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مناقشة سبع  2015د في نوفمبر كما شهد الملتقي العلمي لقسم الصحافة والذي ُعق

خطط بحثية، تشمل خطة بحثية مقدمة للتسجيل لدرجة الدكتوراه، وست خطط 

 مقدمة للتسجيل لدرجة الماجستير.

 بالنسبة للخطة المقدمة للتسجيل لدرجة الدكتوراه:

 أساليب توظيف عالقة بعنوان "خطة مقدمة من الباحثة  -

 القراء بإدراك الخاصة بالصحف  اإلخبارية والتقارير القصص كتابة في النمذجة

 " تحت إشراف أ.د محمود خليل.الحكومي  األداء لفعالية

 القراء بها يتلقى التى الطريقة على التعرف الحديثة الدراسات من العديد حاولت

 االجتماعية للقضايا ادراكهم على ذلك تأثير ومدى  اإلخبارية، والقصص النصوص

 يعتمدون، الصحفيين أن إلى الدراسات هذه نتائج خلصت وقد. والصحية والسياسية

 التي اإلخبارية قصصهم بناء في Personal exemplars البشرية النماذج على

 عملية" الظاهرة هذه على الباحثون أطلق وقد واالجتماعية، السياسية القضايا تتناول

 على مصر في الخاصة الصحف عتمدوت ، Exemplification Process " النمذجة

 إلى القارئ جذب بهدف وذلك الخبرية، والتقارير القصص من النوع هذا توظيف

 تلتقط حيث ، الصحفية المادة تسويق في الرغبة إلى باإلضافة الصحفي، النص قراءة

 الزاوية من وتتناوله مثير، طابع ذات األحداث من معينة زوايا الخبرية التقارير

 القصص تهتم بينما عموًما، الحدث للقطة اإلنسانية الزاوية على تركز حيث اإلنسانية،

 أو سلبًا القارئ حياة على مؤثرة نتائج عليها يترتب التى األحداث بتناول الخبرية

 السياسية األوضاع بعض تتناول التى الخبرية القصص في الحال هو كما إيجابًا،

 وتكون الكبيرة، والجرائم الحوادث بعض تغطية إلى باإلضافة ، واالقتصادية

 .النص داخل تظهر التى للمعلومات الموجه هى الحالة هذه في الخبرية المصادر

 توظيف بين العالقة طبيعة على التعرف الحالية الدراسة تحاول السياق هذا وفي

 تتناول التى اإلخبارية والتقارير القصص بناء في البشرية للنماذج الخاصة الصحف

 من عدد في الحكومي لفعالية األداء  القراء ادراك على ذلك تأثير و الحكومي األداء

 منظومة وتطوير الصحي التأمين ال التأمين قضية وهى الدراسة محل القضايا

ً  العالقة هذه واختبار ، والمواصالت النقل منظومة وإصالح التموين  .تجريبيا
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 المسح بمنهج وتستعين النمذجة نظرية فروض الدراسة هذه تتبنى ، اإلطار هذا وفى

 وأداة المضمون تحليل أداة وتوظف ،( العاملي التصميم)    التجريبي شبه والمنهج

 .دقيق نحو على أهدافها تحقيق أجل من اإلستبيان وأداة التجربة

 وبالنسبة للخطط المقدمة للتسجيل لدرجة الماجستير فتتمثل في:

خطة مقدمة من الباحثة مريم عدلي جرجس بعنوان "محددات صناعة المجالت  -

المصرية وعالقتها بالتطورات التكنولوجية الراهنة وسيناريوهات التطور 

تحت إشراف أ.د محمود علم الدين، ، " 2025 -2015المستقبلي خالل العقد من 

 وإشراف مشارك د. محرز غالي.

رئيسي يتمثل في استشراف مستقبل صناعة  وتسعى الدراسة إلى تحقيق هدف

المجالت في مصر في ضوء التطورات التكنولوجية من خالل تكوين نسق معرفي 

كامل عن الظاهرة المدروسة والعناصر واألطر التي تتبادل معها التأثير في المجتمع 

المحيط ككل وتفاعالت عناصر الظاهرة نفسها الهادفة نحو التغيير مع األخذ في 

 عتبار تجارب الماضي.اال

وتعتمد الدراسة في إطارها النظري على مدخل تحليل النظم ونظرية االقتصاد 

السياسي، وتنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات المستقبلية وتتبنى النمط االستطالعي أو 

 االستكشافي، وتتمثل مناهج الدراسة في منهج المسح اإلعالمي، والمنهج المقارن.

مع البيانات في أسلوب ديلفي، وأسلوب كتابة السيناريوهات، وأداة وتتمثل أدوات ج

 االستقصاء والمقابلة وأداة التحليل الوثائقي.

مبحوث من النخب الصحفية المصرية من  100وتتمثل عينة الدراسة في عينة قوامها 

إلى  2015 منالممارسين واألكاديميين، ويتحدد اإلطار الزمني للدراسة في الفترة 

 ، أى أنها تقع في إطار المستقبل المتوسط.2025

خطة مقدمة من الباحثة رانيا الشبراوي أحمد بعنوان "تقويم التأهيل والتدريب  -

تحت ، األكاديمي لطالب أقسام الصحافة بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة"

 إشراف أ.د نجوى كامل، وإشراف مشارك د. منى عبد الوهاب.

رصد وتقويم التأهيل والتدريب األكاديمي لطالب الصحافة تهدف الدراسة إلى 

والخاصة والكشف عن مدى مالئمة برامجها التدريسية  الحكومية والمعاهد بالكليات
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والتدريبية للمعايير العلمية الحديثة في ضوء المتطلبات التكنولوجية والتحديات العلمية 

 .وشروط المالئمة في عصر المعلومات

الدراسة بتوظيف مدخل التغير التعليمي ونظرية األنساق المعرفية، وسوف تقوم 

وتنتمي إلى نمط الدراسات الوصفية وتوظف منهج المسح وأسلوب المقارنة المنهجية، 

 أما أدوات جمع البيانات فتتمثل في صحيفة االستقصاء والمالحظة.

وأعضاء هيئة  ويتمثل مجتمع الدراسة في طالب أقسام الصحافة بالكليات والمعاهد

 التدريس ومعاونوهم والصحفيون حديثو التخرج بالمؤسسات الصحفية.

خطة مقدمة من الباحثة هبة مسعد حنفي بعنوان "األطر المصورة ألخبار الجرائم  -

تحت ، " 2016 -2014اإلرهابية وتأثيرها على الجمهور المصري في الفترة من 

 إشراف أ.د عواطف عبد الرحمن.

لة البحثية رصد وتحليل مفهوم األطر المصورة لقضايا اإلرهاب في تتبلور المشك

 الصحافة ومدى تأثيرها على الجمهور المصري وذلك بالتطبيق على صحف الدراسة.

وتوظف الدراسة نظرية األطر اإلخبارية، وتنتمي إلى الدراسات الوصفية والتحليلية 

 وتعتمد على منهج المسح وأسلوب المقارنة المنهجية.

تتمثل عينة الصحف التي ستخضع للدراسة في صحف األهرام والوطن والوفد و

والحرية والعدالة، وتتمثل أدوات الدراسة في أداة تحليل المضمون واستمارة تحليل 

 .2016إلى  2014األطر واستمارة االستبيان، وتتحدد فترة الدراسة في الفترة من 

ار بعنوان "صورة مجتمعات الصعيد خطة مقدمة من الباحثة ندى عبد الحكم النج -

 2002في الكاريكاتير بالصحف المصرية دراسة تحليلية ميدانية في الفترة من 

 تحت إشراف أ.د عواطف عبد الرحمن.، " 2012وحتى 

تسعى الدراسة إلى رصد وتحليل أبعاد ومكونات الصورة اإلعالمية المرسومة 

الكاريكاتير في تبني ونشر الوعي بمشكالت لمجتمعات الصعيد ومعرفة مدى اسهام 

وقضايا صعيد مصر ومعرفة الدور الذي تقوم به الصحف في معالجة قضايا 

مجتمعات الصعيد من خالل إبداعات رسامي الكاريكاتيرواتجاهات أولئك الرسامين 

 نحو تلك القضايا.
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الدراسة إلى وتوظف الدراسة مدخل الصورة النمطية ومدخل التحليل الثقافي، وتنتمي 

الدراسات الوصفية التحليلية وتعتمد على منهج المسح وأسلوب المقارنة المنهجية، 

 وتتمثل أدوات الدراسة في أداة تحليل المضمون واالستبيان والمقابلة الشخصية.

 المصريوتتمثل عينة الصحف المصرية التي ستخضع للدراسة في صحف األهرام و

 2002د الفترة الزمنية للدراسة في الفترة من يناير واألهالي والدوار، وتمت اليوم

 .2012وحتى ديسمبر 

خطة مقدمة من الباحثة منار محمد سعيد بعنوان "أطر معالجة الصحافة المصرية  -

المطبوعة واإللكترونية الناطقة باللغة اإلنجليزية للعالقات المصرية األمريكية بعد 

نجوى كامل، وإشراف مشارك د. أيمن تحت إشراف أ.د ، " 2013يونيه  30ثورة 

 عبد الهادي.

وتستهدف الدراسة رصد وتفسير وتحليل أطر معالجة الصحف المصرية المطبوعة 

 30واإللكترونية الناطقة باللغة اإلنجليزية للعالقات المصرية األمريكية بعد ثورة 

دراسة وذلك من خالل رصد الحقائق والتفسيرات التي أبرزتها صحف ال 2013يونيو 

أثناء معالجتها للعالقات المصرية األمريكية وأيضا الحقائق والتفسيرات األخرى التي 

أغفلتها أثناء المعالجة، فضال عن رصد وتفسير العوامل المؤثرة على تلك المعالجة 

والتعرف على المصادر التي تعتمد عليها تلك الصحف في استياق المواد الصحفية 

 مصرية األمريكية.التي تتناول العالقات ال

، وتنتمي الدراسة إلى وتعتمد الدراسة في بنائها النظري على نظرية األطر اإلعالمية

حقل الدراسات التحليلية التفسيرية، وتوظف الدراسة منهج المسح وأسلوب المقارنة 

 المنهجية.

أما أدوات جمع البيانات فتتمثل في أداة تحليل األطر اإلعالمية، ويتكون مجتمع 

دراسة من كافة الصحف المصرية المطبوعة واإللكترونية الناطقة باللغة اإلنجليزية، ال

 .2016يونية  30وحتى  2013يونية  30وتمتد الدراسة في الفترة الزمنية من 

خطة مقدمة من الباحثة مى محمد سيد بعنوان "أثر المعرفة اإلعالمية لدى  -

، االستخدام الرشيد لوسائل اإلعالم" معلمين المرحلة اإلعدادية على وعى الطالب ب

 تحت إشراف أ.د أمل السيد.

وتستهدف الدراسة فهم طبيعة المتغيرات على العالقة بين المعرفة اإلعالمية لدى 

معلمي المرحلة اإلعدادية وما تكون لدى الطالب من وعى حول أساليب التعامل 
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ذلك من خالل تصميم الرشيد مع وسائل اإلعالم تركيزا على وسيلة اإلنترنت، و

برنامج تدريبي للتعريف بمفهوم التربية اإلعالمية للمعلمين وآليات التطبيق والتدريب 

ودمج المحتوى مع المقررات الدراسية وإكساب المعلم مهارات تمكنه من توصيل 

 الرسالة للطالب بشكل صحيح.

ومدخل  وتعتمد الدراسة في بنائها النظري على نظرية العالقات االجتماعية،

 االستخدامات واإلشباعات ونظرية المسئولية االجتماعية.

وتنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية شبه التجريبية وذلك من خالل إجراء 

القياس القبلي والبعدي حول تدريب العلمين على التربية اإلعالمية، وتوظف الدراسة 

 منهج المسح والمنهج شبه التجريبي .

البيانات فتتمثل في المقابالت المتعمقة مع خبراء في مجاالت اإلعالم  أما أدوات جمع

والتربية وعلم النفس لتصميم برنامج تدريبي فعال لتزويد معلمي العينة بمهارات 

 التربية اإلعالمية، واستمارة االستقصاء والمالحظة المقننة.

وعلم النفس، ويتمثل مجتمع الدراسة في الخبراء في مجاالت التربية واإلعالم 

 ومعلمي المرحلة اإلعدادية، وطالب المرحلة اإلعدادية. 


