمطابع األميرية وأثرها
  
  
  أحمد فاروق حسن    ٨/٥

 .رسالة ماجستير .بمؤسسات الطفولة فى التوعية الثقافية للطفل المصرىدور العالقات العامة 
 ٢٠١٦.، جامعة عين شمسكلية االعالم

  
  محمد سعد السيد أبو عامود      ٨/٦
  .ماجستير رسالة .١٩٢٣-١٩٠٠سياسية المصرية من عام الحزب الوطنى فى الحياة ال 

  . ١٩٨١. قسم العلوم السياسية  . كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية . جامعة القاهرة
  
  هدلى سيد لطيف       ٨/٧

رسالة  .ان فى البيئة التنظيمية المصريةتقييم وظائف العالقات العامة فى شركات الطير 
  . ١٩٨٥. قسم إدارة األعمال . كلية التجارة . جامعة بنها .ماجستير

  
  وليد شالش نليف اشبير     ٨/٨

شكالت الشباب فى مشكالت الشباب و المنهج اإلسالمى فى عالجها مع دراسة ميدانية عن م
. معهد الدراسات اإلسالمية بالقاهرة. وزارة التعليم العالى .رسالة ماجستير .المجتمع السعودى

  ١٩٨٤. . شعبة العلوم اإلجتماعية
  
  

   



  الرشيدمحمد غبد اهللا      ٨/٩
دراسة تطبيقية على المديرية العامة : دور العالقات العامة فى تحقيق مهام سالح الحدود

المركز العربى للدراسات األمنية و .رسالة ماجستير .الحدود و ميناء الملك عبد العزيزلسالح 
المعهد العالى للعلوم األمنية برامج القيادة . المعهد العالى للعلوم األمنية و التدريب. التدريب
  . ١٩٩٠. األمنية 

  
  يسرى محمد مصطفى فؤدة     ٨/١٠

قسم . الجامعة األمريكية - :القاهرة.رسالة ماجستير .مدخل تطويرى :فى الراديو المصرى األدب
 . )باللغة اإلنجليزية( . ١٩٩٢. الصحافة و اإلتصال الجماهيرى

 
  إبراهيم مصباحهشام محمود     ٨/١١ 

 :القاهرة.رسالة ماجستير .لتليفزيون لدى البالغين المصرييناستخدامات وٕاشباعات مشاهدة ا
  )باللغة اإلنجليزية(. ١٩٩١. الجامعة األمريكية قسم الصحافة واإلتصال الجماهيرى

  
  هانى محمد أبو الفتوح الكنيسى     ٨/١٢

التليفزيون بين الكبار من المصريين فى حالة كارثة التفاوت فى اإلمداد بالمعرفة من خالل 
  . )باللغة اإلنجليزية(. ١٩٩٣. الجامعة األمريكية  :القاهرة.رسالة ماجستير .قومية

  
  عزة عبد العظيم    ٨/١٣
ام المخدرات بين البالغين لى التليفزيون والمعلومات المكتسبة عن إساءة استخدعاإلعتماد  

  . )باللغة اإلنجليزية(. ١٩٩٣. الجامعة األمريكية :القاهرة.رسالة ماجستير .فى مصر
  
  أحمد حسن محمدين      ٨/١٤

  ١٩٨٦، جامعة أسيوط. قسم الصحافة . كلية اآلداب.رسالة ماجستير .الخبر فى القرآن الكريم
  
  هبة جمال الدين عابدين    ٨/١٥

الدراسات معهد البحوث و  :القاهرة.رسالة ماجستير . ١٩٩٠-١٩٦٠ام اإلعالمى األفريقى النظ
  . ١٩٩٤. األفريقية

  
  محمد عبد الحكيم محمد عبد الجليل     ٨/١٦

 . ١٩٩٤. جامعة األزهر. كلية اللغة العربية  :القاهرة .رسالة ماجستير .زكى مبارك صحفياً 
  
  دمحمد عبد البديع السيد محم      ٨/١٨

دراسة تحليلية للنشرات اإلخبارية بإذاعة : قية الكويتيةألحداث األزمة العراالتناول اإلخبارى 
. جامعة الزقازيق. كلية اآلداب :الزقازيق .رسالة ماجستير .١٩٩١-١٩٩٠صوت العرب

١٩٩٤ .  
  



  زينب جيالن عبد اللطيف حمزة    ٨/١٩
. كلية اآلداب :الزقازيق .رسالة ماجستير .ة بالتليفزيون المصرى فى التنميةدور البرامج الثقافي

  . ١٩٩٦. الزقازيقجامعة 
  
  حنان كمال الكيالنى     ٨/٢١

دراسة حالة على الشبكة اإلخبارية فى . تأثير اإلتصال الفضائى على نشر األخبار التليفزيونية
. اإلتصال الجماهيرىقسم الصحافة و : القاهرة .رسالة ماجستير ."باللغة اإلنجليزية"الم العربى الع

  . ١٩٩٣. الجامعة األمريكية
  
  خالد حسن القضاة     ٨/٢٢

. اعية للرياضة فى المجتمع األردنىدور الصحافة فى تعميق القيم التربوية و الثقافية و اإلجتم
  . ١٩٩٨. جامعة بغداد. كلية التربية الرياضية :العراق .رسالة ماجستير

  
  لبنى محمد الكنانى     ٨/٢٣

 :الزقازيق . رسالة ماجستير .وميدانيةدراسة تحليلية . رجل الدين فى التليفزيون المصرى صورة
  . ١٩٩٦. كلية اآلداب جامعة الزقازيق

  
  محمد محفوظ الزهرى    ٨/٢٤

دراسة تحليلية لصحف األهرام و األخبار والجمهورية : الشئون العربية فى الصحف المصرية
جامعة . كلية اآلداب- سوهاج . رسالة ماجستير. ١٩٩٠والوفد و الشعب و األهالى خالل عام 

  . ١٩٩٥. جنوب الوادى
  
  محمد سيد عبد الاله عبد المطلب    ٨/٢٥

رسالة  .جد فى تطوير المجتمعات اإلسالميةدراسة لدور المس :رسالة المسجد اإلعالمية
  . ١٩٨٧. جامعةأسيوط. كلية اآلداب :أسيوط. ماجستير

                   
  أحمد فاروق رضوان     ٨/٢٦

. رسالة ماجستير. دراسة تحليلية ميدانية: فى تطوير الخدمات التأمينية دور اإلتصال اإلعالمى
  . ١٩٩٩. جامعة حلوان. كلية اآلداب :القاهرة

  
  زكريا إبراهيم الدسوقى    ٨/٢٧

المعرفى ألطفال التعليم  برنامج البرلمان الصغير فى التليفزيون المصرى و عالقته بالجانب
جامعة عين . معهد الدراسات العليا للطفولة :القاهرة. ماجستيررسالة . دراسة تطبيقية.األساسى

  . ١٩٩٨. شمس
  
  
  



  مها محمد حسين ناقب   ٨/٢٨
مرحلة العمرية دراسة إستطالعية حول أفالم السينما الروائية الموجهة لألطفال فى مصرفى ال

جامعة عين  . معهد الدراسات العليا للطفولة: القاهرة .رسالة ماجستير. سنة ١٨إلى  ١٢من 
  . ١٩٩٩. شمس

  
  محمد محمد عبده بكير     ٨/٢٩

-٦ليفزيون لألطفال من سن المهارات اإلجتماعية كما تعكسها برامج األطفال فى الردايو و الت
جامعة عين . معهد الدراسات العليا للطفولة  :القاهرة. رسالة ماجستير .دراسة مسحية: سنوات ٩

 . ٢٠٠٠. شمس
 
  جالل القادرعلى عبد      ٨/٣٠

د تطبيق المفهوم الحديث للتسويق فى معالجة المشكالت التسويقية التى تواجه منتجات إتحا
جامعة . الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة :القاهرة .رسالة ماجستير. اإلذاعة والتليفزيون المصرى

  . ١٩٩٩. حلوان
  
  هالة عوض عبد الرحيم العسيلى     ٨/٣١

رسالة . دراسة تحليلية: العلمىون المصرى فى تنمية الفكر التليفزيدور برامج األطفال فى 
  . ٢٠٠٠. قسم أصول الدين   .كلية التربية. ماجستير

  
  عبد الغفار رشدى أمين    ٨/٣٢

: البرامج الثقافية باإلذاعة و التليفزيون على أفكار وٕاتجاهات الشباب الجامعى فى مصر أثر
رسالة . ة و القناة األولى فى التليفزيونالبرنامج العام فى اإلذاعدراسة تطبيقية مقارنة بين 

  . ٢٠٠٠. جامعة الزقازيق. كلية االداب :الزقازيق. ماجستير
  
  إسالم شفيق عبد الهادى عواد    ٨/٣٣

- ١٩٨٩ليجى خالل الفترة  من صورة مصر فى الصحافة اليومية لدول مجلس التعاون الخ
  . ٢٠٠١. جامعة األزهر. كلية اللغة العربية .رسالة ماجستير . ١٩٩١

  
  عبد الرحمن محمد سعيد الشامى    ٨/٣٤

 .رسالة ماجستير. تطبيقية على التليفزيون اليمنى دراسة: المعالجة الدرامية لقضايا المجتمع
  . ١٩٩٧. جامعة األزهر. كلية اللغة العربية :القاهرة

  
  شيماء السيد سالم    ٨/٣٥

رسالة  .دراسة ميدانية. زيونى فى تنشيط السياحة الداخليةالشخصى والتليفدور اإلتصال 
  . ٢٠٠٢. جامعة عين شمس . قسم اإلعالم ،كلية اآلداب .ماجستير

  
  



  مصطفى حمدى أحمد محمد    ٨/٣٦
دراسة مسحية مقارنة على : ت الفضائية واإلشباعات المتحققةاستخدامات المراهقين للقنوا

. جامعة المنيا. كلية اآلداب . المنيا. رسالة ماجستير. "فى المنيا و القاهرةعينة من المراهقين 
٢٠٠٢ .  

  
  رفعت محمد البدرى     ٨/٣٧

رسالة . "١٩٩٣-١٩٩١صحافة المصرية من عام المعالجة الصحفية لقضية البطالة فى ال
  . ١٩٩٨. جامعة الزقازيق .كلية اآلداب : الزقازيق. ماجستير

  
  سالم تربانماجد      ٨/٣٨

نية لشبكة المعلومات استخدامات أعضاء هيئة التدريس وطالب الجامعات الفليسطي
  . ٢٠٠٢. جامعة الدول العربية. رسالة ماجستير. "اإللكترونية

 
  مها أحمد عبد العظيم     ٨/٣٩

دراسة : ينهات اإلستهالكية للمراهقاإلعالنات التجارية بالتليفزيون المصرى و عالقتها باإلتجا
معهد الدراسات العليا : القاهرة .رسالة ماجستير. سنة )١٥-١٢(ميدانية للمرحلة العمرية من 

  . ٢٠٠١. جامعة عين شمس. للطفولة
  
  مباهج محمود مجد أحمد    ٨/٤٠

رسالة . سة فى المضمون والقائم باإلتصالدرا :فن الكاريكاتير فى الصحافة المصرية والعربية
  . ٢٠٠٢جامعة الدول العربية . معهد البحوث والدراسات العربية :القاهرة .ماجستير

  
  على سيد على     ٨/٤١

دراسة . عالقة اإلنتماء الحزبى فى مصربالتعرض للمواد السياسية فى الراديو و التليفزيون
  . ٢٠٠٢. جامعة أسيوط. كلية االداب : القاهرة.رسالة ماجستير. "ميدانية

  
  البرمكىزيد على مصلح     ٨/٤٢

و صحف  دراسة مقارنة بين الصحف الحكومية:معالجة القضايا القومية فى الصحافة اليمنية
  . ٢٠٠٣. معهد البحوث و الدراسات العربية: القاهرة.رسالة ماجستير. "المعارضة فترة التسعينيات

  
  سالح رشاد الدواوسة   ٨/٤٣

دراسة : و اإلشباعات المتحققة استخدامات الجمهور الفلسطينى للقنوات الفضائية العربية
معهد  :القاهرة .رسالة ماجستير. و المخيمات و القرى فى قطاع غزة ميدانية مقارنة على المدن
  . ٢٠٠٢. البحوث والدراسات العربية

  
  
  



  أحمد ناهد عامر   ٨/٤٤
رسالة  .الوعى البيئى لدى األطفال فى مصردور برامج األطفال فى الراديو والتليفزيون فى نشر 

  . جامعة عين شمس. معهد البحوث و دراسات الطفولة . ماجستير
  
  محمد فؤاد محمد زيد   ٨/٤٥

قد لدى تالميذ المرحلة العالقة بين ممارسة األنشطة اإلعالمية و مهارات التفكير النا
 . ٢٠٠٢. معهد الدراسات العليا للطفولة :القاهرة.رسالة ماجستير. اإلعدادية

  
  برغوت على محمد   ٨/٤٦

جامعة . معهد البحوث والدراسات العربية.رسالة ماجستير. لعالقات العامة فى إدارة األزماتدور ا
  . ٢٠٠٣. الدول العربية

  
  رحاب أحمد لطفى محمد المرسى  ٨/٤٧

. "العنف أثر أفالم العنف األجنبية بالفيديو على اتجاهات عينة من األطفال المصريين نحو
  . ٢٠٠٤. جامعة عين شمس. الدراسات العليا للطفولةمعهد . رسالة ماجستير

  
  يعقوب يوسف على محمد الدالى   ٨/٤٨

 :اإلعالمى للمؤسسات اإلعالمية البيئية فى تنمية الوعى البيئى لدى الشباب فعالية الدور
معهد الدراسات والبحوث  :القاهرة.رسالة ماجستير. بدولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة ميدانية

  . ٢٠٠٢. جامعة عين شمس. البيئية
  
  غسان إبراهيم أحمد حرب   ٨/٤٩

. لفلسطينية والفضائية اإلسرائيليةمعالجة قضية الصراع الفلسطينى اإلسرائيلى فى الفضائية ا
  . ٢٠٠٤. والدراسات العربية معهد البحوث. رسالة ماجستير .درسة مقارنة

  
  طلعت عبد الحميد عيسى    ٨/٥٠

صوت "فى صحيفتىدراسة تحليلية وعلى القائم باإلتصال :إخراج الصحف الجامعية الفلسطينية
  . ٢٠٠٢. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة.رسالة ماجستير. الجامعة و الرواد

  
  نعيم فيصل المصرى    ٨/٥١

الفلسطينيين  دراسة على اإلعالميين: نترنتميين الفلسطينيين لشبكة اإل استخدامات اإلعال
  . ٢٠٠٣. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. رسالة ماجستير. بمحافظات غزة

  
  أميرة صابر محمود   ٨/٥٢

جوانب المعرفة اإلطباعية التى تعكسها برامج األطفال فى التليفزيون المصرى وعالقتها 
  . ٢٠٠٤. جامعة عين شمس. رسالة ماجستير .سنة)١٨ -١٢(بالمراهق من سن 

  



  أحمد محمد صغير العنزى    ٨/٥٣
رسالة  .ى إمدادالطفل الكويتى بالمعلوماتدور برامج األطفال فى التليفزيون الكويتى ف

  . ٢٠٠٤. قسم الدراسات اإلعالمية. معهد البحوث والدراسات العربية :القاهرة .ماجستير
  
 على حسين حسن العمار   ٨/٥٤

رسالة . تيب أولوياتها تجاه قضايا البيئةالصحف اليمنية و تر العالقة بين إعتماد الصفوة على 
  . ٢٠٠٤. جامعة حلوان . كلية اآلداب :القاهرة.ماجستير

  
  زينات محارب أبو شاويش   ٨/٥٥

جهود  تغطية الصحافة المصرية للممارسات القمعية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين خالل
  . ٢٠٠٣. معهد البحوث و الدراسات العربية. رسالة ماجستير. ٢٠٠٠-١٩٩٦التسوية السلمية 

  
  فتحى حسين أحمد عامر   ٨/٥٦

  .رسالة ماجستير. دراسة تحليلية مقارنة"ية الخاصةأخالقيات نشر الجريمة فى الصحف المصر 
  . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية. معهد البحوث و الدراسات العربية: القاهرة

  
  نصر سفيان محسن الروحانى    ٨/٥٧

رسالة . تطبيقية فى الحضر والريف اليمنىدراسة . عالقة المراهقين بالقنوات الفضائية 
  . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة.ماجستير

  
  عارف محمد أنعم القدسى    ٨/٥٨

معهد : القاهرة .ماجستيررسالة . دراسة مسحية :النات التليفزيونيةعالقة الطفل اليمنى باإلع
  . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية. ت العربية االبحوث و الدراس

  
  راوية هالل أحمد شتا     ٨/٥٩

دراسة تطبيقية لسلسلة من ساللسل : للقيم األخالقية المتضمنة بالقصصإدراك األطفال 
معهد  :القاهرة.رسالة ماجستير. رة من الهيئة العامة لالستعالماتقصص األطفال الصاد
  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس . الدراسات العليا للطفولة

  
  سلوى أحمد محمد أبو العال الشريف    ٨/٦٠

رسالة . دراسة تحليلية وميدانية  :دور الحاسب اآللى فى اإلبداع اإلخراج فى الصحف المصرية
  . ٢٠٠٥. جامعة المنيا. كلية اآلداب  :المنيا. ماجستير

  
  حلمى عيد عبد الظاهروجدى     ٨/٦١

نظريتى فجوة  دور قناة نفرتيتى فى إمداد الجمهور المصرى بالمعلومات الصحية فى إطار
  . ٢٠٠٥. جامعة المنيا. كلية اآلداب  :المنيا.رسالة ماجستير. المعرفة و االعتماد

  



  أبوبكر مصطفى الوصيف    ٨/٦٢
معهد البحوث  :القاهرة.رسالة ماجستير. المتحققةزيون الليبى واإلشباعات استخدام المرأة للتليف

  . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية. والدراسات العربية
  
  إيمان عز الدين محمد دوابه   ٨/٦٣

قضايا الطفولة   ٕاعالنات التوعية بالتليفزيون المصرى فى ترتيب أولوياتدور البرامج الحوارية و 
. معهد الراسات العليا للطفولة : القاهرة  .ماجستيررسالة . دراسة مسحية: لدى الرأى العام

  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس 
  
  شرين مودى    ٨/٦٤

سالة ر". باللغة اإلنجليزية" والتطبيقات التطورات: التليفزيون المدفوع فى مصر
 . ٢٠٠٥. الجامعة األمريكية.ماجستير

  
 محمد يحيى على الرقى     ٦٥/ ٨

معهد البحوث والدرسات :القاهرة. رسالة ماجستير. اليمنية بالصحافةالنخب السياسية عالقة 
 . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية. العربية

  
  عيسى عبد الباقى موسى   ٨/٦٦

كلية  :قنا. رسالة ماجستير. دراسة تحليلية ميدانية:يا الفسادمعالجة الصحف المصرية لقضا
 . ٢٠٠٥. جامعة قنا. االداب

  
  عبد الرحمن أبو حشيشحسن محمد      ٨/٦٧

دراسة تحليلية لصحف القدس و األيام : معالجة مشاكل المجتمع الفلسطينى دور التحقيق فى
معهد  :القاهرة. رسالة ماجستير. م ٢٠٠٠- ١٩٩٧الصادرة ما بين عامى و الحياة الجديدة 

 . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية. البحوث والدراسات العربية 
  
  المحسن عبد اللطيفبسنت عبد     ٨/٦٨

معهد الدراسات  :القاهرة. رسالة ماجستير. رونية لتالميذ المرحلة اإلعداديةتصميم صحيفة إليكت
  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس. العليا للطفولة 

 
  محمود حسن أبو إدريس    ٨/٦٩

حات دراسة تحليلية لمحتوى و شكل الصف:واقع الصحافة الرياضية فى مملكة البحرين
  . ٢٠٠٥. جامعة حلوان . كلية التربية  :البحرين. رسالة ماجستير. فى الجرائد اليومية الرياضية

  
  
  
  



  إيناس عبد الحميد الخريبى    ٨/٧٠
دراسة ميدانية على عينة من جمعيات  :الوظيفة اإلتصالية لجمعيات تنمية المجتمع المحلى

  . ٢٠٠٥. جامعة حلوان. كلية اآلداب . المجتمعتنمية 
 
  شادن إبراهيم محمد نصير    ٨/٧١

ية و الصورة الذهنية لجهاز الشرطة لدى الرأى العام نحو تجسيد الفجوة بين الشرطة المصر 
         . ٢٠٠٥. كلية الدراسات العليا . أكاديمية الشرطة .رسالة ماجستير. دراسة ميدانية"الرأى العام

 
  سماح ماضى متولى محمد    ٨/٧٢

. معهد الدراسات العليا للطفولة. رسالة ماجستير. المهن فى صحافة األطفال المصرية صورة
  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس 

  
  تحسين عبد الحميد األسطل   ٨/٧٣

دراسة تحليلية مقارنة على صحيفتى "الصورة الصحفية إلنتفاضة األقصى فى الصحف العربية
. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة.ماجستيررسالة . هرام المصرية و الحياة اللندنيةاأل

 . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية
  
  أصيل الدسوقى     ٨/٧٤

. رسالة ماجستير. باللغة اإلنجليزية"دى ضد النساءالتغطية الصحفية المصرية للعنف الجس
  . ٢٠٠٥. الجامعة األمريكية 

  
  طاهر شمسان أحمد    ٧٥/ ٨

معهد  :القاهرة. رسالة ماجستير .٢٠٠٠ -١٩٩٠للقضايا اليمنية  صريةمعالجة الصحافة الم
  . ٢٠٠٥. جامعة الدول العربية. البحوث والدراسات العربية

  
  وليد وادى النيل مسعد حجازى    ٨/٧٦

رسالة . دراسة مسحية:اب المعرفة من الصحفعالقة اإلتصال الشخصى بين المراهقين و اكتس
 . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس. معهد الدراسات العليا للطفولة  :القاهرة. ماجستير

 
  إياد محمد سليم البرنية     ٨/٧٧

استخدامات الشباب الجامعى الفلسطينى فى قطاع غزة للقنوات اإلخبارية الفضائية و عالقتها 
. كلية اآلداب :القاهرة. رسالة ماجستير. دراسة ميدانية :بمستوى المعرفة بالقضايا العربية

  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس
  
  
  
  



  حازم أنور محمد البنا     ٨/٧٨
 :لعربية التليفزيونيةمدى إدراك المراهقين لبعض القيم األخالقية التى تعكسها المسلسالت ا

. جامعة عين شمس. معهد الدراسات العليا للطفولة :القاهرة.رسالة ماجستير. دراسة مسحية
٢٠٠٥ .  

  منى زايد سيد عويس    ٨/٧٩
رسالة . دراسة مسحية: بمفهوم الذات لديه صورة المراهق فى السينما المصرية و عالقتها

  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس. معهد الدراسات العليا للطفولة :القاهرة.ماجستير
  
  بلقيس محمد علوان    ٨/٨٠

ى المتزوجين نحو الصحة دور التليفزيون اليمنى فى نشر المعرفة و تكوين االتجاهات لد
  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس . كلية اآلداب  : القاهرة. رسالة ماجستير. اإلنجابية

  
  مجيب أحمد حازم الشميرى    ٨/٨١

. إذاعة صنعاء- اعة البرنامج العامدراسة تطبيقية على إذ:تخطيط البرامج فى اإلذاعة اليمنية
  . ٢٠٠٥. جامعة عين شمس. كلية اآلداب: القاهرة.رسالة ماجستير

  
  عالء محمد عبد العاطى    ٨/٨٢

رسالة . دراسة تجريبية:فل ما قبل المدرسةتأثير اإلعالن التليفزيونى على السلوك الشرائى لط
  . ٢٠٠٠. معهد الراسات العليا للطفولة :القاهرة.ماجستير

  
  إبراهيم محمود المصرى    ٨/٨٣

مقارنة على المستشفيات ميدانية دراسة :أساليب اإلتصال فى المؤسسات الخدمية الفلسطينية
معهد البحوث والدراسات  :القاهرة. رسالة ماجستير. الحكومية غيروالجامعات الحكومية و 

  . ٢٠٠٤. العربية
  
  محمد مجد الشربينى عيد  ٨/٨٤

رسالة . لتعليمية فى جمهورية مصر العربيةتوظيف الوسائل التعليمية فى البرامج التليفزيونية ا
  . ٢٠٠٠. جامعة حلوان. التربية كلية. القاهرة.ماجستير

  
  فاطمة شعبان محمد حسن صالح    ٨/٨٥

. ة تطبيقية على المرهقين المصرييندراس:دوراإلعالن التليفزيونى فى توجيه سلوك المراهقين
  . ٢٠٠٤. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة .رسالة ماجستير

  
  مروة محمد شبل حلمى عجيزة    ٨/٨٦
دراسة تحليلية  :اإللكترونى فى المواقع العربية واألجنبية على شبكة اإلنترنتإلعالن ا
  . ٢٠٠٦. جامعة المنوفية. كلية اآلداب  :المنوفية.رسالة ماجستير. ميدانيةو 
  



  حنان على عمر أحمد    ٨/٨٨
رسالة . لمقارنات التطويريةمدخل ا: إعادة هندسة خدمات قطاع األخبار بالتليفزيون المصرى

   . ٢٠٠٦. جامعة بنها. كلية التجارة :بنها.ماجستير
                                                            

  دياللو مامادى هاى    ٨/٨٩
دراسة مقارنة بين جريدتى األهرام  :المعالجة الصحفية المصرية للقضايا األفريقية المعاصرة

معهد البحوث والدراسات  :القاهرة. رسالة ماجستير. و الصادرة بالفرنسيةاليومى واألهرام أبد
    . ٢٠٠٥. العربية

  
  صباح عبده هادى الخشينى    ٨/٩٠

دراسة مقارنة بين :دور التحقيق الصحفى فى معالجة قضايا المجتمع فى الصحافة اليمنية
عين جامعة . كلية اآلداب :القاهرة. رسالة ماجستير. لصحف الرسمية والحزبية و األصليةا

  . ٢٠٠٥. شمس
  
  حمد بن على بن حمد بهوان بهوان المخينى     ٨/٩١

معهد  :القاهرة. رسالة ماجستير. نى للصحافة و اإلشباعات المتحققةاستخدامات الجمهور العما
  . ٢٠٠٦. البحوث والدراسات العربية

  
  حسن نيازى الصيفى    ٨/٩٢

المدة صورة اإلسالم والمسلمين فى مجلتى النيوزويك وفورن بولسى الصادرتين بالعربية فى 
. كلية اللغة العربية : القاهرة. رسالة ماجستير. دراسة تحليلية: ٢٠٠٤حتى نهاية ٢٠٠٣من 

  . ٢٠٠٦. جامعة األزهر
  
  محمد عثمان حسن    ٨/٩٣

دراسة تحليلية : األمريكى البريطانى للعراقالغزو تقويم استخدام الصورة الصحفية فى تغطية 
  . جامعة عين شمس .من المجالت المصرية و األمريكية مقارنة لعينة

  
  محسن محمود أحمد فارس     ٨/٩٤

رسالة . التنمية المحلية فى شمال الصعيد دور تليفزيون القناة السابعة فى تناول قضايا
  . ٢٠٠٠. جامعة أسيوط . كلية اآلداب: أسيوط. ماجستير

  
  عبد السالم إمام عبد السالم محمد عزيز    ٨/٩٥

عادات وأنماط  تعرض تالميذ مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسى للموضوعات التى 
معهد الدراسات  :القاهرة .رسالة ماجستير. دراسة تحليلية وميدانية: تعالجها الصحافة المدرسية

  . ٢٠٠٣. جامعة عين شمس. العليا للطفولة 
  
  



  نادية محمد عبد الحافظ     ٨/٩٦
. رسالة ماجستير. حافظات فى الصحف المصرية اليوميةالفن الصحفى فى صفحات الم

  . ٢٠٠٦. جامعة الزقازيق. كلية اآلداب. الزقازيق
  
  إيناس منصور كامل شرف     ٨/٩٧

رسالة . ميدانيةدراسة تحليلية و  :الدلتا قضايا المرأة فى الصحف المحلية فى إقليم وسط
  . ٢٠٠٦. جامعة طنطا. كلية التربية :طنطا.ماجستير

  
  نانسى حمدى محمد عثمان     ٨/٩٨

 :المنوفية.رسالة ماجستير. انيةدراسة ميد :دور قادة الرأى فى توعية الشباب بمخاطر االنترنت
  . ٢٠٠٧. جامعة المنوفية. كلية اآلداب

  
  رابعة محمود محمد رشيد الدريملى   ٩٩/ ٨

رسالة . ات الصحية لدى المرأة الفلسطينيةدور إذاعة وتليفزيون فلسطين فى نشر المعلوم
  . ٢٠٠٦. معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة .ماجستير

  
  أكرم فتحى محمود البيارى  ٨/١٠٠

  .رسالة ماجستير. استخدامات الطفل الفلسطينى للقنوات الفضائية و اإلشباعات المتحققة
  . ٢٠٠٦. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة

  
  أحمد محمد أحمد زيدان     ٨/١٠١

العالقات العامة فى السباحة مع التطبيق على اإلدارة العامة للعالقات العامة السياحية بوزارة 
  . ١٩٨١. جامعة سوهاج . كلية اآلداب :سوهاج.رسالة ماجستير. السياحة

  
  خالف فوزى عبد الغنى   ٨/١٠٢

دراسة ميدانية على جمهور القراء و المخرجين :العالقة بين شكل الصحيفة و مضمونها
جامعة . كلية اآلداب :أسيوط. رسالة ماجستير. رائد اليومية تجاه الصفحة األولىالصحفيين بالج

  . ١٩٨٣. أسيوط
  
  عصمت عدلى حنا   ٨/١٠٣

. كلية اآلداب: اإلسكندرية.ماجستير رسالة. ماءاتهم الطبقيةالمتعاملون مع المخدرات و إنت
  . ١٩٨٩. جامعة إسكندرية

  
  إبراهيم على حسن البهى    ٨/١٠٤

دراسة تحليلية للمضمون خالل النصف األول من  :اإلعالم الدبلوماسى فى الصحافة المصرية
جامعة . كلية اآلداب :سوهاج.رسالة ماجستير. ت مع دراسة حالة للقائم باإلتصالالتسعينيا

  . ٢٠٠٢. سوهاج



  صابر حارص محمد    ٨/١٠٥
رسالة . دراسة ميدانية على محافظة سوهاج:تأثير الصحافة المصرية على الرأى العام المحلى

  . ٢٠٠٧. جامعة أسيوط .ماجستير
  
  سلوى عبد الرحيم عبد الحفيظ   ٨/١٠٦

تطبيقية مقارنة دراسة :العوامل المؤثرة فى إخراج الصحف المصرية الصادرة باللغات األجنبية
  . ٢٠٠٧. جامعة حلوان. كليةاآلداب :القاهرة.رسالة ماجستير. ٢٠٠٣خالل عام 

  
  خالد أحمد أبو قوطة   ٨/١٠٧

التليفزيونى  دراسة حالة على اإلنتاج:استخدام التكنولوجيا الحديثة فى اإلنتاج التليفزيونى
  . ٢٠٠٧. العربيةمعهد البحوث والدراسات . رسالة ماجستير. التسجيلى الفلسطينى

  
  تهانى عيد إبراهيم حشيش   ٨/١٠٨

. رسالة ماجستير. مصرية واإلشباعات المتحققة منهااستخدامات األطفال للصحف والمجالت ال
  . ٢٠٠٧. جامعة طنطا . كلية التربية النوعية: طنطا

  
  ندى عمران حسين    ٨/١٠٩

رسالة . ٢٠٠٢العربى لعام ى مجلة األهرام دراسة ف:صحافة المجالت فى الوطن العربى
  . ٢٠٠٤. جامعة بغداد. كلية االعالم . ماجستير

  
  والء إبراهيم عقاد على    ٨/١١٠

. دراسة تحليلية ميدانية:ب الجامعىدور الدراما التليفزيونية الدينية فى نشر الوعى لدى الشبا
جامعة . الدراسات اإلسالميةكلية . كلية الدراسات اإلسالمية والعربية :القاهرة. رسالة ماجستير

  . ٢٠٠٧. األزهر
  
  أسماء الجيوشى مختار    ٨/١١١

دراس تطبيقية :تأثير تجريم النشر فى التشريعات العربية على حرية الصحافة فى الوطن العربى
. جامعة الزقازيق. كلية اآلداب. رسالة ماجستير. ٢٠٠٢-  ١٩٩٦مقارنة فى الفترة من 

٢٠٠٨ .  
  
  سيد محمد شلبىفاطمة     ٨/١١٢

. رسالة ماجستير. لى السلوك الشرائى للشباب المصرىأثر إعالن الجوائز فى التليفزيون ع
  . ٢٠٠٧. جامعة عين شمس. كلية اآلداب. لقاهرةا
  
  شيماء أنور محمد    ٨/١١٣

. بى فى الصحف األمريكية و العربيةالمعالجة الصحفية للسياسة األمريكية نحو العالم العر 
  .٢٠٠٧. جامعة عين شمس. كلية اآلداب: القاهرة. ماجستيررسالة 



  غادة  شكرى محمود    ٨/١١٥
الدولية قبل و بعد أحداث  األمريكية فى الصحف العربية-األطر الخبرية للعالقات العربية

. رسالة ماجستير. الحياة –الشرق األوسط  -الدولى  دراسة تحليلية مقارنة ألهرام: سبتمبر
  . ٢٠٠٧. جامعة حلوان. اآلداب كلية :القاهرة

  
  محمد أحمد على آل عبد النبى السليمى    ٨/١١٦

. رسالة ماجستير. سلطنة عمان واإلشباعات المتحققة إستخدام الجمهور العمانى لتليفزيون
  . ٢٠٠٧. معهد البحوث والدراسات العربية :القاهرة

  
  جيهان سيد أحمد يحيى    ٨/١١٧

دراسة  :األفالم السينمائية المصرية وترتيب أولوياتها لدى طلبة الجامعاتالقيم اإلجتماعية فى 
. جامعة األزهر. اإلسالميةكلية الدراسات العربية و  :القاهرة.رسالة ماجستير. ليلية ميدانيةتح

٢٠٠٨ .  
  
  صالح الدين سليم عواد    ٨/١١٨

ة مسحية فى الفترة من دراس: قضايا المرأة فى الصحافة النسائية األهليية فى فلسطين
 . جامعة الدول العربية . معهد البحوث و الدراسات العربية. رسالة ماجستير.  ٢٠٠٦-٢٠٠٤
٢٠٠٨ .  

  
  نوال محمد عمر   ٨/١١٩

. دراسة سيسولوجية عن دور السينما فى التنمية اإلجتماعية بالتطبيق على ثالث قرى مصرية
  . ١٩٧٩. جامعة أسيوط . كلية اآلداب . رسالة ماجستير

  
  محمد على على جمعان    ٨/١٢٠

تطبيقية  دراسة: رجانات السياحة والتسوق العربيةفاعلية اإلعالن التليفزيونى فى الترويج لمه
جامعة الدول . معهد البحوث و الدراسات العربية. رسالة ماجستير. على مهرجان دبى للتسوق

  . ٢٠٠٦. العربية
  
  أميرة أحمد سليمان أحمد    ٨/١٢١

تحليلية فى الفترة من دراسة  :الصورة الصحفية إلنتفاضة األقصى فى الصحف المصرية
  . ٢٠٠٦. جامعة الزقازيق. كلية اآلداب. رسالة ماجستير.  ٢٠٠٤-٢٠٠٠

  
  ماهيتاب ماهر محمود    ٨/١٢٢

ى صحف األهرام والوفد دراسة تطبيقية عل :معالجة الصحافة المصرية للقضايا الصحية
  . ٢٠٠٧. جامعة الزقازيق. كلية االداب. رسالة ماجستير. ألسبوعاو 
  
  



  نهى محمد عبده حشيش ٨/١٢٣
: استخدامات الشباب الجامعى للقنوات الفضائية العربية اإلسالمية و اإلشباعات المتحققة منها

. جامعة األزهر. كلية الدراسات اإلسالمية العربية . رسالة ماجستير. تحليلية –دراسة ميدانية 
٢٠٠٨ .  

  
  مروة محمود جمال الدين   ٨/١٢٤

هنية عن العالم لدى الطفل دور أفالم الكارتون المحلية و المستوردة فى غرس صور ذ
  . ٢٠٠٨. جامعة عين شمس. كلية اآلداب . رسالة ماجستير. المصرى

  
  فادية محمود على    ٨/١٢٥

  .رسالة ماجستير. مسحيةدراسة  :داخل مجالت األطفال العنف كما تعكسه القصص المصورة
  . ٢٠٠٨. جامعة عين شمس. معهد الدراسات العليا للطفولة

  
  حسين عبد اهللا سعد    ٨/١٢٦

 :الفلسطينىاإلعالنات فى اإلذاعات الفلسطينية الخاصة وتأثيرها على السلوك الشرائى للشباب 
جامعة الدول . معهد البحوث والدراسات العربية. رسالة ماجستير. دراسة مسحية بقطاع غزة

  . ٢٠٠٨. العربية 
  
  أحمد مصطفى كامل مرزوق    ٨/١٢٧

كلية . رسالة ماجستير. إلتصالية بالمنظمات غير الحكوميةالعوامل المؤثرة على الوظيفة ا
  . ٢٠٠٨. جامعة سوهاج. اآلداب 

  
  خالد عبد الحميد كامل   ٨/١٢٨

. كلية اآلداب . رسالة ماجستير. ليلية مقارنةدراسة تح :صورة الشرطة فى الصحافة المصرية
  . ٢٠٠٨. جامعة المنوفية 

 
  أحمد سعيد رجب شرف     ٨/١٢٩

خالل  الصحفى الرياضى وعالقته بإنتشاررياضة الهوكى اهتمام بعض الصحف بفنون التحرير
. جامعة حلوان . كلية التربية الرياضية . رسالة ماجستير. ١٩٩٤إلى  – ١٩٩٠الفترة من 

١٩٩٦ .  
  
  هنية محمد محمود سالم   ٨/١٣٠

دراسة :استخدام تكنولوجيا اإلتصال فى مجال العالقات العامة وانعكاساته على أداء العاملين
كلية الدراسات . القاهرة . رسالة ماجستير. رنة بين القطاعين الحكومى والخاصميدانية مقا

  . ٢٠٠٨. اإلسالمية و العربية جامعة األزهر
  
  



  محمود السيد محمد محمد عفيفى     ٨/١٣١
مصر و تأثيرها على إتجاهات الصحفيين المصرين نحو القوانين المنظمة للعمل الصحفى فى 

 :المنوفية. رسالة ماجستير. ة على عينة من الصحفيين المصرييندراسة تطبيقي: األداء المهنى
  . ٢٠٠٧. جامعة المنوفية. كلية اآلداب

  
  عوضشيرين عوض خليل     ٨/١٣٣

رسالة . و اإلشباعات المتحققة استخدامات المرأة الفلسطينية لوسائل اإلعالم الفلسطينية
  . ٢٠٠٨. معهد البحوث و الدراسات العربية. القاهرة .ماجستير

  
  حسام على صالح  أبو جحجوج     ٨/١٣٤

رسالة . حزبية و اإلشباعات المتحققة منهاإستخدامات الشباب الفلسطينى لإلذاعات ال
  . ٢٠٠٨. معهد البحوث و الدراسات العربية. القاهرة .ماجستير

  
  حمدان بن على بن سعيد البادى     ٨/١٣٥

معهد . القاهرة.رسالة ماجستير. ت العمانية و اإلشباعات المتحققةإستخدام الشباب لإلذاعا
  . ٢٠٠٨. البحوث و الدراسات العربية

  
  سعيد محمد مصطفى أبو العال     ٨/١٣٦

دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق غلى األزمة :المواقع اإللكترونية الفلسطينية لألزمات معالجة
لدراسات امعهد البحوث و  :القاهرة. رسالة ماجستير. م ٢٠٠٦الداخلية بعد اإلنتخابات التشريعية 

  . ٢٠٠٨. العربية
  
  محمد أحمد محمد عبود     ٨/١٣٧

 :أولويات القضايا اإلجتماعية لدى المراهقيندور مسلسالت التليفزيون المصرى فى ترتيب 
جامعة عين . الدراسات العليا للطفولة معهد البحوث و  :القاهرة. رسالة ماجستير. دراسة تطبيقية

  . ٢٠٠٨. شمس 
  
  هداية صالح شمعون    ٨/١٣٨

 معهد البحوث: القاهرة.رسالة ماجستير.  .الميات الفلسطينيات فى قطاع غزةالواقع المهنى لإلع
  . ٢٠٠٩. والدراسات العربية

  
  حنان محمد رضا مبروك    ٨/١٣٩

. عية فى ضوء تحقيقها للوعى البيئىدراسة تقويمية للمجالت الصادرة عن المؤسسات الصنا
  . ٢٠٠٩. جامعة عين شمس . معهد الدراسات و البحوث البيئية :القاهرة. رسالة ماجستير

  
  
  



  محمد يحيى محمد موسى    ٨/١٤٠
. جامعة أسيوط. كلية اآلدلب :طأسيو . رسالة ماجستير. الصحافة اليمنية لدى الصفوةاقية مصد

٢٠٠٨ .  
  
  سامى أحمد محمد المهنا    ٨/١٤١

سط دراسة تحليلية مقارنة لصحف الرياض والشرق األو  :القيم اإلخبارية فى الصحافة العربية
  . ١٩٩٩. جامعة المنيا. اآلدابكلية : المنيا. رسالة ماجستير. السعوديتين و األهرام المصرية

  
  سلوى حسن البنا محمد    ٨/١٤٢

إستخدامات الشباب لخدمة SMSعبر الفضائيات واإلشباعات واإلشباعات المتحققة منها 
  . ٢٠٠٩. جامعة عين شمس . كلية البنات : القاهرة. رسالة ماجستير.  الرسائل القصيرة

  
  وائل سالم شراب    ٨/١٤٣

دراسة : ولى فى الصحف الفلسطينية اليوميةالتحريرية فى إخراج الصفحة األ تأثير السياسة 
رسالة . ٢٠٠٧حتى  ١٩٩٦فى الفترة من ) الحياة الجديدة -األيام –القدس (لصحف  تحليلية

  . ٢٠٠٩. معهد البحوث و الدراسات العربية: القاهرة.ماجستير
  
  سماح ماضى متولى محمد     ٨/١٤٤

معهد الدراسات العليا : القاهرة. رسالة ماجستير. المهن فى صحافة األطفال المصرية صورة
  . ٢٠٠٤. جامعة عين شمس  . للطفولة 

  
  عبد الهادى هاشم منى جابر    ٨/١٤٥

. إستخدام الشباب الجامعى للمواقع اإلسالمية على شبكة اإلنترنت و اإلشباعات المتحققة منها
  . ٢٠٠٨. جامعة المنوفية. كلية اآلداب . رسالة ماجستير

  
  حنان موسى عبد العال    ٨/١٤٦

كلية : أسيوط. رسالة ماجستير. العالقات العامة فى المنشآت الصناعية بمحافظة أسيوط
  . ٢٠٠٨. جامعة أسيوط. اآلداب

  
  أميرة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح    ٨/١٤٧

رسالة . دراسة للمضمون والقائم باإلتصال:المجهلة فى الصحف المصرية إستخدام األخبار
  . ٢٠٠٨. جامعة عين شمس. كلية اآلداب :القاهرة.ماجستير

  
  
  
  
  



  محمد جاد المولى حافظ عويس    ٨/١٤٨
القتها بالمتغيرات إتجاهات التغطية اإلخبارية للشئون الخارجية فى الصحف المصرية و ع

الخاصة خالل الصحف القومية و الحزبية و دراسة تطبيقية على عينة من : الخاصة بالصحف
  . جامعة الزقازيق. كلية اآلداب :الزقازيق.رسالة ماجستير. ٢٠٠٦- ٢٠٠٥عام 

  
  إياد محمود عبد الفتاح     ٨/١٤٩

معهد البحوث  :القاهرة.رسالة ماجستير. الفلسطينية لقضاي األمن الداخلى أطر معالجة الصحف
  . ٢٠٠٩. والدراسات العربية

  
  ناصر سيد محمد     ٨/١٥٠

دراسة تحليلية و ميدانية : خبارية لوكالة الجماهرية لألبناءالقضايا اإلفريقية فى التغطية اإل
رسالة . ٢٠٠٣إلى  ١٩٩٩تصال فيها للمدة منللنشرة اإلخبارية اليومية للوكالة والقائم باإل 

  . ٢٠٠٥. الجماهيرية الليبية . أكاديمية الدراسات العليا.ماجستير
  
  سلوى إبراهيم حسن دهمش     ٨/١٥١

دراسة تحليلية مقارنة على : إللكترونى نحو الحركات اإلسالميةإتجاهات الخطاب الصحفى ا
. رسالة ماجستير. ترناشونال هيرالدتربيو األمريكيةموقعى صحيفتى األهرام المصرية و اإلن

  . ٢٠٠٨. جامعة جنوب الوادى. كلية اآلداب :القاهرة
  
  أيمن حسن أبو عريضة    ٨/١٥٢

دراسة مسحية فى :فلسطينىدورالصحافة الفلسطينية فى تنمية الوعى السياسى لدى الشباب ال
  . ٢٠٠٩. جامعة الدول العربية  :القاهرة.رسالة ماجستير. قطاع غزة

  
  عالء الدين محمد عياش    ٨/١٥٣

رسالة .تحليليةدراسة  :معالجة األفالم التسجيلية الفلسطينية للقضية الفلسطينية
  . ٢٠٠٩. جامعة الدول العربية: القاهرة.ماجستير

  
  مريم أنور نصيف     ٨/١٥٤

دراسة : شريعات الصحافة وأخالقيات المهنةالعوامل المؤثرة على إلتزام القائمين باإلتصال بت
كلية  :القاهرة.رسالة ماجستير. حفيين بالصحف القومية و العربيةميدانية على عينة من الص

  . ٢٠٠٩. جامعة المنيا . االداب
  
  وجدى عبد الرحمن شيخ باوزير    ٨/١٥٥

عى دور األنشطة اإلتصالية للجمعيات البيئية فى الجمهورية اليمنية فى تنمية الو 
. معهد البحوث و الدراسات العربية: القاهرة. رسالة ماجستير. ةدراسة ميدانية تحليلي:البيئى
٢٠٠٦ .  

  



  حسننرمين فوزى     ٨/١٥٦
صحف  دراسة تطبيقية مقارنة على:السياق اإلبداعى فى إخراج الصحف الجامعية المصرية

. جامعة عين شمس. كلية اآلداب :القاهرة.رسالة ماجستير. الجامعات الحكومية والخاصة
٢٠٠٩ .  

  
  حسن فتحى على القشاوى    ٨/١٥٧

 :القاهرة.رسالة ماجستير. أثناء األزمات و الكوارث فى مصر عوامل تشكيل الخطاب الصحفى
  . ٢٠٠٩. جامعة حلوان. كلية اآلداب

  
  نسرين حسام الدين حسن طنطاوى     ٨/١٥٨

دور الصحافة المصرية فى ترتيب أولويات اإلهتمام بالقضايا القومية لدى قادة الرأى بالمجتمع 
. جامعة المنيا . كلية اآلداب :القاهرة.رسالة ماجستير. محلى بالتطبيق على محافظة المنياال

٢٠٠٩ .  
  
  ريهام أحمد محمد الحبيبى     ٨/١٥٩

دور الصحافة المصرية فى إمداد القراء بالمعلومات حول سياسات الدول الغربية تجاه القضايا 
. جامعة المنصورة. كلية اآلداب: المنصورة.رسالة ماجستير. دراسة تحليلية و ميدانية :لعربيةا

٢٠٠٩ .  
  
  رشا أحمد مصطفى السكراوى   ٨/١٦٠

دراسة تحليلية :إستخدام الصحافة اإللكترونية وعالقته بقارئية الصحف المطبوعة فى مصر
جامعة . كلية اآلداب :المنوفية.رسالة ماجستير. دانية على عينة من الشباب المصرىومي

  . ٢٠٠٩. المنوفية
  
  أحمد كمال أحمد عبد الحافظ   ٨/١٦١

رسالة . و تفضيالت القراء اإلخراجية لها للصحف اإللكترونية المصريةتصميم الصفحة األولى 
  . ٢٠٠٨. جامعة حلوان. كلية اآلداب : القاهرة.ماجستير

  
  محمود مصطفى محمود الجمل   ٨/١٦٢

. دراسة تحليلية و ميدانية:الجامعىمعالجة الصحافة اإللكترونية المصرية لقضايا الشباب 
  . ٢٠٠٩. جامعة المنصورة. كلية التربية النوعية :المنصورة.رسالة ماجستير

  
  عبد اهللا عمران على إبراهيم   ٨/١٦٣

دراسة تحليلية :ن المصريةإتجاهات الجمهورالمصرى نحو معالجة الفضائيات العربية للشئو
  . ٢٠٠٩. جامعة الزقازيق. كلية اآلداب: الزقازيق.رسالة ماجستير. ميدانية

  
  



  سالم بن عامرسكينة إبراهيم     ٨/١٦٤
وى مجلة دراسة تحليلية لمحت:صحافة الطفل و دورها فى تنمية القيم التربوية لدى األطفال

  . ١٩٩٤. جامعة الزقازيق. كلية اآلداب :الزقازيق.رسالة ماجستير. ١٩٦٨- ١٩٧٤األمل الليبية 
  
  عالء لفتة موسى   ٨/١٦٥

قوانين الصحافة فى الوطن  للدساتير ودراسة مسحية :العوامل المؤثرة على الحريات الصحفية
  . ٢٠٠٩. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة.رسالة ماجستير. العربى

  
  الد محمد رشيدخ   ٨/١٦٦

. ابعة األوضاع الداخلية فى العراقإعتماد الجالية العراقية فى مصرعلى وسائل اإلعالم فى مت
  . ٢٠٠٨. الدراسات العالبيةمعهد البحوث و  :القاهرة.رسالة ماجستير

  
  إحسان رمضان عباس    ٨/١٧٦

رسالة . يا الداخلية لدى الجمهورالعراقىدور الفضائيات العراقية فى ترتيب أولويات القضا
  . ٢٠٠٩. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة.ماجستير

  
  منى على محمد عبد الرحمن    ٨/١٦٨

دراسة تطبيقية مقارنة على عينة من :المجتمع المدنىاألنشطة اإلتصالية فى مؤسسات 
جامعة . كلية األداب  :الزقازيق.رسالة ماجستير. هلية بمحافظتى القاهرة و الشرقيةالجمعيات األ

  . ٢٠٠٧. الزقازيق
  
  نجالء محمد حسنين إبراهيم الهايج     ٨/١٦٩

دراسة :المتحققة منهاإستخدامات الشباب المصرى لبرامج اإلذاعة الخاصة و اإلشباعات 
  . ٢٠٠٩. جامعة عين شمس. كلية البنات :القاهرة.رسالة ماجستير. FM تحليلية إلذاعة نجوم

  
  عبد العزيز خلف خليل الجبورى    ٨/١٧٠

إلى  ١/٣/٢٠٠٣لفترة من معالجة الصحافة اإلماراتية لإلحتالل األمريكى للعراق ل
  . ٢٠١٠. البحوث و الدراسات العربيةمعهد  :القاهرة.رسالة ماجستير. ٣١/١/٢٠٠٥
  
  مهدى محمد حيدر صالح    ٨/١٧١

 :لدى الشباب اليمنىدوراإلتصال فى تكوين الصورة الذهنية عن الواليات المتحدة األمريكية 
  . ٢٠٠٩. جامعة األزهر. كلية اللغة العربية: القاهرة.رسالة ماجستير. دراسة ميدانية

  
  نبهانآية كمال محمد عرفات    ٨/١٧٢

رسالة . اسى فى المملكة العربية السعوديةالمعالجة الصحفية لقضايا اإلصالح السي
  . ٢٠٠٩. جامعة حلوان . كلية اآلداب  :القاهرة.ماجستير

  



  
  إياد إبراهيم عبد الكريم   ٨/١٧٣

 :القاهرة.رسالة ماجستير. طينية فى نشر ثقافة حقوق اإلنساندور المواقع اإلليكترونية الفلس
  . ٢٠١٠. معهد البحوث والدرسات العربية

  
  هديل حسين جاسم    ٨/١٧٤

إعتماد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات األكاديمية و البحثية العراقية على اإلنترنت 
معهد : القاهرة.رسالة ماجستير.  دراسة إستطالعية: وٕانعكاس ذلك على تطوير األداء المهنى

  . ٢٠١٠. البحوث و الدراسات العربية 
  
  كاوه عبد الرضا محمد   ٨/١٧٥

 .دراسة تحليلية :العراقية األرضية معالجة قضايا التنمية اإلقتصادية فى قنوات التليفزيون
  . ٢٠١٠. معهد البحوث و الدراسات العربية :القاهرة.رسالة ماجستير

  
  شريهان محمد توفيق    ٨/١٧٦

انية على عينة دراسة ميد:شبكة اإلنترنتالعوامل المؤثرة فى إلتماس المعلومات السياسية من 
  . ٢٠٠٩. جامعة أسيوط . كلية اآلداب  :القاهرة.رسالة ماجستير. من الصفوة المصرية

  
  نهى السيد أحمد ناصر    ٨/١٧٧

رسالة .دراسة ميدانية :إلعالنية المتخصصةإتجاهات المستهلك المصرى نحو القنوات ا
  . ٢٠٠٨. جامعة األزهر. اإلسالمية و العربيةكلية الدراسات  :القاهرة.ماجستير

  
  محمد سامى صبرى سالم    ٨/١٧٨

رونية واإلشباعات المتحققة استخدامات الشباب الجامعى لكل من الصحف المطبوعة و اإللكت
  . ٢٠٠٩. جامعة المنصورة . دمياط . رسالة ماجستير. منها

  
  شيماء عز الدين على جمعة    ٨/١٧٩

دى لدوربرامج المسئولية اإلجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى صورتها الذهنية 
قسم علوم ، كلية اآلداب :معهد البحوث والدراسات العربية.رسالة ماجستير. لجمهورالمصرىا

  . ٢٠١٠اإلتصال واإلعالم 
  
  فوزى عبد الرحمن أحمد    ٨/١٨٠

رسالة . و إنعكاسها على الصفوة من القراءمعالجة الصحف المصرية لقضايا حوض النيل 
  . ٢٠٠٧. كلية اآلداب . جامعة الزقازيق.ماجستير

  
  
  



  محمود حمدى عبد القوى     ٨/١٨١
إنقرائية القصة الخبرية اإلقتصادية فى الصحافة المصرية بالتطبيق على مجلة األهرام 

قسم إعالم . كلية اآلداب: جامعة المنيا.رسالة ماجستير. اإلقتصاد باألهرامقتصادى و صفحة اإل
١٩٩٩ .  

  
  هالة سعيد إيهاب   ٨/١٨٢

رسالة . من مجالت األطفال إخراج الصورة الصحفية و بعض تطبيقاتها فى عينة
  . ٢٠١٠قسم اإلعالم و ثقافة األطفال: معهد الدراسات العليا للطفولة.ماجستير

  
  كريمة عبد اللطيف توفيق    ٨/١٨٣

 الشرق -يقية على صحف مصر العربيةدراسة تطب:إنقرائية الصحف اإللكترونية العربية
قسم - كلية اآلداب :جامعة الزقازيق.رسالة ماجستير. ٢٠٠٦الرأى العام خالل عام -ألوسطا

  . ٢٠١٠اإلعالم 
  
  وليد رشيد العبيدى    ٨/١٨٤

اإلخبارية التى تعكسها الفضائيات العراقية وعالقتها العوامل المؤثرة على القيم 
المنتظمة . جامعة الدول العربية.رسالة ماجستير.  ]نموذجاً . العراقية. الشرقية. الرافدين[بالجمهو

قسم الدراسات اإلعالمية . معهد البحوث والدراسات العربية. العربية لتربية الثقافة و العلوم
٢٠١٠ .  

  
  زكريا محمد السيمىمحمد لطفى    ٨/١٨٥

مجالس  الوزراء دور العالقات العامة فى تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات بالتطبيق على 
  . ٢٠١٠كلية اآلداب قسم إعالم . جامعة المنيا . رسالة ماجستير. والشعب و الشورى

   
  دعاء محمود محمد حجاب    ٨/١٨٦

على قناة النيل لألخبار المصرية منذ المضمون السياسى لتغطية األخبار لألزمة الصومالية 
معهد . جامعة القاهرة. رسالة ماجستير. دراسة تحليلية ٢٠٠٨حتى أغسطس  ٢٠٠٦مايو 

  . ٢٠١١قسم السياسة واإلقتصاد. البحوث و الدراست األفريقية 
  
  إياد حكمت العبيدى     ٨/١٨٧

جامعة .رسالة ماجستير. لديهمتعرض الشباب العراقى لمواقع االنترنت و عالقته بالقيم السائدة 
   .  ٢٠١١المنظمة العربية للتربية/الدول العربية

  
  جمعة محمد عبداهللا اللهيبى    ٨/١٨٨

. إعتماد الشباب العراقى على وسائل اإلعالم الجديدة فى متابعة األحداث الجارية فى العراق
  . ٢٠١١والثقافة المنظمة العربية للتربية . جامعة الدول العربية.رسالة ماجستير

  



  مصطفى شحاته عطا اهللا     ٨/١٨٩
 ٢٠٠٥مصرى فى الفترة من دور الصحف المصرية فى دعم الحراك السياسى فى المجتمع ال

  ٢٠١١ ،كلية اآلداب :جامعة المنوفية.رسالة ماجستير. ٢٠٠٧إلى 
  
  ذار محمد جالل هه    ٨/١٩٠

رسالة . و اإلشباعات المتحققة منها ائياتعالقة ذوى اإلحتياجات الخاصة العراقية بالفض
  . ٢٠١١معهدالبحوث و الدراسات العربية. جامعة الدول العربية.ماجستير

  
  شيركو جبار محمد     ٨/١٩١

رسالة . لوعى السياسى لدى الشباب العراقىدور الحمالت اإلعالمية التليفزيونية فى نشر ا
  . ٢٠١١جامعة عين شمس. الدراسات العربيةمعهد البحوث و . جامعة الدول العربية.ماجستير

  
  ياسمين سعيد محمدعبد المنعم    ٨/١٩٢

ور دور برامج الرأى بقناة مصراإلخبارية فى تكوين المعرفة عن القضايا العامة لدى الجمه
قسم علوم  - كلية اآلداب - جامعة عين شمس.رسالة ماجستير. دراسة ميدانية تحليلية:المصرى

  . ٢٠١٠اإلتصال واإلعالم 
  
  هدى إبراهيم الدسوقى جمعة الغرباوى    ٨/١٩٣

فى مصر بالتطبيق دورالصحف فى تشكيل إتجاهات الصفوة المصرية نحو القضايا السياسية 
  . ٢٠١٠قسم اإلعالم / كلية اآلداب  –جامعة المنصورة .رسالة ماجستير. على أزمة القضاء

  
  حنان حسن محمد الجندى    ٨/١٩٤

 دراسة تطبيقية على عينة من :باإلتصال فى مجال اإلذاعة المسموعة والمرئيةصورة القائم 
قسم . كلية اآلداب . جامعة عين شمس .رسالة ماجستير. الجمهور العام و الصفوة المصرية

  . ٢٠١١علوم اإلتصال واإلعالم 
  
  منى عبد الرحمن مصلح أحمد جبر    ٨/١٩٥

رسالة . شباب المصرى بالمعلومات السياسيةإمداد ال دوروسائل اإلعالم التقليدية والحديثة فى
  . ٢٠١١قسم علوم اإلتصال و اإلعالم  –كلية اآلداب –جامعة عين شمس .ماجستير

  
  شادى إبراهيم أحمد    ٨/١٩٦

رف و إتجاهات جمهور الصفوة أطراإلعالنات التحريرية فى الصحف وأثرها فى تشكيل معا
  . ٢٠١١. قسم اإلعالم . كلية اآلداب :جامعة المنصورة. رسالة ماجستير. نحوها

  
  عمرو صبرى سليمان    ٨/١٩٧

جامعة  .رسالة ماجستير. دراسة مقارنة:غزة معالجة الفضائيات إلنتهاكات حقوق اإلنسان فى
  . ٢٠١١معهد البحوث و الدراسات العربية . الدول العربية



  شيرين حمد نيو سالم    ٨/١٩٨
رسالة . برامج األطفال فى التليفزيون وعالقتها بإمداد الطفل األصم بالمعلومات 

  . ٢٠٠٥معهد الدراسات العليا للطفولة . جامعة عين شمس .ماجستير
  
  سامية محمد محمود أبو النصر    ٨/١٩٩

رسالة . ترونية واإلشباعات المتحققة منهادوافع استخدام الشباب الجامعى لبعض الصحف اإللك
  . ٢٠١١معهد الدراسات العليا للطفولة . جامعة عين شمس .ماجستير

  
  حسن محمد على خليل   ٨/٢٠٠

دراسة تطبيقية على التليفزيون :دور البرامج الجماهيرية فى معالجة قضايا الطفولة والمراهقة
  . ٢٠٠٤معهد الدراسات العليا للطفولة . جامعة عين شمس.رسالة ماجستير. ىالمصر 

  
  حنان صبرى محمود على     ٨/٢٠١

العاديين نحو  فاعلية برنامج كمبيوتر بإستخدام الوسائط المتعددة فى تنمية إتجاهات األطفال
قسم . معهد الدراسات العليا للطفولة. جامعة عين شمس .رسالة ماجستير. أقرانهم المعوقين 

  . ٢٠٠٧اإلعالم و ثقافة األطفال 
  
  الحفناوىهناء حفناوى يوسف حسن    ٨/٢٠٢

العالقة بين تعرض الطفل المصرى لقنوات األطفال العربية الفضائية والقيم و المعلومات التى 
  . ٢٠١٠قسم اإلعالم /كلية اآلداب . جامعة الزقازيق.رسالة ماجستير. دراسة تطبيقية . يكتسبها

  
  أسماء مسعد عبد المجيد    ٨/٢٠٣

ة األحداث الفيديو على اإلنترنت فى متابعإعتماد الشباب المصرى على مضامين ملفات 
يونيو  –قسم اإلعالم  –كلية اآلداب : جامعة حلوان.رسالة ماجستير. دراسة مسحية: المحلية
٢٠١١ .  

  
  محمد إبراهيم بسيونى   ٨/٢٠٤

 –دراسة تحليلية مقارنة لصحف األهرام : الخطاب الصحفى المصرى لقضايا حقوق اإلنسان
كلية  –جامعة تالزقازيق .رسالة ماجستير. ٢٠٠١- ١٩٩٨الفترة من األسبوع فى  –الوفد 

  . قسم اإلعالم –اآلداب 
  
  شيرين أبو خليل محمد صالح   ٨/٢٠٥

رسالة . دراسة تحليلية مقارنة: مرتكزات الدعاية السياسية األمريكية فى غزو العراق
  . ٢٠١٠اإلعالم قسم علوم اإلتصال و  –كلية اآلداب : جامعة عين شمس.ماجستير

  
  



  سمية أحمد على األلفى   ٨/٢٠٦
رسالة ، يناير ٢٥اتجاهات الصحافة المصرية نحو السلطة الحاكمة فى مصر بعد ثورة 

  .٢٠١٥كلية اآلداب، جامعة المنصورة،، ماجستير
  
  إسالم عاطف رجب أحمد حجازى    ٨/٢٠٧

اإلنترنت و مستوى المعرفة لديه العالقة بين تعرض الشباب الجامعى  للمواقع اإلسالمية على 
قسم . كلية اآلداب : جامعة المنوفية.رسالة ماجستير. دراسة ميدانية: بالقضايا العربية المعاصرة

  . ٢٠١٠اإلعالم 
  
  نيرمين احمد السيد    ٨/٢٠٨

جامعة عين شمس .رسالة ماجستير. دراسة تحليلية: صورة المرأة المصرية فى مجالت األطفال
 . ٢٠١٠قسم اإلعالم و ثقافة الطفل . معهد الدراسات العليا للطفولة . 
  
  الحسن على محمد الذارى    ٨/٢٠٩

رسالة . دراسة ميدانية :إلشباعات المتحققةاستخدامات الشباب اليمنى للصحف اإللكترونية وا
  . ٢٠١١قسم االعالم  –كلية اآلداب . جامعة أسيوط  . ماجستير

  
  يسرى فتحى محروس شبايكشيماء     ٨/٢١٠

رسالة . دراسة ميدانية: قارئية الشباب الجامعى لبريد القراء فى الصحافة المصرية اليومية
  . ٢٠١١قسم اإلعالم –كلية اآلداب الدراسات العليا  –جامعة المنوفية .ماجستير

  
  محب اهللا غالم يحيى     ٨/٢١١

رسالة . سة ميدانية على الجمهور األفغانىدرا:دور األنشطة اإلتصالية فى نشرالمعرفة الصحية
معهد البحوث و . المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم . جامعة الدول العربية.ماجستير

  . ٢٠١٠فبراير . الدراسات العربية
  
  عبد الباسط عبد الواسع محمد الشرعى    ٨/٢١٢

حتى  ١٩٩٥خطاب فى الفترة من دراسة فى تحليل ال. القضايا الوطنية فى الصحافة اليمنية
 . المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم . جامعة الدول العربية.رسالة ماجستير. ٢٠٠٠

  . ٢٠٠٥معهد البحوث و الدراسات العربية 
  
  رويدة سليمان جمعة أبو منديل    ٨/٢١٣

رسالة . الصحف األسبوعية الصادرة فى غزة القضية الفلسطينية فى الكريكتير السياسى فى
معهد البحوث والدراسات . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: جامعة الدول العربية.ماجستير

  ٢٠٠٦قسم الدراسات اإلعالمية  . العربية
  
 



  دعاء أحمد هشام مصباح عمار    ٨/٢١٤
الجمهور الفلسطينى بقضايا دور الصحافة الفلسطينية فى ترتيب أولويات إهتمام 

المنظمة العربية –جامعة الدول العربية . رسالة ماجستير. ميدانية  –دراسة تحليلية :لطفولةا
  . ٢٠١١قسم الدراسات اإلعالمية - معهد البحوث و الدراسات العربية. للتربية و الثقافة و العلوم

  
  محمود محمد مصطفى عبداهللا مخلوف    ٨/٢١٥

اث الجارية و اإلشباعات الصفوة الفلسطينية للصحافة اإللكترونية لمتابعة األحداستخدامات 
قسم . معهد البحوث و الدراسات العربية. جامعة الدول العربية .رسالة ماجستير. المتحققة

  . ٢٠٠٦الدراسات اإلعالمية 
  
  هيثم أحمد خبرخطاب   ٨/٢١٦

 دراسة تحليلية. معالجة الصحافة األمريكية لقضايا اإلصالح السياسى فى الوطن العربى 
الدتريبيون . بالتطبيق على الوشنطن بوست:  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥مقارنة فى الفترة من 

  . جامعة الزقازيق . كلية اآلداب.رسالة ماجستير. والنيوزويك
  
  عبد اهللا بن محمد قطان    ٨/٢١٧

 دراسة تحليلية:العربية السعودية للمؤسسات الخيرية الدولية فى المملكةاإلنتاج الصحفى 
  . ٢٠٠١جامعة اإلمام محمد بن سعود . كلية الدعوة واإلعالم .رسالة ماجستير. تقومية

  
  السيد عثمان السيد أحمد    ٨/٢١٨

صالح باإلالعالقة بين مستويات التعرض للمواد اإلخبارية التليفزيونية و مستويات المعرفة 
. معهد البحوث والدراسات العربية. رسالة ماجستير. السياسى لدى الجمهور المصرى

  . ٢٠١١القاهرة
  
  محمد حلمى عمارة    ٨/٢١٩

. ضمون موافقتها على شبكة اإلنترنتعالقة المضمون المقدم بالفضائيات افخبارية العربية بم
  . ٢٠١١جامعة الزقازيق : كلية اآلداب. رسالة ماجستير

  
  أحمد سمير محمد عبد الغنى    ٨/٢٢٠

راسة ميدانية مقارنة على عينة من الجمهور د: ت الجمهور المصرى لشبكة اإلنترنتاستخداما
/ كلية اللغة العربية.رسالة ماجستير. ال فى وسائل اإلعالم اإللكترونيةالعام و القائمين باإلتص

  جامعة األزهر
  
  اسالم شفيق عبد الهادى    ٨/٢٢١

 ١٩٩١- ١٩٨٩صورة مصر فى الصحافة اليومية لدول مجلس التعاون الخليجى خالل الفترة 
  . جامعة األزهر-كلية اللغة العربية .رسالة ماجستير .دراسة تحليلية مقارنة

  



  
  مطهرعلى عقيدة    ٨/٢٢٢

 دراسة ميدانية مقارنة بين مصر و:إلتماس األكاديمين للمعلومات العلمية على شبكة اإلنترنت
  . جامعة أسيوط. كلية اآلداب.رسالة ماجستير. اليمن

  
  على براهيم سميرإ   ٨/٢٢٣

رسالة . دراسة مسحية: استخدامات الشباب المصرى للمدونات اإللكترونية على اإلنترنت
  . ٢٠١٢جامعة عين شمس . كلية اآلداب . ماجستير

  
  هبة اهللا محمد فتحى سليمان    ٨/٢٢٤

دراسة :اإلسرائيلية ٣١٣للقضايا العربية من قناتى الحرة األمريكية و المعالجة اإلخبارية 
  . جامعة المنيا- كلية االداب. رسالة ماجستير. يلية مقارنةتحل
  
  محمد عبد الحميد أحمدعبد الحميد   ٨/٢٢٥

دراسة تحليلية لعينة من :المعالجة الصحفية لموقف الدول العربية بين القضايا القومية
قسم / جامعة األزهر.رسالة ماجستير. ٣١/١٢/٢٠٠٧إلى  ١/١/٢٠٠٠من  ربيةالصحف الع

  . ٢٠١١شعبة الصحافة و النشر . الصحافة و اإلعالم
  
  محمد حسنى حسين محروس    ٨/٢٢٦

. دراسة ميدانية. األساليب الترويجية للسياحة الدينية فى مصر و تأثيرها على الوعى السياحى
  . ٢٠١٠قسم الصحافة و اإلعالم / جامعة األزهر/العربيةكلية اللغة . رسالة ماجستير

  
  مروة مصطفى مصطفى شمس   ٨/٢٢٧

راسة وصفية فى محافظة د:اإلعالم فى تنمية الوعى بقضايا البيئة فى مصر دور مراكز
  . ٢٠١٠قسم اإلعالم  –كلية اآلداب  - جامعة اإلسكندرية.رسالة ماجستير. اإلسكندرية

  
  نشأتنهلة محمد    ٨/٢٢٨

نترنت و إستخدامات الشباب المصرى للصفحات الرياضية المتخصصة على شبكة اإل 
قسم اإلعالم  –كلية االداب  - جامعة المنوفية.رسالة ماجستير. اإلشباعات المتحققة منها

٢٠١٠  
  
  هنادى غريب زينهم غريب   ٨/٢٢٩

إتجاهات القائم باإلتصال معالجة قضايا العنف ضد المرأة فى المجالت النسائية المصرية و 
  .رسالة ماجستير. دراسة تحليلية ميدانية مقارنة: ٢٠٠٧-٢٠٠٦لصفوة نحوها خالل عامى وا

  .٢٠١١قسم اإلعالم / كلية اآلداب /جامعة المنوفية 
  
  



  رنا مصطفى حنفى محمود زين الدين     ٨/٢٣٠
دراسة :المصرية و السورية األسس الفنية إلخراج الدراما التاريخية و تطبيقاتها على الدراما

  . ٢٠١١قسم اإلعالم /كلية اآلداب /جامعة حلوان.رسالة ماجستير. مقارنة
  
  آمال حسن عويضة    ٨/٢٣١

إلذاعية و الدراما المعالجة الفنية لصورة المرأة فى ثالثية نجيب محفوظ ما بين الدراما ا
قسم النقد السينمائى  –العالى للنقد الفنى المعهد  –أكاديمية الفنون .رسالة ماجستير. التليفزيونية 

  . ٢٠١٢و النقد التليفزيونى 
  
  رجاء فايز حسونة   ٨/٢٣٢

 :المعالجة الصحفية لقضايا العالقات الفلسطينية فى المواقع االلكترونية للصحافة الفلسيطينية
قسم البحوث . معهد البحوث و الدراسات العربية. القاهرة.رسالة ماجستير. ارنةدراسة تحليلية مق

  . ٢٠١٢. والدراسات االعالمية
  
  محمد بن سعيد بن خلفان الخنبشى    ٨/٢٣٣

المرحلة اإلبتدائية بسلطنة  دراسة ميدانية على تالميذ:دوروسائل االعالم فى تنمية ثقافة الطفل
قسم البحوث والدراسات . معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة.رسالة ماجستير. عمان

  ٢٠١٢. االعالمية
  
  سالى سعد جودة إبراهيم    ٨/٢٣٤

ص نحو خدمات الحكومة دراسة تحليلية آلراء العاملين فى قطاع السياحة العام و الخا
جامعة عين . شعبة االعالم  –قسم االجتماع . كلية البنات . القاهرة.رسالة ماجستير. اإللكترونية

  ٢٠١١. شمس
  

  منى محمود عبد الجليل   ٨/٢٣٥
ترتيب أولويات اهتمام المرأة نحو قضايا دور حمالت التسويق االجتماعى بالتليفزيون فى 

  . ٢٠٠٧، األزهر، كلية الدراسات االسالمية والعربيةجامعة  ،ماجستيررسالة ، التنمية االجتماعية
  

  رهام فاروق أحمد   ٨/٢٣٦
سوهاج، كلية جامعة  ماجستير،رسالة ، التعرض إلعالنات اإلنترنت وأثره فى تغيير قيم الشباب

  .٢٠١١اآلداب، 
  

  مها عبد المجيد محمد البرادعى   ٨/٢٣٧
صورة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فى اإلعالنات التليفزيونية المصرية وعالقتها بالصورة 

عين شمس، معهد الدراسات العليا جامعة  ماجستير،رسالة ، الذهنية لدى عينة من المراهقين
  . ٢٠١١، للطفولة

  



  الشيماء محمد أحمد حماوى   ٨/٢٣٨
جامعة  ماجستيررسالة ، مصداقية الصحافة المصرية الحزبية والخاصة لدى الشباب الجامعى

  . ٢٠٠٧، األزهر، كلية الدراسات االسالمية والعربية
  

  رياض خالد األشقر   ٨/٢٤٠
معهد  ،ماجستيررسالة ، دور المواقع اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت فى التوعية 

  . ٢٠١٢، البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية
  

  عبد الكاظم محمد أسويد   ٨/٢٤١
 ،ماجستيررسالة ، دور فضائية العراق التربوية فى تلبية احتياجات العملية التعليمية فى العراق

  . ٢٠١٢ معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية،
  

  ايمان حمزة على أبو زيد   ٨/٢٤٢
رسالة ، دور الصحف المصرية فى تشكيل اتجاهات الرأى العام تجاه قضايا االغتصاب الجنسي

  . ٢٠١٢ ،كلية اآلداب، جامعة المنوفية ماجستير
  

  زينب صالح عبد الفضيل جاد   ٨/٢٤٣
كلية  ماجستير،رسالة ، دوتأثير العالقات العامة فى إدارة التغيير فى المؤسسات المخصخصة

  ٢٠١١اإلعالم، جامعة األزهر، 
  

  نبيل أحمد إسماعيل خليل   ٨/٢٤٤
رسالة ، دور الصحافة فى تشكيل الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأى العام الفلسطينى

  . ٢٠١٢، ، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربيةماجستير
  

  جوزرج لطيف زكى سيدهم   ٨/٢٤٥
معهد البحوث  ماجستير،رسالة ، االستخدام الوظيفى للوسائط المتعددة فى اإلعالن التليفزيونى

  .٢٠١٢والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 
  

  حسن على زين العابدين   ٨/٢٤٦
، أسامة أنور عكاشة/ الرؤية السياسية فى المسلسالت الدرامية التليفزيونيةالمصرية للكاتب 

  .٢٠١٢المعهد العلى للنقد الفنى،، ماجستيررسالة 
  

  رشيد بن حمد كدوانى   ٨/٢٤٧
 مصداقية اإلنترنت وعالقتها باستخدام الجمهور المصرى لوسائل اإلعالم التقليدية والحديثة

  .٢٠١٠،كلية اآلداب، جامعة أسيوط ، ماجستيررسالة 



  

  مروة عبد الهادى ثابت   ٨/٢٤٨
رسالة ، المهنى للقائم باالتصال بوكالة أنباء الشرق األوسطالعوامل المؤثرة على األداء 

  . ٢٠١٦، كلية األداب، جامعة أسيوط، ماجستير
  

  أحمد يوسف فرغلى   ٨/٢٤٩
دور التقنيات الحديثة فى تحول الشباب الجامعى العربي من قراءة الصحافة المطبوعة إلى 

  .٢٠١٢الهولندية، ، كلية اإلعالم، الجامعة ماجستيررسالة ، اإللكترونية
  

  إيناس محمود حامد   ٨/٢٥٠
، معهد ماجستيررسالة ، أثر تكنولوجيا الطباعة الحديثة فى إخراج مجالت األطفال فى مصر

  ز١٩٩٩الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، 
  

  أشرف يونس عطية   ٨/٢٥١
اإلداب، جامعة الزقازيق، ، كلية ماجستيررسالة ، دور الراديو التقليدى فى تنمية الوعى البيئي

٢٠٠٤.  
  

  موسي على محمود طالب   ٨/٢٥٢
معهد البحوث والدراسات ، ماجستيررسالة ، الوسائل واألساليب اإلتصالية لالنتفاضة الفلسطينية

  .٢٠١٢العربية، جامعة الدول العربية، 

  على سلمان درويش الحبورى   ٨/٢٥٣
، ماجستيررسالة ، التوعية بقضايا المجتمع السياسيةدور برامج المرأة فى القنوات العراقية فى 

  .٢٠١٢معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية،
  

  محمود أحمد لطفى السيد محمود   ٨/٢٥٤
إدراك الجالية المصرية فى اليمن لبروز القضايا الدولية وآلبعادها المعرفية كما تعكسها 

  .٢٠١٢، كلية اإلعالم، جامعة صنعاء، ماجستيرة رسال، الفضائية االخبارية العربية
  
  محمد عبد اهللا اليدومي     ٨/٢٥٥

استخدام التقنيات الحديثة في العالقات العامة بشركات االتصاالت بالجمهورية اليمنية 
األزهر، كلية الدراسات االسالمية ، جامعة دراسة ميدانية: وٕانعكاسها على أداء العاملين

  . ٢٠٠٧، والعربية
  
  
  



  حنان صالح عبد العليم جوهر    ٨/٢٥٦
التفاعلية في برامج الرأي بالقنوات الفضائية المصرية وعالقتها بأداء القائم باالتصال من 

  .٢٠١٢، كلية اآلداب ، ، جامعة أسيوط دراسة تطبيقية: وجهة نظر النخبة
  
  أحمد محمد هاشم فايق خضر    ٨/٢٥٧

األحزاب السياسية الفلسطينية وتشكيل اتجاهات الجمهور المعالجة اإلخبارية التليفزيونية ألداء 
معهد ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية دراسة مقارنة: نحوها

  .٢٠١٢، البحوث والدراسات العربية 
  
  إسالم عبد القادر عبد القادر أبو الهدى    ٨/٢٥٨

دراسة ميدانية على عينة من الشباب : قتها باإلغتراباستخدامات طالب الجامعة لإلنترنت وعال
  . ٢٠١١، كلية اآلداب  - ، جامعة المنصورة  الجامعي المصري مستخدمي اإلنترنت

  
  أدهم أحمد خالد حسونة    ٨/٢٥٩

دراسة : دور اإلذاعات المحلية الفلسطينية في معالجة القضايا الداخلية وعالقة الجمهور بها
معهد البحوث ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية تحليلية وميدانية

  .٢٠١٢، والدراسات العربية 
  
  رشا سليمان إبراهيم داود    ٨/٢٦٠

، دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة: دور العالقات العامة في تسويق المشروعات الخاصة
  . ٢٠١٢، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

  
  حاتم محمد عاطف عبد الخالق سعد    ٨/٢٦١

دراسة : سنة لإلنترنت وهويتهم الثقافية" ١٧-١٤"العالقة بين استخدام المراهقين سن 
  . ٢٠٠٤، معهد الدراسات العليا للطفولة ، ، جامعة عين شمس ميدانية

  
  نجوى سعدي أقطيفان     ٨/٢٦٢

المسلسالت "تحليلية لألعمال الدرامية دراسة : معالجة الدراما العربية للقضايا الفلسطينية
معهد البحوث ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، جامعة الدول العربية  ،"واألفالم

  .٢٠١٣، والدراسات العربية 
  
  علياء عبد الفتاح رمضان    ٨/٢٦٣

عة عين ، جامالعالقة بين تعرض المراهقين لوسائل االتصال الجماهيرية واإلغتراب الثقافي
  .١٩٩٩، معهد الدراسات العليا للطفولة ، شمس 

  
  حسام علي علي سالمة    ٨/٢٦٤



، جامعة دراسة تحليلية ميدانية: التليفزيون ودوره في تغيير السلوك تجاه القضايا البيئية
  . ١٩٩٦، كلية اآلداب ، الزقازيق 

  
  عبد الكريم صالح باحاج    ٨/٢٦٥

المنظمة العربية ، ، جامعة الدول العربية التواصل اإلجتماعياستخدام الشباب العربي لمواقع 
  .٢٠١٣، معهد البحوث والدراسات العربية ، للتربية والثقافة والعلوم 

  
  عليان علي محمد الهيصمي    ٨/٢٦٦

، ، جامعة الدول العربية دراسة ميدانية: العالقات العامة في منظمات المجتمع المدني في اليمن
  .٢٠٠٥، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

  
  نيفين منصور سعفان علي    ٨/٢٦٧

دراسة تطبيقية : تأثير العالقة بين اإلدارة العليا وممارسي العالقات العامة على آدائهم المهني
  . ٢٠١٢، اب كلية اآلد، ، جامعة الزقازيق على عينة من المنظمات في مصر

  
  نيرمين أحمد السيد إمام    ٨/٢٦٨

معهد الدراسات ، ، جامعة عين شمس دراسة تحليلية: صورة المرأة المصرية في مجالت األطفال
  . ٢٠٠١، العليا للطفولة 

  
  نها نبيل محمود األسدودي    ٨/٢٦٩

السياسية دور مواقع التواصل اإلجتماعي في إدراك الشباب الجامعي لحرية الرأي ومشاركتهم 
، كلية التربية النوعية ، ، جامعة المنصورة دراسة تحليلية ميدانية: ٢٠١١يناير  ٢٥في ثورة 

٢٠١٢ .  
  
  عبد الناصر عبد العاطي سعيد    ٨/٢٧٠

دراسة : العالقات المصرية األفريقية كما تعكسها الخدمات اإلخبارية بالفضائيات العربية
معهد البحوث ، ة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنظم، ، جامعة الدول العربية تحليلية

  .٢٠١٣، والدراسات العربية 
  
  عبد القادر عبد الرحمن علي بن شهاب    ٨/٢٧١

دراسة : العوامل المؤثرة على استخدام اإلنترنت في مجال العالقات العامة بالجمهورية اليمنية
  .٢٠١٣، كلية اآلداب ، يوط معة أس، جاميدانية مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص

  مصطفى ياسين التميمي    ٨/٢٧٢
دراسة تحليلة لنشرات األخبار في قناتي : تناول التليفزيون العراقي للقضايا واألحداث المحلية

معهد ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية العراقية والبغدادية
  .٢٠١٣، البحوث والدراسات العربية 

  



  مروة أبو رحاب أحمد أبو رحاب    ٨/٢٧٣
: الصفحات الطبية في الصحف المصرية اليومية ودورها في تنمية الوعي الصحي لدى القراء

  . ٢٠١٣، كلية اإلعالم ، ، جامعة األزهر دراسة تطبيقية
  
  محمد وهيب ياسين    ٨/٢٧٤

دراسة ميدانية على عينة من الشباب : رها في دعم السلوك الشرائياإلعالنات التليفزيونية ودو 
معهد البحوث ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية العراقي

  .٢٠١٣، والدراسات العربية 
  
  وفاء جمال درويش عبد الغفار    ٨/٢٧٥

اإللكترونية للصحف المصرية على شبكة العوامل المؤثرة على تصميم وتحرير المواقع 
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة الزقازيق دراسة على المضمون والقائم باالتصال: اإلنترنت

  
  إيمان سيد علي    ٨/٢٧٦

صورة الفتاة كما تعكسها المسلسالت التليفزيونية األمريكية وعالقتها بتشكيل الصورة الذهنية 
، معهد الدراسات العليا للطفولة ، ، جامعة عين شمس سة مسحيةدرا: عن الفتاة لدى المراهقات

٢٠٠٨.  
  
  أيمن علي طه حسن    ٨/٢٧٧

دراسة ميدانية على عينة من مشاهدي : القنوات الفضائية ونسق القيم في المجتمع المحلي
  . ٢٠٠٨، كلية اآلداب ، ، جامعة بني سويف القنوات الفضائية بمحافظة بني سويف

  
  حسين محمد ربيع عثمان أحمد     ٨/٢٧٨

، جامعة دراسة تحليلية مقارنة: صورة الذات واآلخر في الخطاب الديني في الصحافة العربية
  . ٢٠٠٩، كلية اآلداب ، المنيا 

  
  أحمد يونس محمد حمودة    ٨/٢٧٩

، دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية
معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ة الدول العربية جامع

 ،٢٠١٣.  
  
  وفاء صالح عبد الرحمن خليل     ٨/٢٨٠

، دراسة تطبيقية: تأثير االستعدادات الخاصة لدى العاملين بالعالقات العامة على أدائهم المهني
  . ٢٠٠٧، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

  
  
  



  جواد محمد أمين عيسى الهركي    ٨/٢٨١
المنظمة ، ، جامعة الدول العربية دراسة تحليلية: صورة المرأة في إعالنات التليفزيون العراقي

  .٢٠١٣، معهد البحوث والدراسات العربية ، العربية للتربية والثقافة والعلوم 
  
  صالح غانم نوري الحسني     ٨/٢٨٢

، دراية تحليلية: لقضايا التنمية البشرية في القنوات التليفزيونية العراقيةالمعالجة اإلعالمية 
معهد البحوث والدراسات ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، جامعة الدول العربية 

  .٢٠١٣، العربية
  
  أحمد مولود أحمد عباس الحيالي    ٨/٢٨٣

المنظمة ، ، جامعة الدول العربية الفساد في العراقمعالجة الصحافة اإللكترونية العراقية لقضايا 
  .٢٠١٣، معهد البحوث والدراسات العربية ، العربية للتربية والثقافة والعلوم 

  
  عهد ماهر موسى محمد أبو دراز     ٨/٢٨٤

، ، جامعة الدول العربية الرضا الوظيفي للعاملين بمجال الصحافة اإللكترونية في فلسطين
  .٢٠١٣، معهد البحوث والدراسات العربية ، للتربية والثقافة والعلوم المنظمة العربية 

  
  محمد أحمد محمد حسن الدبي    ٨/٢٨٥

دراسة تطبيقية على مصر : العوامل المؤثرة على استخدام الجمهور للصحافة اإللكترونية
البحوث معهد ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية والعراق

  .٢٠١٣، والدراسات العربية 
  
  إنجي فتحي مفيد فرج    ٨/٢٨٦

: عالقة الجمهور المصري بالقنوات الفضائية اإلعالنية وٕانعكاسها على السلوك الشرائي لديهم
  . ٢٠١٢، كلية اآلداب ، ، جامعة عين شمس دراسة مسحية

  
  هيثم علي حسين العزاوي    ٨/٢٨٧

دراسة مقارنة بين القنوات : تصال في القنوات الفضائية العراقيةالعوامل المؤثرة على القائم باال 
معهد ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية الحكومية والخاصة

  .٢٠١٣، البحوث والدراسات العربية 
  
  صباح ياسين فرحان    ٨/٢٨٨

، جامعة الدول العربية الجمهور العراقيدور اإلعالن الصحفي في توجيه سلوكيات الشراء لدى 
  .٢٠١٣، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 
  
  
  



  عاصم حسب اهللا السيد الشيخ     ٨/٢٨٩
دراسة تحليلية : األطر الخبرية للمعالجة الصحفية لألزمة المالية العالمية في الصحف العربية

 معهد البحوث والدراسات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ة الدول العربية ، جامعمقارنة
  .٢٠١٤، العربية 

  
  مظهر سيد بسيوني أبو الحسن     ٨/٢٩٠

، جامعة عين عالقة تعرض الشباب للصحف الورقية واإللكترونية باتجاهاتهم نحو الهجرة
  . ٢٠١٣ -معهد الدراسات العليا للطفولة  ، شمس 

  
  طارق محمد إبراهيم محمد    ٨/٢٩١

دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو قضايا 
  . ٢٠١٢، كلية اإلعالم ، ، جامعة األزهر دراسة ميدانية: اإلصالح السياسي

  
  عال عبد الجواد حسن    ٨/٢٩٢

اتجاهات الشباب الجامعي نحو القضايا دور المدونات والصحافة اإللكترونية في تشكيل 
  . ٢٠١٢، كلية التربية النوعية ، ، جامعة طنطا السياسية المعاصرة

  
  هيثم فالح حسين الموسوي    ٨/٢٩٣

التناول اإلخباري لقضايا العراق السياسية في قنوات الحرة األمريكية والعالم اإليرانية وروسيا 
معهد البحوث ، لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ا، ، جامعة الدول العربية اليوم الروسية

  .٢٠١٣، والدراسات العربية 
  
  مروة وائل عمر عبد السميع غالي    ٨/٢٩٤

تأثير االتصال التفاعلي للبرامج اإلجتماعية لمحطات راديو اإلنترنت على معالجة القضايا 
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ،  ، جامعة المنصورةدراسة تطبيقية: اإلجتماعية للشباب المصري

  
  ندية عبد النبي محمد محمد القاضي    ٨/٢٩٥

دراسة تطبيقية على صحف األهرام واألخبار والجمهورية : الصحافة وقضية التعليم في مصر
  . ١٩٩٧، كلية اآلداب ، ، جامعة الزقازيق ١٩٩٢حتى  ١٩٨٢خالل الفترة من 

  
  مروة محي محي سيد األهل    ٨/٢٩٦

جارية المقدمة على مواقع الشبكات اإلجتماعية وعالقتها بالسلوك اإلستهالكي اإلعالنات الت
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة حلوان دراسة تحليلية وميدانية: لطلبة الجامعات المصرية

  حبيبة عبد العاطي بكري    ٨/٢٩٧
، امعة حلوان ، جفاعلية مجالت األطفال اإللكترونية في تبسيط المفاهيم العلمية لدى األطفال

  . ٢٠١٤، كلية اآلداب 
  



  سالم سليم سالم أبو حسنين    ٨/٢٩٨
، جامعة الدول إدراك الجمهور الفلسطيني للشأن اإلسرائيلي كما تعكسه قناتا األقصى وفلسطين

  .٢٠١٤، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، العربية 
  
  زياد محمود محمد شلوف     ٨/٢٩٩

، جامعة الدول العربية دراسة تقويمية: استخدامات االتصال في الجمعيات الخيرية في فلسطين
  .٢٠١٤، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 
  

  منتهى عبد الحسن عبد اهللا السودانى   ٨/٣٠٠

رسـالة ، النسائية العربية فى التأثير على السـلوك الشـرائي للمـرأة العربيـةدور اعالنات المجالت 

 .٢٠١٤معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، ، ماجستير

  
  شيماء عبد النبي أبو عامر    ٨/٣٠١

، جامعة طنطا دراسة تطبيقية: دور اإلنترنت في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى الشباب
  . ٢٠١٢، كلية التربية النوعية ، 
  
  جيهان حسن أمين حسين     ٨/٣٠٢

، يناير ٢٥دراسة حالة لثورة : دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي السياسي
  .٢٠١٤، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة 

  
  محمد إبراهيم عبد المحسن السيد الشوادي    ٨/٣٠٣

، جامعة الدول في إخراج المعارك الحربية في األفالم التاريخيةاستخدام المؤثرات البصرية 
  .٢٠١٤، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، العربية 

  
  رانيا مراد عبد الرحمن مبروك    ٨/٣٠٤

عينة من دراسة تحليلية على : التوظيف السياسي للصور والرسوم في الصحافة المصرية
  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة أسيوط الصحف المصرية

  
  داليا صالح محمد علي خليل    ٨/٣٠٥

، دور الصحف اإللكترونية في التعريف بالقضايا السياسية المصرية لعينة من شباب الجامعات
  . ٢٠١٢، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس 

  
  بالل بداع عبد الحميد    ٨/٣٠٦

: اضية العربية المتخصصة في نشر الثقافة الرياضية بين الشباب العربيدور القنوات الري
معهد البحوث ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ، جامعة الدول العربية دراسة ميدانية

  .٢٠١٤، والدراسات العربية 



  وفاء محمد سليم الجمال    ٨/٣٠٧
دراسة ميدانية لعينة : لحديثة في قطاع البترولاستخدام العالقات العامة لتكنولوجيا االتصال ا

  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة حلوان من شركات قطاع البترول العام والخاص
  
  آالء عزمي محمد فؤاد    ٨/٣٠٨

، جامعة دراسة للمضمون والنخبة المصرية المتخصصة: المحتوى الثقافي لقناة براعم لألطفال
  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، سوهاج 

  
  أحمد شريف إدريس     ٨/٣٠٩

، جامعة معالجة الصحافة اإللكترونية العربية لمفهوم حوار الحضارات واستخدامات النخب لها
، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الدول العربية 

٢٠١٤.  
  
  ابتهال محمد حافظ باريدي    ٨/٣١٠

، جامعة المصري للبرامج الحوارية على القنوات الفضائية العربيةدوافع تعرض الجمهور 
  . ٢٠١١، كلية اآلداب ، الزقازيق 

  
  فاطمة نبيل محمد محمود السروجي    ٨/٣١١

كلية ، ، جامعة عين شمس الصحافة اإللكترونية وترتيب أولويات قضايا الشباب اإلجتماعية
  . ٢٠١٤، البنات 

  
  محمود وسام محمود عبد العواض    ٨/٣١٢

دراسة : األخبار الخارجية والعوامل المؤثرة على تحريرها ونشرها بالصحف المصرية اليومية
  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة أسيوط تطبيقية للمضمون والقائم باالتصال

  
  دينا أحمد سليمان سيد سليمان    ٨/٣١٣

ة وٕانعكاسها على إدراك الشباب القيم التي تعكسها البرامج الواقعية في القنوات الفضائية العربي
  . ٢٠١٣، كلية اآلداب ، ، جامعة المنيا للواقع اإلجتماعي

  
  حسين طارق إبراهيم عبد الشافي    ٨/٣١٤

: يناير ٢٥دور الصحف المصرية في تشكيل الصورة الذهنية لجهاز الشرطة قبل وبعد ثورة 
إلى  ٢٠١٠يناير  ٢٥ة من دراسة تحليلية مقارنة على عينة من الصحف المصرية خالل الفتر 

  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة اإلسكندرية ٢٠١٢ يناير ٢٥
  
  سميرة محمد مبروك موسى     ٨/٣١٥

دراسة : أطر معالجة شئون األقاليم في الصحافة المصرية اليومية واتجاهات الجمهور نحوها
  . ٢٠١٤، كلية االداب ، ، جامعة الزقازيق تطبيقية



  علي خليفةجيهان سباق     ٨/٣١٦
، دراسة في المضمون والقائم باالتصال: أطر العالقات العربية اإليرانية في الصحف المصرية

  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، جامعة المنيا 
  
  محمد عبد اهللا حسين عبد اهللا    ٨/٣١٧

دراسة : العوامل المؤثرة في فهم وتذكر الصم للمعلومات المقدمة بالبرامج المترجمة بلغة اإلشارة
  . ٢٠١٤ -كلية اآلاداب ، ، جامعة عين شمس تجريبية

  
  نوره عبد اهللا محمود أحمد    ٨/٣١٨

أثر التعرض للشبكات اإلجتماعية على اإلنترنت في إدراك القضايا واألحداث الجارية لدى عينة 
  . ٢٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة جنوب الوادي دراسة ميدانية: من الشباب الجامعي

  
  أحمد محمد إسماعيل الزهراء    ٨/٣١٩

: يناير ٢٥العوامل المؤثرة في السياسات اإلعالمية باإلذاعات المصرية الموجهة بعد ثورة 
  .٢٠١٤، كلية اآلداب ، ، جامعة جنوب الوادي دراسة مسحية

  
  ) باللغة اإلنجليزية(    دعاء محمد فتح اهللا السيد راضي    ٨/٣٢٠

اإلعالمية ومعالجة األخبار المنهجية وغير نموذج إلختبار العالقة بين مهارات التربية 
  . ٢٠١٤، ، الجامعة األمريكية المنهجية ومستويات المعرفة السياسية

  
  هيام علي عبد المجيد الحفناوي    ٨/٣٢١

، دراسة تجريبية: تأثير األغاني التليفزيونية على تنمية الحصيلة اللغوية لطفل ما قبل المدرسة
  . ٢٠١٠، ات العليا للطفولة معهد الدراس، جامعة عين شمس 

  
  رانيا سعيد خضري    ٨/٣٢٢

، ، جامعة عين شمس برامج تليفزيون الواقع وعالقتها بالسلوك اإلجتماعي للشباب المصري
  . ٢٠١٢، كلية اآلداب 

  
  سالم عيسى محمد الحاج    ٨/٣٢٣

التليفزيون  دراسة تطبيقية على: دور البرامج اإلخبارية في التوعية السياسية للمواطن الليبي
  . ١٩٩٨، كلية اآلداب ، ، جامعة جنوب الوادي الليبي مع دراسة ميدانية على الجمهور

  

  محمود اسماعيل محمد الحاج   ٨/٣٢٤

دراســة تطبيقيــة -م ٢٠١١ينــاير  ٢٥إخــراج الصــفحة األولــى فــى الصــحف المصــرية بعــد ثــورة 
  .٢٠١٥، األزهر جامعة ،اإلعالمكلية ، ماجستيررسالة ، على عينة من الصحف اليومية

  



  سيد طهمحمد عبد العزيز    ٨/٣٢٥

دراسـة تطبيقيـة علـى : دور القنوات الوثائقية فـى تزويـد الجمهـور بالمعـارف واتجاهـاتهم نحوهـا
  .٢٠١٣، المنياجامعة  ،دابكلية اآل، ماجستيررسالة ، المحتوى والجمهور

  

  إلهام عاشور محمد ريشة   ٨/٣٢٦

كليـــة ، ماجســـتيررســـالة ، دراســـة ميدانيـــة: وتشـــكيل وعـــى الشـــباب الجـــامعىالـــدراما الســـينمائية 

  .٢٠١٤جامعة عين شمس،  ،اآلداب

  

  مايسة حمدى زكى شلبي مجاهد   ٨/٣٢٧

ــالمواقع اإللكترونيــة للشــركات ، اتجاهــات الجمهــور المصــرى نحــو مصــداقية اإلعــالن الرقمــى ب

  .٢٠١٥، منصورة جامعة ال ،دابكلية اآل، ماجستيررسالة 
  

  فاطمة صبحى فهيم   ٨/٣٢٨

تقويم بعض المجالت البيئية التى تصدرها الجمعيات األهلية فى ضوء تنميتهـا التجاهـات بيئيـة 
  .٢٠١٥معهد البحوث والدراسات البيئية، ، ماجستيررسالة ، لدى القراء

  

  نسمة إمام سليمان حسين   ٨/٣٢٩

دراسة مسـحية علـى : اللغوية عليهم تعرض األطفال فى مصر لقنوات األطفال العربية وتأثيراتها
جامعـــة  ،دابكليـــة اآل، ماجســـتيررســـالة ، ســـنوات ٨إلـــى  ٦األطفـــال فـــى المرحلـــة العمريـــة مـــن 

  .٢٠١٥، منصورةال
  

  مروة رشاد حداد مغازى    ٨/٣٣٠

معهـد الدراسـات ، ماجسـتيررسـالة ، العوامل المؤثرة على مشاركة المراهقين فـى البـرامج اإلذاعيـة

  .٢٠١٤جامعة عين شمس،  ،العليا للطفولة 
  

  مازن محمد محمد عبد العزيز   ٨/٣٣١

أساليب ممارسة العالقات العامة الإللكترونية فـى مواقـع الجامعـات ودورهـا فـى امـداد الجمهـور 
 كليــة التربيــة، ماجســتيررســالة ، دراســة مقارنــة بــين الجامعــات المصــرية واألمريكيــة: بالمعلومــات

  .٢٠١٥جامعة المنصورة،  ،النوعية
  



  إيمان السيد السيد غريب   ٨/٣٣٢

: استخدامات الصحفيين فى مصر لشـبكات التواصـل االجتمـاعى الجديـدة واالشـباعات المتحققـة
  .٢٠١٥جامعة المنصورة،  ،كلية اآلداب، ماجستيررسالة ، دراسة مسحية

  

  أسامة عبد الرحيم على    ٨/٣٣٣

دراسـة تحليليـة مقارنـة لعينـة : على بناء القيم التربوية فى صحافة األطفال تأثير الواقع الثقافى
جامعـة األزهـر،  ،اللغـة العربيـةكليـة ، ماجسـتيررسـالة ، من مجالت األطفال فى مصـر والسـعودية

١٩٩٧.  
  

  أحمد جمال حسنن محمد   ٨/٣٣٤

تنميـة المسـئولية نمـوذج مقتـرح ل: مواقـع الشـبكات االجتماعيـةالتربية اإلعالمية نحو مضامين 
  .٢٠١٥، لمنياجامعة ا ،التربية النوعيةكلية ، ماجستيررسالة ، االجتماعية لدى طالب الجامعة

  

  ريهام رأفت سيد احمد على   ٨/٣٣٥

رسـالة ، معالجة الفضائيات المصـرية والسـودانية لقضـية ميـاه النيـل واتجاهـات الجمهـور نحوهـا

  .٢٠١٥، جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية،، ماجستير
  
  "بربخ"طارق فايق سليمان معمر   ٨/٣٣٦

استخدام منظمـات المجتمـع المـدنى فـى فلسـطين لوسائالالتصـال الحديثـة لنشـر الـوعى بقضـايا 
معهد ، ماجستيررسالة ، دراسة تطبيقية على المؤسسات األهلية فى قطاع غزة: التنمية البشرية

  .٢٠١٥جامعة الدول العربية، البحوث والدراسات العربية، 
  

  هبة طلعت خليفة محمود   ٨/٣٣٧

، دراســة مســحية علــى الهيئــة العامــة لالســتعالمات: تــأثير العولمــة علــى أداء العالقــات العامــة

  .٢٠٠٧، كلية اآلداب، جامعة جنوب الوادى ، ماجستيررسالة 
  

  سامح حسانين عبد الرحمن   ٨/٣٣٩

اإلنتخابيــة للمرشــحين لرئاســة الجمهوريــة فــى الصــحافة المصــرية التغطيــة الصــحفية للحمــالت 
  .٢٠٠٩، شمسكلية اآلداب، جامعة عين ، ماجستيررسالة ، ٢٠٠٥خالل عام 

  



  حسين محمد ربيع عثمان أحمد   ٨/٣٤٠

عالقــة التحــول فــى الــدور السياســي بأســاليب تــأطير جماعــة األخــوان المســلمين والســلفيين فــى 
  .٢٠١٤كلية اآلداب، جامعة عين شمس،، ماجستيررسالة ، ريةالصحف اإللكترونية المص

  

  هبة محمد شفيق عبد الرازق   ٨/٣٤١

دراسة تطبيقيـة مقارنـة فـى : سمات المخرج الصحفى وعالقتها بإخراج مجالت الشباب المصرية
  .٢٠١٥كلية اآلداب، جامعة عين شمس، ، ماجستيررسالة ، إطار نظرية السياق اإلبداعى

  

  شاهندة رشدى السيد   ٨/٣٤٢

رسـالة ، أطر تقديم صورة اإلسالم والمسـلمين فـى الصـحف المصـرية الصـادرة باللغـة اإلنجليزيـة

  .٢٠١٥كلية اآلداب، جامعة حلوان، ، ماجستير
  

  كوثر حسن جبريل إدريس   ٨/٣٤٣

ـــدراما التليفزيونيـــة لقضـــايا ذوى االحتياجـــات الخاصـــة وعالقتهـــا بتشـــكيل اتجاهـــات  معالجـــة ال
  .٢٠١٠، لتربية، جامعة عين شمسكلية ا، ماجستيررسالة ، هور نحوهمالجم

  

  أسماء سعيد غضبان   ٨/٣٤٤

، استخدام الشباب السورى لمواقع التواصل االجتماعى فى متابعة األحداث السياسية فى سـوريا

  .٢٠١٥معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، ، ماجستيررسالة 
  

  محمود أحمد محمد اليمنى    ٨/٣٤٥

، دراسـة ميدانيـة: العالقة بين تعرض الشباب اليمنى لمصادر المعلومـات ومشـاركتهم السياسـية

  .٢٠١٤، صنعاءجامعة  ،كلية اإلعالم، ماجستيررسالة 
  

  صالح محمد الحرارى الشيبانى   ٨/٣٤٦

وميدانيــة دراســة تحليليــة : وكالــة الجماهيريــة لألنبــاء كمصــدر لألخبــار فــى الصــحافة الليبيــة
أكاديمميـة ، ماجسـتيررسـالة ، ٢٠٠٥-١٩٩٢لصحيفتى الفجر الجديد والجماهيرية خالل عامى 

  .٢٠٠٧، الجماهيرية الليبية
  



  إيمان احمد أبو الفتوح أحمد طلخان   ٨/٣٤٧

 ٢٥افة المصـرية لإلنتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية بعـد ثـورة معالجة الخطاب الـدينى فـى الصـح
  .٢٠١٥جامعة األزهر،  ،كلية اإلعالم، ماجستيررسالة ، دراسة تحليلية مقارنة: يناير

  

  إبراهيم على بسيونى محمد   ٨/٣٤٨

 ،كليـة اإلعـالم، ماجسـتيررسـالة ، دراسة تحليليـة مقارنـة: صورة مصر فى صحافة شمال أفريقيا

  .٢٠١٥جامعة األزهر، 
  

  أسماء السيد محمد نور الدين   ٨/٣٤٩

كليـة ، ماجسـتيررسـالة ، دراسـة تطبيقيـة: الوظيفة االتصالية لمنظمات حقوق اإلنسـان المصـرية

  .٢٠١٥اآلداب، جامعة الزقازيق، 
  

  نجوى إبراهيم سيد إبراهيم   ٨/٣٥٠

وعالقتـه ) فيس بوك، تويتر(ى نشر محتوى الصحف اإللكترونية عبر موقعى التواصل االجتماع
كليـة اآلداب، جامعـة حلـوان، ، ماجسـتيررسـالة ، بنمط المتابعـة اإلخباريـة لـدى الشـباب الجـامعى

٢٠١٥.  
  
  دعاء حاتم محمد آدم   ٨/٣٥١

رسـالة ، شبكة المعلومات الدولية فى ترتيـب أولويـات الشـباب تجـاه قضـايا العـالم اإلسـالمىدور 

  .٢٠١٥جامعة األزهر،  ،كلية اإلعالم، ماجستير
  

  حسين على محمد أبو عمر   ٨/٣٥٢

دور البرامج الحوارية السياسية فـى الفضـائيات المصـرية فـى تشـكيل معـارف الشـباب الجـامعى 
يونيــه  ٣٠المصــرى واتجاهــاتهم نحــو القضــايا السياســية المعاصــرة فــى مصــر خــالل الفتــرة مــن 

  .٢٠١٥اآلداب، جامعة المنصورة، كلية ، ماجستيررسالة ، م٢٠١٣يونيه  ٣٠إلى  ٢٠١١
  

  هناء حسين قرنى   ٨/٣٥٣

دراسـة تطبيقيـة علـى موقـع : اإلعالم الجديد ودوره فى تشكيل الرأى العام لدى الشباب الجـامعى
  .٢٠١٥، كلية البنات، جامعة عين شمس، ماجستيررسالة ، Facebookالفيس بوك 

  



  مروة محمد صالح جاد   ٨/٣٥٤

كلية البنات، ج ، ماجستيررسالة ، التليفزيونية فى المشاركة الجماهيريةدور الحمالت اإلعالمية 

  .٢٠١٥، عين شمس
  

  نورهان محمد أحمد   ٨/٣٥٥

دوافع تعرض الشباب الجـامعى للمضـامين السياسـية السـاخرة علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعى 
  .٢٠١٦، اآلداب، جامعة حلوانكلية ، ماجستيررسالة ، واالشباعات المتحققة

  

  منى أحمد مصطفى أحمد عمران   ٨/٣٥٦

دوافــع تعــرض تحليــل اللغــة المقدمــة لطفــل مــا قبــل المدرســة مــن خــالل بعــض بــرامج األطفــال 
  .١٩٨٥معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة شمس، ، ماجستيررسالة ، اإلذاعية

  

  صبرى خالد عبد الهادى   ٨/٣٥٧

دوافــع تعــرض دور القنــوات الفضــائية المصــرية فــى تشــكيل اتجاهــات الــرأى العــام نحــو القضــايا 
  .٢٠١٦، جامعة المنصورةكلية اآلداب، ، ماجستيررسالة ، دراسة تحليلية ميدانية : السياسية

  

  عادل عاشور محمد خليفة   ٨/٣٥٩

ــة المجتمــع الليبــي ــى تنمي ــة ودورهــا ف ، أكاديميــة ماجســتيررســالة ، اإلذاعــات المســموعة المحلي

  . ٢٠٠٧ة الليبية، الجماهيري-الدراسات العليا

  

  محمد ربيع محمد   ٨/٣٦٠

الرسائل القصـيرة بـالقنوات الفضـائية العربيـة وعالقتهـا بـبعض القـيم لـدى عينـة مـن المـراهقيين 
  .٢٠١٠معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، ، ماجستيررسالة ، المصريين

  

  نورهان محمد أحمد   ٨/٣٥٥

دوافع تعرض الشباب الجـامعى للمضـامين السياسـية السـاخرة علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعى 
  .٢٠١٦كلية اآلداب، جامعة حلوان، ، ماجستيررسالة ، واالشباعات المتحققة

  



  منى أحمد مصطفى عمران   ٨/٣٥٦

رســالة ، بــرامج األطفــال اإلذاعيـةتحليـل اللغــة المقدمـة لطفــل مـا قبــل المدرســة مـن خــالل بعـض 

 .٢٠١٦، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، ماجستير

  

  حسن إبراهيم حسن حسن   ٨/٣٥٧

كليــة اآلداب، ، ماجســتيررســالة ، دراســة تحليليــة فنيــة: تــأثير الصــورة فــى المــدونات اإللكترونيــة

 .٢٠١٦، المنصورةجامعة 

  

  صبرى خالد عبد الهادى   ٨/٣٥٨

دراسـة : المصرية فى تشكيل اتجاهات الرأى العام نحو القضايا السياسيةدور القنوات الفضائية 
 .٢٠١٦، المنصورةكلية اآلداب، جامعة ، ماجستيررسالة ، تحليلية ميدانية

  

  عادل عاشور محمد خليفة   ٨/٣٥٩

وميدانية إلذاعة دراسة تحليلية : اإلذاعات المسموعة المحلية ودورها فى تنمية المجتمع الليبي
 .٢٠٠٧أكاديمية الدراسات العليا، الجماهيرية العربية الليبية، ، ماجستيررسالة ، طرابلس المحلية

  

  محمود ربيع محمد   ٨/٣٦٠

الرســائل القصــيرة بــالقنوات الفضــائية العربيــة وعالقتهــا بــبعض القــيم لــدى عينــة مــن المــراهقين 
 .٢٠١٠عليا للطفولة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات ال، ماجستيررسالة ، المصريين

  

  عمر مجدى أبو السعود األبيارى   ٨/٣٦١

رســـالة ، دراســـة مقارنـــة: المصـــرية واألجنبيـــة) الســـت كـــوم(القـــيم التـــى تعكســـها درامـــا الموقـــف

  .٢٠١٦معهد الدراسات والبحوث العربية، جامعة الدول العربية، ، ماجستير

  

  مروة أمبارك حسين   ٨/٣٦٢

السياسي فى البـرامج الحواريـة بالفضـائيات المصـرية وانعكاسـه علـى الـوعى السياسـي الخطاب 
كليـــة ، ماجســـتيررســـالة ، دراســـة مســـحية: ٢٠١٢للشـــباب الجـــامعى بعـــد اإلنتخابـــات الرئاســـية 

 .٢٠١٦، جنوب الوادىاآلداب، جامعة 

 

  أحمد محمد منير أمين غمرى   ٨/٣٦٣
فى تشكيل اتجاهات الشباب " فيسبوك"التواصل اإلجتماعى دور الشبكات اإلخبارية على مواقع 

  .٢٠١٦، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق،ماجستيررسالة ، الجامعى نحو القضايا السياسية
  



  إنجى حمدى عبد الستار على   ٨/٣٦٤
بناء أولويات اهتمامات الصفحات األولى فى الصحف اليومية المصرية الخاصة والواجهات 

كلية اآلداب، جامعة بنى دراسة للمضمون والقائم باإلتصال، : اتها اإللكترونيةالرئيسية لبواب
  .٢٠١٦سويف، 

  

  سحر محمد أحمد على   ٨/٣٦٥
كلية اإلعالم، جامعة ، معالجة الرسم الكاريكاتيرى للقضايا المجتمعية فى الصحافة اليمنية

  .٢٠١٦صنعاء،

  فادى سليمان محمد أبو صبحة   ٨/٣٦٦
معالجة القنوات الفضائية الفلسطينية للهجرة غير الشرعية للشباب الفلسطيني وتأثيرها على 

  .٢٠١٦، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربيةاتجاهاتهم نحوها، 
  

  عمر أحمد محمد البخيتى   ٨/٣٦٧
ات اإلعالمية فى دور العالققات اإلنسانية فى تحقيق الرضا الوظيفى لدى العاملين بالمؤسس

  .٢٠١٠، أسيوطكلية اآلداب، جامعة اليمن، 
  

  هند محمد محمد عجالن   ٨/٣٦٨
، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة األزهرصورة رجل الشرطة فى السينما المصرية، 

٢٠١٣.  
  

  راصد عبد السالم زلطة   ٨/٣٦٩
لالحداث السياسية الجارية فى  معالجة القنوات الفضائية اإلخبارية الناطقة باللغة اإلنكليزية

، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربيةالعراق واتجاهات النخب العراقية نحوها، 
٢٠١٢.  

  

  إبراهيم حمد عليان   ٨/٣٧٠
دراسة : معالجة المواقع اإلخبارية اإللكترونية العراقية لقضايا حقوق اإلنسان فى العراق

  .٢٠١٦والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، معهد البحوث ، تحليلية
  

  مها شبانة أحمد الوحش   ٨/٣٧١
دراسة مقارنة، : تأثير توصيف اإلعالم الجديد على الجوانب اإلدارية فى المؤسسات الصحفية

  .٢٠١٦، المنوفيةكلية اآلداب، جامعة 
  



  عبد المحسن حامد أحمد عقيلة   ٨/٣٧٢
العربية اإلخبارية وعالقته بمصداقية التليفزيون المصري،  اعتماد الجمهور على الفضائيات

  .٢٠١٠، التربية النوعبية، جامعة المنصورةكلية 
  

  خالد جيجان عزيز   ٨/٣٧٣
كلية اآلداب، جامعة دراسة تحليلية، : اتجاهات الصحافة العراقية نحو الثورات العربية

  .٢٠١٤المنصورة، 
  

  إيمان بهجت احمد شامية   ٨/٣٧٤
كلية دراسة تطبيقية، : اتجاهات الصفوة اإلعالمية نحو الصحافة اإللكترونية وعوامل تطويرها

  .٢٠١٦، المنصورةاآلداب، جامعة 
  

  إيمان عبد الحافظ هزاع   ٨/٣٧٥
استخدامات الجمهور اليمنى للقنوات الفضائية اإلسالمية وعالقتها بمستوى المعرفة الدينية 

  .٢٠٠٨، عين شمسآلداب، جامعة كلية ا، دراسة ميدانية: لديه
  

  دينا محمد الشافعى   ٨/٣٧٦
: دور االتصال التسويقى المتكامل فى تشكيل الصورة الذهنية عن شركات اإلنترنت فى مصر

، الدول العربية، جامعة معهد البحوث والدراسات العربية، TE Dataدراسة تطبيقية على شركة 
٢٠١٦.  

  

  ريهام أحمد محمد زكى   ٨/٣٧٧
اتجاهات الشباب الجامعى المصرى نحو الشخصيات المقدمة باإلعالنات التليفزيونية وعالقتها 

  .٢٠١٠، التربية، جامعة عين شمسكلية بادراكها للواقع، 
  

  هيام سعد أبو الفتوح احمد طلخان   ٨/٣٧٨
، ميدانية دراسة: بالهيئة العامة لالستعالماتالعوامل المؤثرة فى الداء المهنى للقائم باإلتصال 

  .٢٠١٦ عالم، جامعة األزهر،كلية اإل
  

  الزهراء أبو السباع عبد الحميد    ٨/٣٧٩
كلية ، دراسة ميدانية: دور القنوات الوثائقية فى امداد الجمهور المصرى بالمعرفة العليمة

  .٢٠١٦، أسيوطاآلداب، جامعة 
  



  والء العوضي عبد الحميد بريك   ٨/٣٨٠
كلية تأثير العالقات االجتماعية بين ممارسي العالقات العامة على مستوى أدائهم المهنى، 

  .٢٠١٦، المنصورةاآلداب، جامعة 
  

  إياد محمد خزعل البنداوى   ٨/٣٨١
اإلعالم، كلية تعرض الشباب للقنوات الفضائية اإلسالمية ودوره فى غرس الثقافة الدينية، 

  .٢٠١٤، جامعة بغداد
  

  صالح على مسعود قلحوص   ٨/٣٨٢
دراسة تحليلية لفيلمى بيرل هاربر وحرب : األبعاد الفنية والجمالية للصوت فى الفيلم السينمائي

  .٢٠٠٥، أكاديمية الدراسات العليا، ليبياالنجوم، 
  

  هدير فريد محمود   ٨/٣٨٣
المصرى بالتطبيق على جهاز الشرطة : دور استراتيجيات العالقات العامة فى إدارة األزمات

  .٢٠١٦، حلوانكلية اآلداب، جامعة  ،٢٠١١يناير  ٢٥عقب أحداث 
  

  صباح عواد محمد نصيف   ٨/٣٨٤
: ضغوط العمل لدى القائم باالتصال فى الصحافة العراقية وعالقتها بمستوى األداء المهنى

  .٢٠١٧، المنياكلية اآلداب، جامعة ، دراسة تطبيقية للصحفيين العاملين فى الصحف العراقية
  

  فاطمة على حسن فرج   ٨/٣٨٥
كلية اآلداب، تأثير المواقع اإللكترونية للصحف المصرية على مقروئية الصحف المطبوعة، 

  .٢٠١٦، بنى سويفجامعة 
  

  شيماء األمير عباس جعفر   ٨/٣٨٦
دراسة : ٢٠١١يناير  ٢٥الخطاب الصحفى اإللكترونى فى الصحافة الدولية نحو أحداث ثورة 

كلية اآلداب، تحليلية مقارنة على موقعى النيويورك تايمز األمريكية والجارديان البريطانية، 
  .٢٠١٦، المنوفيةجامعة 

  

  شيماء إبراهيم محمد إبراهيم   ٨/٣٨٧
التربية كلية ا، وتداعياتها التربوية ٢٠١١يناير  ٢٥رة معالجة الصحافة المصرية ألحداث ثو 

  .٢٠١٦، النوعية، جامعة بنها
  



  حارث محمد إبراهيم العزاوى   ٨/٣٨٨
دور القنوات الفضائية الموجهة فى ترتيب اولويات الجمهور العراقى نحو القضايا السياسية 

  .٢٠١٧، المنصورةكلية اآلداب، جامعة دراسة تطبيقية، : العراقية
  

  فاطمة نبيل محمد محمود السروجى   ٨/٣٨٩
كلية دراسة تحليلية وميدانية، : الصحافة اإللكترونية وترتيب أولويات قضايا الشباب االجتماعية

  .٢٠١٤، كلية البنات، جامعة عين شمس
  

  زينب مصطفى عبد الفتاح الناغى   ٨/٣٩٠
دراسة ميدانية، : تأثير تعرض الجمهور المصرى لإلعالم الجديد على قارئية المجالت المطبوعة

  .٢٠١٧، المنصورةكلية اآلداب، جامعة 
  

  سالى سعيد أنور   ٨/٣٩١
يونيو وبعدها ودورها فى ترتيب  ٣٠معالجة الصحف المصرية لألزمات السياسية قبل ثورة 

  .٢٠١٦، حلوان كلية اآلداب، جامعةيلية، دراسة ميدانية تحل: أولويات الجمهور
  

  أمنية عزيز على الشيخ   ٨/٣٩٢
استخدام المواهقين المصريين من المعاقين حركيًا لصفحاتهم الرياضية على الفيس بوك 

  .٢٠١٧، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمسواالشباعات المتحققة منها، 
  

  هند محمد على محمد   ٨/٣٩٣
المؤثرة على الممارسة المهنية للقائم باالتصال فى األخبار المصرية اإلذاعية العوامل 

كلية ، دراسة مقارنة بين القائم باإلتصال فى كل من القطاع الحكومى والخاص: والتليفزيونية
  .٢٠١٦، عين شمساآلداب، جامعة 

  

  نورهان مجدى حامد السيد احمد حبيب   ٨/٣٩٤
ألفالم األجنبية المتخصصة فى غرس القيم الثقافية لدى الجمهور دور األفالم المقدمة بقنوات ا

  .٢٠١٧، عين شمسكلية اآلداب، جامعة المصرى، 
  

  سارة مدحت ناجى نبيه زقلمه   ٨/٣٩٥
دراسة مقارنة بين صحيفتى األهرام المصرية ونيويورك تايمز : أطر معالجة القضايا الصحية

  .٢٠١٧، كلية اآلداب، جامعة حلواناألمريكية، 
  



  مروة سعيد شعبان خليفة   ٨/٣٩٦
دراسة تحليلية : سمات تقديم صورة النخب السياسية فى الكاريكاتور فى الصحف الخاصة

  .٢٠١٧، عين شمسكلية اآلداب، جامعة مقارنة لصحف المصرى اليوم والشروق والتحرير، 
  

  على عبد اهللا محمد باقطيان   ٨/٣٩٧
لعربية وعالقته بمستوى المعرفة السياسية لدى الجمهور التعرض للقنوات الفضائية اإلخبارة ا

  .٢٠١٠، أسيوطكلية اآلداب، جامعة اليمنى، 
  

  كريم محفوظ فتوح محمد   ٨/٣٩٨
: دور الصحف المصرية فى تشكيل معارف واتجاهات الشباب الجامعى نحو األزمة السورية

  .٢٠١٥، الزقازيقكلية اآلداب، جامعة ، دراسة تطبيقية
  

  أسماء أمين على    ٨/٣٩٩
دراسة : المعالجة الصحفية للعالقات المصرية التركية وعالقتها باتجاهات النخبة نحوها

  .٢٠١٧، اإلعالم، جامعة األزهركلية تطبيقية، 
  

  سارة محمد عبد اهللا   ٨/٤٠٠
استخدامات الشباب المصرى لمواقع الحياة االفتراضية على شبكة اإلنترنت واالشباعات 

  .٢٠١٧، عين شمسكلية اآلداب، جامعة ، االمتحققة منه
  

  هاجر حاتم محمد   ٨/٤٠١
دراسة تحليلية مقارنة : يونيو ٣٠يناير و ٢٥أطر المعالجة اإلخبارية فى الصحافة ألحداث 

  .٢٠١٧، المنياكلية اآلداب، جامعة بين الصحافة المصرية والصحافة الكويتية، 
  

  سالى محمد صالح محمد   ٨/٤٠٢
الجامعى للمواد السمعية البصرية عبر بعض المواقع اإلخبارية وعالقته بالوعى تعرض الشباب 
  .٢٠١٧، التربية النوعية، جامعة المنصورةكلية ، )دراسة ميدانية تحليلة: السياسي لديهم

  إسراء محمد صبرى عوض البالسي   ٨/٤٠٣
داخل أسرتها،  تأثير المجالت النسائية المتخصصة على السلوك االجتماعى للمرأة المصرية

  .٢٠١٧، القاهرةكلية اآلداب، جامعة 
  

  سها عبد اللطيف محمد أحمد   ٨/٤٠٤
دراسة تحليلية : األساليب اإلعالنية فى الصحف المصرية وعالقتها باإلزمة اإلقتصادية العالمية

  .٢٠١٦، أسيوطكلية اآلداب، جامعة لعينة من الصحف والمجالت اإلسبوعية، 
  



  محمد نصيفصباح عواد    ٣٨٤/
: ضغوط العمل لدى القائم باالتصال فى الصحافة العراقية وعالقتها بمستوى األداء المهنى

  .٢٠١٧، المنياكلية اآلداب، جامعة دراسة تطبيقية للصحفيين العاملين فى الصحف العراقية، 

  

  دعاء محمد عبد المعبود شاهين    ٨/٤٠٥
اتجاهات المجتمع المصرى وانعكاساتها على  معالجة الصحافة اإللكترونية لصور المعارضة فى

  .٢٠١٥، التربية النوعية، جامعة بنهاكلية ، دراسة تطبيقية: الشباب الجامعى 
  

  أسماء صالح عبد البدران   ٨/٤٠٦
معهد البحوث والدراسات ، معالجة الصحافة العراقية لقضايا المراة بعد االحتالل األمريكي

  .٢٠١٤، العربية، جامعة الدول العربية
  

  فاطمة عبد الرحمن محمد عثمان منيب   ٨/٤٠٧
كلية دراسة ميدانية، : دور المواقع اإللكترونية فى إمداد المرأة المصرية بالمعلومات الصحية

  .٢٠١٦ المنصورة،اآلداب، جامعة 
  

  أحمد إبراهيم محمد البهلول   ٨/٤٠٨
دراسة : للشباب المصرى الجامعىمواقع التواصل االجتماعى وعالقتها بتشكيل النسق القيمي 

  .٢٠١٧، المنصورةكلية اآلداب، جامعة ، ميدانية
  

  أميرة طه عباس فراج   ٨/٤٠٩
، التربية النوعية، جامعة المنوفيةكلية إدراك الجمهور المصرى للرسائل الخفية باإلعالن الرقمى، 

٢٠١٧.  
  

  نرمين نصر محمد    ٨/٤١٠
يونيو واتجاهات  ٣٠أطر تقديم العالقات المصرية األفريقية فى الصحافة المصرية بعد ثورة 

  .٢٠١٧، المنصورةكلية اآلداب، جامعة الجمهور نحوها، 

  أحمد عبد اهللا خلف اهللا عبد السند عيسي   ٨/٤١١
داب، كلية اآلدراسة تطبيقية، : تكنولوجيا الرسوم وأثرها على أخراج أغلفة مجالت الكوميكس

  .٢٠١٧، المنياجامعة 
  

  سليم معمر خير البحباح   ٨/٤١٢
دراسة تطبيقية على عينة من : تأثير تكنولوجيا االتصال فى تطوير أداء العالقات العامة

  .٢٠١٧، المنياكلية اآلداب، جامعة شركات الطيران العاملة فى ليبيا، 
  



  محسن يوسف محمد مهنى   ٨/٤١٣
: مهارات تحرير وٕاخراج الصحف المدرسية للمرحلة اإلعدادية أثر برنامج مقترح على تنمية

  .٢٠١٧، المنيا، جامعة تربية النوعيةكلية الدراسة شبه تجريبية، 
  

  آية سمير صالح منصور   ٨/٤١٤
معهد ، جامعة الدول العربيةتناول مواقع التواصل االجتماعى لقضايا ذوى االحتياجات الخاصة، 

  .٢٠١٨العربية،البحوث والدراسات 
  

  سارة إسماعيل حسن        ٨/٤١٥
كلية البنات، جامعة عين شمس، ، دراسة تحليلية: قضايا المرأة فى المدونات اإللكترونية

٢٠١٦.  
  

  مى عبد الفتاح محمود أبو الفتوح   ٨/٤١٦
كلية ، دراسة شبه تجريبية: اإلنترنت والتمكين من العرض الصحفى والبرامجى لفكر الشباب 

  .٢٠١٨اآلداب، جامعة حلوان، 
  

  زينب عبد الوهاب صالح   ٨/٤١٧
تأثير األساليب اإلخراجية للصحف الدينية اإلسالمية المصرية على تذكر المعلومات الدينية فى 

كلية دراسة شبه تجريبية على عينة من طالب الجامعة، : إطار نظرية تمثيل المعلومات
  .٢٠١٨اآلداب، جامعة المنيا، 

  

  محمود محمد أحمد محمد   ٨/٤١٨
اإلتصال التفاعلى لدى مستخدمى صفحات القنوات اإلخبارية بمواقع الشبكات اإلجتماعية 

  .٢٠١٨، المنيا، جامعة تربية النوعيةالكلية واالشباعات المتحققة، 
  

  شيماء عبد الحميد عبد الغنى محمد   ٨/٤١٩
دراسة : تصميم المواقع اإلخبارية األجنبية الصادرة بالعربية واتجاهات الجمهور المصرى نحوها

  .٢٠١٨، الزقازيقاآلداب، جامعة كلية تطبيقية، 
  

  إسراء محمد محمد إبراهيم قميحة   ٨/٤٢٠
تأثير تعرض الشباب الجامعى لألخبار السلبية على مواقع التواصل االجتماعى واتجاهاتهم نحو 

  .٢٠١٧اآلداب، جامعة الزقازيق، كلية دراسة تحليلية وميدانية، : عنفال
  



  سارة محمود محمد عبد اللطيف   ٨/٤٢١
البنات، جامعة عين شمس، كلية منصة التواصل االجتماعى تويتر والنخبة السياسية فى مصر، 

٢٠١٨.  
  

  آالء صبرى على نجم   ٨/٤٢٢
فى المجتمع المصرى عقب ثورة الحمالت اإلعالمية وانعكاساتها على تنشيط السياحة الداخلية 

  .٢٠١٧، اإلسكندريةاآلداب، جامعة كلية ، دراسة تقييمية: يناير ٢٥
  

  مى وهبه أحمد عابدين   ٨/٤٢٣
صورة مقدمى وضيوف البرامج الحوارية بالتليفزيون المصرى كما تعكسها فيديوهات اليوتيوب 

  .٢٠١٨اآلداب، جامعة المنصورة، كلية ، دراسة تحليلية: وتعليقات مستخدمى الموقع عليها
  

  خلود محمد رشاد محمد   ٨/٤٢٤
كلية دراسة ميدانية، : استخدامات اإلنترنت ودورها فى تشكيل هوية الجالية العربية بالدنمارك

  .٢٠١٧عين شمس،  اآلداب، جامعة
  

  اللطيفهناء جمال محمود عبد    ٨/٤٢٥
كلية دراسة ميدانية، : العوامل المؤثرة على بناء أجندة البرامج الحوارية فى القنوات الفضائية

  .٢٠١٧اآلداب، جامعة المنيا، 
  

  جهاد حجازى شحاتة الشرقاوى ٨/٤٢٦

دور حمالت التسويق السياسـي فـى تشـكيل الصـورة الذهنيـة لمرشـحى االنتخابـات مـن األحـزاب 
دراسـة علـى اإلنتخابـات : على اتجاهات الشـباب نحـو المشـاركة السياسـيةالسياسية وانعكاسها 

  .٢٠١٦، المنيااآلداب، جامعة كلية ، ٢٠١٥البرلمانية 
  

  المان محمد محمد أحمد   ٨/٤٢٧
كلية دور االعالم الجديد فى معالجة قضايا التنمية بالمجتمع المصرى الفيسبوك نموذجًا، 

  .٢٠١٨البنات، جامعة عين شمس، 
  

  نبيلة حسين محمد محمد عبد المعطى   ٨/٤٢٨
اآلداب، جامعة كلية ، أهداف ومرتكزات المضمون السياسي كما تعكسه برامج قناة الجزيرة

  .٢٠١٨، منصورةال
  



  مصطفى عباس محمد على   ٨/٤٢٩
: استخدام الجمهور العراقى لمواقع التواصل االجتماعى وانعكاساتها على العالقات األسرية

  .٢٠١٨، زقازيقاآلداب، جامعة الكلية ، ميدانيةدراسة 
  

  غزوان حمد مونس عبيد   ٨/٤٣٠
: دور مواقع التواصل االجتماعى فى تعزيز ثقافة الحوار حول القضايا السياسية فى العراق

  .٢٠١٨اآلداب، جامعة الزقازيق، كلية دراسة تطبيقية، 
  

  أمنية سامى محمد محمد عامر   ٨/٤٣١
معالجة بعض الصحف اإللكترونية المصرية لمشروع قناة السويس الجديدة وعالقتها باتجاهات 

  .٢٠١٨معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، المراهقين نحوه، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


