
موضوعات األبحاثاسم االستاذاسم الممررالكودم

دمحم منصور دمحم هٌبه/ دممدمة فً الصحافة1100

العوامل المؤثرة فً نشأة الصحافة العالمٌة و تطورها - 1

(عوامل النشأة و مراحل التطور )الصحافة المصرٌة منذ عهد دمحم علً و حتً نهاٌة المرن التاسع عشر - 2

 (دراسة فً العوامل و الخصائص و مظاهر التطور )تطور الصحافة المصرٌة خالل المرن العشرٌن - 3

(دراسة ممارنة بٌن النظم الصحفٌة عربٌا و عالمٌا )نظرٌات الصحافة المعاصرة فً الدراسات اإلعالمٌة - 4

(رؤٌة تحلٌلٌة للوالع و سٌنارٌوهات المستمبل )الصحافة المطبوعة و الرلمٌة فً ظل التطورات التكنولوجٌة - 5

2110
ممدمة فً الفنون 

اإلذاعٌة والسمعبصرٌة
دمحم محمود دمحم المرسً/د.أ

مع التعمك فً شرح احدي االذاعات الموجهة باللغة العربٌة للمنطمة العربٌة/ أهمٌة االذاعات الموجهة وتأثٌرها االٌجابً والسلبً - 1

مراحل االنتاج التلٌفزٌونً وسمات ومهارات ومهام كل من المخرج والمذٌع فً التلٌفزٌون- 2

سمات وخصائص الرادٌو وأهمٌته فً بناء االنسان وتنمٌة الوعً تجاه لضاٌا المجتمع المصري- 3

دور كل من الرادٌو والتلٌفزٌون فً دعم جهود الدولة فً مواجهة أزمة كورونا وتنمٌة وعً المواطن تجاه األزمة - 4

تأثٌر التكنولوجٌا الحدٌثة علً تطوٌر شكل ومضمون البرامج فً كل من الرادٌو والتلٌفزٌون-  5

منى عبد الوهاب أبو الوفا/دممدمة فى االعالن3120

(التسوٌك المباشر- الدعاٌة - تنشٌط المبٌعات- النشر - العاللات العامة - البٌع الشخصً  )الفرق بٌن اإلعالن واألشكال االتصالٌة األخرى- ١

.ممٌزات وعٌوب وسائل االتصال اإلعالنً- ٢

(االنواع_ الوظائف _ التعرٌف  )الوكاالت اإلعالنٌة- ٣

.التأثٌرات االلتصادٌة لإلعالن واالنتمادات الموجهة له- ٤

(المٌود أو الصعوبات التً تؤثر فً عملٌة االتصال اإلعالنً_ وظائف االتصاالت اإلعالنٌة _ خصائصها  )اإلعالن عملٌة اتصال - ٥

4130
ممدمة فى العاللات 

العامة
دمحم سٌد دمحم عتران/ د

استخدام وسائل االتصال الحدٌثة فى العاللات العامة- 1

المفاهٌم الحدٌثة للعاللات العامة- 2

أخاللٌات المشتغلٌن بالعاللات العامة- 3

أهمٌة البحوث فى مجال العاللات العامة- 4

وظائف العاللات العامة فى المؤسسات المعاصرة- 5

5140
مادة إعالمٌة بلغة 

1أجنبٌة

نرمٌن نبٌل عبد العزٌز / د

األزرق

1- The main elements of the communication process

2- The classic /traditional media (explain each medium) between its advantageous and 

disadvantageous.

3- The main positive and negative sides of the social media.

4- Comparison between the role of the sender and receiver of the messages from the media and 

clarify how everyone can be successful and positive in doing his role.

5- The main guidelines of media ethics (10 guidelines at least).

دالٌا عثمان ابراهٌم عثمان/د1الترجمة اإلعالمٌة 6150

 كلمة وترجمهما إلى اللغة العربٌة، على أن ٌكون الخبران فً ١٢٠-١٠٠اختر خبرٌن من وكالتى أنباء مختلفتٌن ٌتراوح الخبر باللغة اإلنجلٌزٌة بٌن 

 :موضوع واحد من الموضوعات الخمس التالٌة

 اآلثار اإللتصادٌة لفٌروس كورونا- 1

 التوتر العسكري بٌن أثٌوبٌا والسودان- ٢

 حرائك غابات األمازون- ٣

عودة الدراسة عالمٌاً- ٤

الكشف عن لماح لفٌروس كورونا- ٥

مصحوباً بترجمته إلى اللغة العربٌة (وكالة اأنباء)بشرط أن ٌوضح فً الورلة البحثٌة الخبر االنجلٌزى ومصدره 

مارجرٌت سمٌر ساوٌرس/ داللغة اإلعالمٌة7160

االسلوب الصحفً  - 1

(السٌمانتٌن ). عام الداللة- 2

انمرائٌة النص الصحفً - 3

سمات االعالم فً المنوات الفضائٌة العربٌة - 4

.(العربٌة الفصحً )االثار االٌجابٌة والسلبٌة لتطور لغة االعالم علً اللغة االم - 5

8170
ممدمة فً مناهج 

البحث
بركات عبد العزٌز عبد هللا/د.أ

النظررٌة العلمٌة- 1

الفروض العلمٌة- 2

أدوات جمع البٌانات- 3

العٌنات فً البحث العلمً- 4

خطوات البحث العلمً- 5

بٌان موضوعات أبحاث ممررات التعلٌم المفتوح 

2020ٌولٌو – التٌرم األساسى والدور الثانى  (اإلعالم)برنامج 

5 من 1صفحة 



موضوعات األبحاثاسم االستاذاسم الممررالكودم

بٌان موضوعات أبحاث ممررات التعلٌم المفتوح 

2020ٌولٌو – التٌرم األساسى والدور الثانى  (اإلعالم)برنامج 

منى عبد الوهاب أبو الوفا/دفن اإلعالن الصحف9180ً

.أخاللٌات نشر اإلعالن الصحفً وأبرز تجاوزات نشره فً الصحف المصرٌة- ١

.أنواع اإلعالنات المنشورة فً الصحف - ٢

(االنواع_ الوظائف  )فعالٌة استخدام الصور فً اإلعالنات الصحفٌة - ٣

(االنواع_ الوظائف  )العناوٌن والنصوص فً الرسالة اإلعالنٌة الصحفٌة - ٤

.أبرز أنواع الرموز المصورة المستخدمة فً اإلعالنات الصحفٌة- ٥

10190
األخبار اإلذاعٌة 

والتلٌفزٌونٌة
دمحم محمود دمحم المرسً/د.أ

ٌام وكتابة تمرٌر مفصل -1 األسس العلمٌة لكتابة وتحرٌر األخبار فً الرادٌو مع متابعة نشرات األخبار فً احدي محطات الرادٌو المصرٌة لمدة ثالثة أ

عن مدي التزامها بمواعد وأسس كتابة وتحرٌر األخبار

أنواع وأشكال المادة االخبارٌة فً الرادٌو والتلٌفزٌون والعوامل التً تؤدي الً نجاح فرٌك العمل االخباري فً تمدٌم تغطٌة متمٌزة لألحداث-2

سمات ومهارات ومهام مذٌع األخبار فً كل من الرادٌو والتلٌفزٌون والفروق بٌنهما وعاللة المذٌع بفرٌك العمل فً نشرة األخبار- 3

مصادر األخبار الرئٌسٌة والثانوٌة فً كل من الرادٌو والتلٌفزٌون فً ظل التطور التكنولوجً الحدٌث والعوامل التً تؤثر فً كفاءة ومصدالٌة هذه -4

المصادر

تأثٌر كل من العولمة والتطور التكنولوجً علً أوجه العمل فً مجال األخبار فً الرادٌو والتلٌفزٌون-5

جٌهان ٌسري حسٌن أبو العال/د.أ

خالد صالح الدٌن حسن علً/د.أ

بركات عبد العزٌز عبد هللا/د.أ

د فتح هللا مصطفى بركات/د.أ وٌل

شرٌف دروٌش /د.أ

مصطفى اللبان

دمحم محمود دمحم المرسً/د.أ

أٌمن منصور أحمد ندا/ د.أ

دمحم حسام الدٌن / د.أ

محمود اسماعٌل

دمحم منصور دمحم هٌبه/ دالتحرٌر الصحف15240ً

عوامل التأثٌر فً سٌاسات تحرٌر الصحف المصرٌة وعاللتها بالمتغٌرات المهنٌة- 1

أسس التخطٌط لالصدارات الصحفٌة وفك تصور استراتٌجً ومرحلً- 2

دراسة تحلٌلٌة على عٌنة من الصحف فً أزمة كورونا: الحمالت الصحفٌة فً مواجهة األزمات الطارئة- 3

الصحافة االستمصائٌة ودورها فً التصدي لمضاٌا الفساد بالتطبٌك على المعالجات الصحفٌة للتعدى على اراضً الدولة- 4

.دراسة ممارنة على عٌنة من الصحف والمجالت: فنون التحرٌر الصحفً فً الصحافة المصرٌة والعربٌة- 5

16250
مادة إعالمٌة بلغة 

(2)أجنبٌة 
إٌمان دمحم حسنً عبد هللا/ د

1- Transmission skills

2- Nonverbal communication.

3- Effective persuasion.

4- Selective perception.

5- Media literacy.

اخاللٌات اإلعالم- 1

تشرٌعات اإلعالم فً مصر -2

جرائم النشر-3

حموق اإلعالمٌٌن وواجباتهم- 4

نشأة حرٌة الصحافة وتطورها- 5

 

.وتأثٌرها اإلٌجابً والسلبً علً العمل االعالمً/ مستحدثات التكنولوجٌا فً مجال اإلعالم خالل السنوات الخمس الماضٌة - 1

.تأثٌر التطور التكنولوجً علً شكل ومضمون وكثافة االستماع والمشاهدة لما ٌتم تمدٌمه عبر أثٌر الرادٌو وشاشات التلٌفزٌون- 2

.وتأثٌر استخدام هذه التكنولوجٌا فً مجاالت الحٌاة المختلفة/ أنواع األلمار الصناعٌة واستخداماتها - 3

.المفهوم والنشأة والتطور: تكنولوجٌا االتصال- 4

.األنظمة المعلوماتٌة واالتصالٌة الحدٌثة وتطبٌماتها المختلفة بالتركٌز على جائحة كورونا- 5

على أن ٌكون الخبران ..  كلمة، وترجمهما إلى اللغة العربٌة150 إلى120اختر خبرٌن من وكالتً أنباء مختلفتٌن، ٌتراوح الخبر باللغة اإلنجلٌزٌة من 

:فً موضوع واحد من الموضوعات التالٌة

.الصٌن وطرٌك الحرٌر- 1

.جهود المصالحة بٌن الكورٌتٌن- 2

.برٌطانٌا وخطة الخروج من االتحاد األوروبً- 3

.السعودٌة وإجراءات عودة الصالة فً الحرمٌن- 4

.المعارضة المطرٌة وأهم انتماداتها لنظام الحكم المطري- 5

14

تكنولوجٌا االتصال 220 13

2ترجمة اعالمٌة  230

الرأي العام 11200

.دور وسائل اإلعالم فً تشكٌل الرأي العام خالل األزمات بالتطبٌك على أزمة كورونا- 1

.العوامل االجتماعٌة والنفسٌة المؤثرة فً الرأي العام مع التطبٌك على المجتمع المصري- 2

.دور لادة الراي فً توجٌه الرأي العام المصري نحو اإلجراءات االحترازٌة  من األوبئة- 3

.دور الشائعات فً تشكٌل الرأي العام خالل األزمات- 4

.الجوانب األخاللٌة فً تشكٌل الرأي العام من خالل كل من اإلعالمٌن التملٌدي والجدٌد- 5

تشرٌعات اإلعالم 

وأخاللٌاته
12210

5 من 2صفحة 



موضوعات األبحاثاسم االستاذاسم الممررالكودم

بٌان موضوعات أبحاث ممررات التعلٌم المفتوح 

2020ٌولٌو – التٌرم األساسى والدور الثانى  (اإلعالم)برنامج 

نسمة أحمد ٌونس البطرٌك/ د.أ

سامٌة أحمد أحمد علً/ د.أ

صفوت دمحم مصطفى العالم/ د.أ

سلوى دمحم ٌحٌى محمود العوادلً/ د.أ

حنان فاروق دمحم جنٌد/ د.أ

19280
ادارة وتخطٌط 

العاللات العامة
إنجً كاظم مصطفى فهٌم/ د

.تنظٌم إدارة العاللات العامة- 1

.وكاالت العاللات العامة- 2

.مشكالت إدارات العاللات العامة فً المنظمات المعاصرة- 3

.إدارة صورة المنظمة- 4

.التخطٌط للعاللات العامة- 5

مارجرٌت سمٌر ساوٌرس/ د

عثمان فكري عبد البالً/ د

خالد صالح الدٌن حسن/ د.أ

منى مجدى فرج عبد الممصود/ د

جٌهان ٌسري حسٌن أبو العال/ د.أ

بركات عبد العزٌز دمحم/ د.أ

شرٌف دروٌش مصطفى اللبان/ د.أ

سعٌد دمحم الغرٌب إبراهٌم/ د

إٌمان دمحم حسنً عبد هللا/ د.أ

مارجرٌت سمٌر ساوٌرس/ د

دمحم محمود دمحم المرسً/د.أ

دالٌا عثمان ابراهٌم عثمان/د

:اختر واحد فمط من الموضوعات التالٌة

.م2020أخبار نُشرت عن مصر فً عام  (5)ترجمة - 1

.م2020أخبار علمٌة نُشرت فً عام  (5)ترجمة - 2

.م2020أخبار التصادٌة نُشرت فً عام  (5)ترجمة - 3

.م2020أخبار نُشرت عن فٌروس كورونا فً عام  (5)ترجمة - 4

.م2020أخبار نُشرت عن الصراع العربً اإلسرائٌلً فً عام  (5)ترجمة - 5

ممومات التخطٌط اإلعالمً- 1

تخطٌط البرامج فً الرادٌو والتلٌفزٌون- 2

التخطٌط كأحد وظائف اإلدارة- 3

تنظٌم اإلعالم المصري بعد ثورة ٌناٌر- 4

اإلعالم وإدارة األزمات- 5

الممابالت باعتبارها من األشكال البرامجٌة - 1

الحدٌث المباشر باعتباره من األشكال البرامجٌة- 2

.اللغة التلٌفزٌونٌة كتولٌفة فكرٌة وإبداعٌة من الصور والكلمات- 3

.مسئولٌة الكاتب التلٌفزٌونى ومحددات التعبٌر عن الداللة الفكرٌة- 4

.عملٌة إعداد النصوص من السٌنوبسٌس إلى النص النهائى- 5

االنتمادات الموجهة للنظرٌة .. الفروض .. المفهوم .. نظرٌة االستخدامات واالشباعات - 1

. أنواع االتصال المختلفة، وتأثٌر التكنولوجٌا الحدٌثة على تطور مفهوم االتصال- 2

. الدعاٌة بأنواعها المختلفة، مع التوضٌح بأمثلة تطبٌمٌة حدٌثة لكل نوع- 3

نظرٌة حارس البواٌة باعتبارها إحدى النظرٌات المفسرة لمراحل تكوٌن الرسالة اإلعالمٌة - 4

.رؤٌة نمدٌة لمستمبل وسائل االتصال المختلفة فً ظل التطورات المتالحمة فً تكنولوجٌا االتصال- 5

 

 العوامل المطلوب توافرها لضمان نجاح البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة مع ذكر نماذج برامجٌة إذاعٌة وتلٌفزٌونٌة- 1

 مواصفات ومهارات ومهام المخرج االذاعى والمخرج التلٌفزٌونً فى عملٌة االنتاج البرامجى- 2

مكونات استدٌو التلٌفزٌون واستدٌو االذاعة وأهمٌة كل عنصر فى عملٌة االنتاج البرامجى- 3

تابع ثالثة برامج اذاعٌة على احدى االذاعات وثالثة برامج تلٌفزٌونٌة على الشاشات المصرٌة وارصد دور الموسٌمى وجودة الصوت فى مدى - 4

مع ذكر رأٌن.. ، وكذلن ارصد دور االضاءة والدٌكور فى مدى جودة برنامج التلٌفزٌون(رادٌو)جودة البرنامج 

أسس االخراج البرامجى فى الرادٌو والتلٌفزٌون مع توضٌح دور كل فرد فى فرٌك العمل البرامجى - 5

 

.العناوٌن الصحفٌة كوسٌلة لإلبراز فً الصحافة المصرٌة بالتطبٌك على الصحف المعاصرة- 1

.أنواع الصورة الصحفٌة وتطبٌماتها فً الصحافة المعاصرة- 2

.أنواع الرسوم الصحفٌة واستخداماتها فً الصحافة المصرٌة- 3

.مدى التزام الصحافة المصرٌة المعاصرة بٌسر لراءة حروف المتن- 4

.الوظائف التً تموم بها األلوان فً الصحافة المصرٌة المعاصرة- 5

.نشأة الوكاالت االعالنٌة وتطورها موضحا أنواع الوكاالت االعالنٌة وأهمٌتها للمعلن والوسٌلة االعالنٌة -1

.العوامل الكمٌة والكٌفٌٌة المؤثرة فى اختٌار الوسائل االعالنٌة واستخدامها فى الحمالت االعالنٌة -2

.وظائف االعالن لدى الشركات التى تستعٌن بالوكاالت االعالنٌة والشركات التى ال تعتمد على وكاالت اعالنٌة خارجٌة فى تنفٌذ اعالناتها-3

.الطرق المستخدمة فى جدولة الوسائل االعالنٌة مع عرض نماذج الشكال الجدولة االعالنٌة -4

.الطرق المستخدمة فى تحدٌد المخصصات االعالنٌة والعوامل التى ٌجب مراعاتها من جانب المعلن عند تحدٌد المخصصات االعالنٌة -5

.أهداف اإلعالم الدولً الفضائً فً ظل العولمة ، وتطورات العالم المعاصر- 1

.(غٌرها من اإلذاعات الموجهة)أهداف اإلذاعات الموجهة المعاصرة بالتطبٌك على إذاعة بً بً سً البرٌطانٌة أو - 2

.تمٌٌم والع الفضائٌات المصرٌة والعربٌة من حٌث المدرات التنافسٌة ، والتأثٌر على اإلعالم الوطنً ، وتهدٌد الهوٌة- 3

.األُطر األخاللٌة المنشودة لإلعالم الدولً الفضائً، ودور المؤسسات اإلعالمٌة المصرٌة والعربٌة فً هذا الشأن- 4

.التمنٌات الحدٌثة فً مجال البث التلٌفزٌونً الفضائً ومدى مواكبة العربسات والناٌلسات لتلن المستحدثات- 5

3الترجمة اإلعالمٌة 330

اإلخراج الصحفً 320 23

24

االخراج االذاعى 

والتلٌفزٌونى
340 25

20

اإلعالم الدولى 300 21

التخطٌط االعالمى 310 22

الكتابة لإلذاعة 

والتلٌفزٌون
260 17

إدارة اإلعالن 

والتصادٌاته
270 18

نظرٌات االتصال 290

5 من 3صفحة 
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هوٌدا سٌد علً مصطفى/د.أ

د فتح هللا مصطفى بركات/د.أ وٌل

علٌاء سامً عبد الفتاح/ د

نهلة علً دمحم الحفناوي/ د

فاتن دمحم رشاد/ د

دالٌا دمحم عبد هللا/ د.أ

رٌم أحمد عادل طه/ د

منى عبد الوهاب أبو الوفا/ د

نرمٌن نبٌل عبد العزٌز األزرق/ د

30390
مادة اعالمٌة بلغة 

3اجنبٌة 
دمحم دمحم مهنى لناوي/ د

1 – Factors affecting the source in communication process

2 –The credibility and availability of the communication Channels 

3 – Reasons presented to justify the knowledge gap theory 

4—The role of opinion leaders in communication Process

5 – A communication theory you feel it is suitable to deal with the communication effects of 

corona virus crisis nowaday

31400
مادة اعالمٌة بلغة 

4اجنبٌة
أٌمن منصور أحمد ندا/ د.أ

Write a research paper (1000 words at least) about only one of the following topics

1- The cultural effects of Mass media.

2- Media and Violence.

3- TV Talk Shows and Human Rights.

4- The Television Drama and its impact of the Egyptian Adults.

5- Media Ethics in sports programs.

نشاة و تطور البرامح التعلٌمٌة و اهمٌتها-١

توظٌف العناصر التكنولوجٌة فً البرامج التعلٌمٌة من حٌث األشكال واألسالٌب واألدوات المستخدمة- 2

العناصر والمعاٌٌر األساسٌة لنجاح البرامج التعلٌمٌة فً تحمٌك الهدف-3

العناصر والمعاٌٌر األساسٌة لنجاح البرامج التعلٌمٌة فً تحمٌك الهدف منها- 4

(ٌختار الطالب وسٌلة واحدة)البرامج الثمافٌة فً اإلذاعة أو التلٌفزٌون - 5

دور العاللات العامة فى مواجهة المشكلة السكانٌة وأهدافها االتصالٌة مع استعراض أهداف بعض الحمالت اإلعالمٌة التى تناولت هذه المشكلة و - 1

. الجمهور المستهدف والرسائل االتصالٌة

.المولف المائى لمصر ودور العاللات العامة فى األجهزة المعنٌة بإدارة أزمة سد النهضة- 2

دور العاللات العامة فى أجهزة الدولة المعنٌة بادارة أزمة كورونا وتمٌٌم أسلوب تعاملها مع وسائل االعالم تبعًا ألسس ولواعد التعامل مع هذه - 3

.الوسائل أثناء األزمات

.دور العاللات العامة فى مجاالت التنمٌة المستدامة الثالث وأبرز التحدٌات التى تواجه العاللات العامة فى المٌام بهذا الدور - 4

.أهداف البرامج االتصالٌة للمرشحٌن السٌاسٌن فى السنوات االخٌرة ومدى التزام هؤالء المرشحٌن باإلطار االخاللى التصاالت المرشح السٌاسى - 5

ممترحات لحل مشاكل – مشكالت توزٌع الصحف – خصائص توزٌع الصحف فً مصر )التوزٌع كمصدر من مصادر اٌرادات المؤسسة الصحفٌة - 1

.(التوزٌع

.إٌجابٌات وسلبٌات الممارسة الصحفٌة فً عصر المعلومات- 2

.عناصر تكالٌف المؤسسة الصحفٌة- 3

.أخاللٌات العمل اإلعالمً متعددة تكلم عنها واذكر أبرز التجاوزات الموجودة على الساحة اإلعالمٌة- 4

.ضع مٌثاق شرف أخاللً ٌتكون على األلل من خمسة عشر لاعدة أخاللٌة موضحا لماذا اخترت هذه المواعد األخاللٌة- 5

380 29

البرامج التعلٌمٌة 

والثمافٌة
350 26

فن اإلعالن 360 27

28

إدارة الصحف 

والتصادٌاتها

العاللات العامة فً 

المجال التطببٌمى
370

:المطلوب تحلٌل عشرة إعالنات تلٌفزٌونٌة مختلفة األنواع و التكنٌكات،وٌموم الطالب بتحدٌد ما ٌلى- 1

.الخ.....إعالن استشهادى،اعالنات مسلسلة :(تكنٌن الصورة فى اإلعالن)- أ              

.استراتٌجٌات اإلبداع فى اإلعالن-                    ب

فعال،ولماذا؟-                    ج هل ٌنطبك على اإلعالن مواصفات اإلعالن  المبدع ال

:، عن سلع وخدمات متنوعة من أى مصدر وٌموم الطالب بتحدٌدما ٌلى (جرائد،مجالت)المطلوب تحلٌل عشرة إعالنات صحفٌة - 2

تكنٌكات الخاصة بكتابة العناوٌن اإلعالنٌة-  أ                .ال

فعال-                    ب .هل ٌنطبك على العنوان خصائص العنوان ال

.نوع الشعارات اإلعالنٌة المستخدم-                     ج

:، عن سلع وخدمات متنوعة من أى مصدر وٌموم الطالب بتحدٌدما ٌلى(جرائد،مجالت)المطلوب تحلٌل عشرة إعالنات صحفٌة - 3

تكنٌكات الخاصة بكتابة النصوص اإلعالنٌة- آ              .ال

فعال-                  ب مواعد األساسٌة لكتابة النص اإلعالنى ال .هل ٌنطبك على النص ال

واجب توافرها فٌها-                  ج .هل ٌنطبك على الشعار خصائص الشعارات، و الشروط ال

:، عن سلع وخدمات متنوعة من أى مصدر وٌموم الطالب بتحدٌدما ٌلى(جرائد،مجالت)المطلوب تحلٌل عشرة إعالنات صحفٌة - 4

.اسلوب إستخدام الصور و الرسوم فى اإلعالنات- أ            

.استراتٌجٌات اإلبداع فى اإلعالن-                 ب

.(أو إتصال رمزى(والعى)اتصال حرفى)نوع اإلتصال الذى تحدثه األلوان فى اإلعالن-                 ج

:المطلوب تحلٌل عشرة إعالنات طرق عن سلع وخدمات متنوعة من أى مصدر،وٌموم الطالب بتحدٌد ما ٌلى- 5

.مدى اإللتزام بمواعد كتابة النصوص اإلعالنٌة لهذه اإلعالنات- أ           

وسٌلة المناسبة لإلعالن عنها،و لماذا؟-               ب طبٌعة السلع و الخدمات المعلن عنها،و هل تعتبر اعالنات الطرق ال

تى تحكم إستخدام الصور و الرسوم-               ج نفسٌة،وهل تم إتباع اإلرشادات ال وظٌفٌة و ال ها ال .نوعٌة الصور و الرسوم المتضمنة فى اإلعالنات،و أهداف

5 من 4صفحة 
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32410
موضوع خاص فً 

الصحافة
دمحم منصور دمحم هٌبه/ د

االوضاع السٌاسٌة و المانونٌة و االلتصادٌة و تأثٌراتها علً أداء الصحافة و وسائل اإلعالم - 1

دور وسائل اإلعالم و الصحافة فً تحدٌد اولوٌات المضاٌا الجماهٌرٌة و تأثٌراتها الثمافٌة و المعرفٌة - 2

 1981 حتً 1952العاللة بٌن الصحافة و السلطة السٌاسٌة فً مصر منذ لٌام ثورة ٌولٌو - 3

(رؤٌة تحلٌلٌه للمعالجة و عوامل التأثٌر )المضاٌا المجتمعٌة فً الصحافة المصرٌة خالل فترتً عبد الناصر والسادات - 4

.(1981 -1952دراسة تحلٌلة ممارنه لعٌنة من الصحف المصرٌة )لضاٌا الصدام بٌن السلطة السٌاسٌة و التٌار الدٌنً فً مصر - 5

كمال لابٌل دمحم دمحم خضر/ د

عثمان فكري عبد البالً/ د

شٌم عبد الحمٌد لطب/ د

هانى دمحم على/ د

35440
االفالم الوثائمٌة 

والبرامج التسجٌلٌة
هوٌدا سٌد على مصطفى/ د.أ

مفهوم الفٌلم التسجٌلً ونشأته وتطوره مع إظهار الفرق بٌن االنتاج التسجٌلً واالنتاج الروائً- 1

وظائف واستخدامات الفٌلم التسجٌلً ودوره فً خدمة المجتمع- 2

أشكال االنتاج التسجٌلى أو الوثائمً وخصائص كل شكل -3

والع وتحدٌات االنتاج التسجٌلً فً مصر والعالم العربً- 4

االتجاهات الفنٌة المعاصرة فً إنتاج الفٌلم التسجٌلً والوثائمً- 5

 

المنسك األكادٌمً

ولٌد فتح هللا بركات/د.أ

 

عمٌد الكلٌة 

هوٌدا سٌد مصطفى/د.أ

34

:اختر موضوعٌن اثنٌن فمط من الموضوعات التالٌة

جهود مواجهة فٌروس كورونا فى العالم-1

ٌات المتحدة األمرٌكٌة-2 أزمة التمٌٌز العنصرى فى الوال

األزمة فى لٌبٌا-3

وبى-4 أزمة سد النهضة االٌث

األزمات البٌئٌة فى العالم-5

بشرط أن ٌكون  (اجمالى األخبار المطلوب ترجمتها خبران اثنان فمط)... وترجم خبرا واحد منشورا عن كل موضوع من الموضوعٌن اللذٌن اخترتهما

، وأن ٌتم ارفاق النص (مولع محطة اذاعٌة أو تلٌفزٌونٌة مشهورة– مولع صحٌفة عالمٌة – وكالة أنباء عالمٌة )الخبران من مصدر موثوق 

مع الترجمة العربٌة المناسبة له فى الورلة البحثٌة الممدمة من الطالب، وال ٌمل عدد كلمات كل خبر باللغة  (موضحاً به مصدر الخبر)االنجلٌزى لكل خبر

. كلمة150 كلمة وال ٌزٌد عن 100االنجلٌزٌة عن 

420 الصحافة المتخصصة33

4الترجمة اإلعالمٌة  430

 

. عناصرها ، مع رؤٌة لوالعها الحالً فً مصر .. سماتها .. دوائرها .. مفهومها .. الصحافة المتخصصة - 1

الوالع الحالً للصحافة المحلٌة المصرٌة، وفرص تطورها واستمرارها فً ظل التطور الهائل لتكنولوجٌا االتصال - 2

.فرص تطور اإلعالم المصري الموجه للطفل فً ظل التحدٌات الكبٌرة التً ٌواجهها من وسائل اإلعالم الغربٌة- 3

.العوامل المؤثرة على وكاالت األنباء والمراسلٌٌن الخارجٌٌن فً العالم العربً- 4

.  ممارنة بٌن استخدامات الفنون التحرٌرٌة فً الصحافة الرٌاضٌة والصحافة الفنٌة- 5

5 من 5صفحة 


