موضوعات الطالب المسجلين للماجستير
قسم ( الصحافة)
م

االســــــــــــــــــــم
1

4
جٓاد عبذ انًقصٕد َٕٚس (تشكٛم)

2

اَج ٙحًذ٘ عبذ انستار

3

يٗ دٕٓٚو عبذ انحًٛذ يُصٕر

4

يحًذ عبذا نكرٚى عبذا نعظٛى

5

يُت هللا صفٕث يصطفٗ

6

ٚسرا يحًذ فتحٗ عكٕش

7

فاطًّ عهٗ حسٍ فرج

تاريخ موافقة
مجلس الدراسات

الموضـــــــــــــــوع
دٔر انصحف انًصر ّٚفٗ إدارة األزياث انطارئت أثُاء

2013/7/7

انًرحهت االَتقانٛت بعذ ثٕرة ُٚ 25اٚر  ، 2011دراست تحهٛهٛت

المشـــــــــــــرف
أ.د /اُٚاس ابٕ ٕٚسف
د /عٛسٗ عبذ انباق ٙيٕسٗ

يقارَت نصحف ( األخبار -انٕفذ – انًصرٖ انٕٛو )

2014/7/ 15

بُاء أٔنٕٚاث اْتًاياث انصفحاث األٔن ٙف ٙانصحف انٕٛيٛت

أ.دْ /شاو عطٛت عبذ انًقصٕد

انًصرٚت انخاصت ٔانٕاجٓاث انرئٛسٛت نبٕاباتٓا اإلنكترَٔٛت

د /عٛس ٙعبذ انباق ٙيٕسٙ

دراست نهًضًٌٕ ٔانقائى باالتصال

2014/7/15

انتغطٛت االخبارٚت الَتخاباث يجهس انُٕاب فٗ انصحف

أ.د /حسٍ عهٗ انسْٕاجٗ

االنٛكترَٔٛت ٔانًٕاقع االخبارٚت انًصرٚت ٔتأثٛراتٓا عهٗ

أ.د /يًذٔح عبذهللا يكأٖ

اتجاْاث انُاخبَ ٍٛحٕ انًرشح " ٍٛدراست تطبٛقٛت عهٗ
اَتخاباث يجهس انُٕاب "2014
انبرايج انذراسٛت ألقساو اإلعالو ٔاَعكاسٓا عهٗ سٕق انعًم

2014-11-18

2014/11/18

2015/5/19

2015/5/19

بعذ انتخرج فٗ إطار انجٕدة انشايهت دراست عهٗ عُٛت يٍ

د /يحًٕد ريضاٌ أحًذ

أقساو اإلعالو فٗ انجايعاث انًصرٚت

د /يًذٔح عبذهللا يحًذ

استخذاياث انًكفٕف ٍٛنهصحف انًطبٕعت بطرٚقت براٚم

أ.د /يحًذ ز ٍٚعبذ انرحًٍ

ٔاشباعاتٓى انًتحققت يُٓا

د /عٛس ٙعبذ انباق ٙيٕسٙ

انقضاٚا انتًُٕ ّٚكًا تعكسٓا يٕاد انرأ٘ ف ٙانصحف

ا0د /ثرٔث فتحٗ

انًصرٚت انٕٛيٛت بعذ ثٕرِ (َٕٕٛٚ 30دراست تحهٛهٛت يقارَت)

د /عٛسٗ عبذ انباقٗ

تأثٛر انًٕاقع االنكترَٔ ّٛنهصحف انًصر ّٚعهٗ يقرٔئٛت

ا0د /ثرٔث فتحٗ

انصحف انًطبٕعت

د /عٛسٗ عبذ انباقٗ

" دراست يٛذاَٛت"

المختص

العليا

أ.د /يحًذ ز ٍٚعبذانرحًٍ

رئيس القسم

مدير عام الدراس

موضوعات الطالب المسجلين للماجستير
قسم ( الصحافة)

االســــــــــــــــــــم
9

محمود فتحي عبذالرحمن
سيذ

10

ميادة محمذ بخيت

11

شاُْذا شهقاي ٙيحًذ يُٓٙ

تاريخ موافقة
مجلس الدراسات
2015/8/18

المشـــــــــــــرف

الموضـــــــــــــــوع
دٔر انصحف انذُٛٚت انًصرٚت ف ٙتشكٛم انٕع ٙانذ ُٙٚنذٖ

د /يحًذ ز ٍٚعبذ انرحًٍ

انشباب بعذ ثٕرتُٚ ٙاٚر ٔ"َٕٕٛٚدراست يقارَّ ب ٍٛانصحف

د /يًذٔح عبذ هللا يكأ٘

االساليٛت ٔانصحف انًسٛحٛت"
صٕرة انحكٕيت انًصرٚت كًا تعكسٓا انصحف االنكترَٔٛت
2015/8/18

2015/8/18

بعذ ٔ َٕٕٛٚ30اتجاْاث انجًٕٓر انًصر٘ َحْٕا

د /يحًذ ز ٍٚعبذ انرحًٍ
د /يًذٔح عبذ هللا يكأ٘

اخراج انصفحاث انذُٛٚت ف ٙانصحف انًصرٚت انقٕيٛت

د /يحًذ ز ٍٚعبذ انرحًٍ

"دراست تحهٛهٛت يٛذاَٛت يقارَت نصحف االخبار ٔاالْراو

د /يُْ ٙاشى

ٔانجًٕٓرٚت"

المختص

رئيس القسم

مدير عام الدراسات العليا

