
                                                                                         

                 

 

 قسم اإلعالم

    

  أ.د/ عبد الجواد سعيد محمد ربيع األولى مبادئ االقتصاد أ ع   ١٢١
 أ.د/ إبراهيم النجار

  األولى الفكر اإلنساني ف ل ١٢٢

 عبد الجواد سعيد /د.أ األولى الترجمة اإلعالمية  أ ع ١٢٣

 أ.د/ عبد الجواد سعيد ربيع األولى الخبر ومصادره أ ع  ١٢٤

  د. محمد أبو الفتوح  األولى اللغة العربية ع ر ١٢٥
 د. خالد عبد العال

 د. ماهر عيش  األولى جغرافيا سياسية ج غ١٢٦

  أ.د/ حلمي أحمد شلبي  األولى ومعاصرتاريخ حديث  ت ر ١٢٧
 د./ منصور عبد السميع

   



                                                                                         

                 

 
 

  

                

  

  

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 أعدتها جامعة المنوفية 

  المجموعة األولى:

  ) مشروع بحثي من المشروعات البحثية التالية:٢اكتب عدد (

 .العالقة بين علم اإلعالم وعلم االقتصاد - ١

 .اقتصاديات صناعة اإلعالم المطبوع وخصائصها - ٢

 .منافذ المصروفات كعنصر من عناصر تكاليف صناعة اإلعالم المطبوع - ٣

 .اإليرادات كمصدر من مصادر تمويل المؤسسة اإلعالمية - ٤

 .القرارات االستثمارية في صناعة اإلعالم (دراسات الجدوى االقتصادية) - ٥

  :التالية البحثية المشروعات من بحثي مشروع) ٢( عدد اكتب

  المجموعة الثانية:

 االقتصادية. المشكلة - ١
 سوق المنافسة الكاملة. - ٢
 نظرية الطلب.  - ٣
 نظرية العرض. - ٤
 مرونة الطلب للثمن. - ٥

  

    

 األولى مبادئ االقتصاد أ ع   ١٢١ 
 
 



                                                                                         

                 

 

  

           

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشـروع البحثـي التـي    
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 

  
  
  
 

 
٥.  

  
  

   

    

 األولى الفكر اإلنساني ف ل ١٢٢ 



                                                                                         

                 

 
 

  

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي     
 ) من الموضوعات التالية:   ثالثةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

ان يتم ترجمة موضوع واحد من  علىمع وضع عنوان مناسب لكل موضوع  التاليةمن الموضوعات  ثالثةترجم 
  ..... العربيةباللغة  األجنبيةبينما يتم ترجمه موضوعين من الموضوعات  اإلنجليزية اللغةالي  العربيةالموضوعات 

  ول...ألالموضوع ا
ية والتعليم على أن يزف بشرى سارة جديدة لطالب التعليم الفني، أعلن خاللها، أنه بعد التشاور مع حرص وزير الترب

الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تقرر اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية في "سنوات النقل في 
  فقط. ٢٠٢٠مارس  ١٥الفترة الدراسية حتي  علىالتعليم الفني" 

وعن الجدل المثار في الرأي العام حاليا بشأن المشروعات البحثية التي سيتم تقييم طالب المدارس على أساسها هذا العام ، 
قال وزير التربية والتعليم : إن فكرة المشروعات البحثية هي فكرة جديدة نحاول اضافتها لقاموس تقييم الطالب، لتكون 

  ، وذلك في إطار تطوير شكل التعليم في مصر.بديلة عن االمتحانات التقليدية
وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم، أنه تقديرا لظروف تعليق الدراسة وجهود مكافحة 
كورونا، فقد قررنا أن نطبق أسلوب المشروعات البحثية على طالب الشهادة اإلعدادية هذا العام بدال من االمتحانات 

  يدية.التقل
 ١٥واضاف إن هذه المشروعات البحثية التي سيقيم على أساسها الطالب ستركز فقط على المناهج التي تم تدريسها حتى 

  .٢٠٢٠مارس 
وأوضح سيادته أن هذا المشروع البحثي الذي يقدمه الطالب يشترط أن يكون مكتوبا بمواصفات معينة أكثر حرفية، على أن 

  فصل الدراسي األول لتصعيد الطالب للصف الدراسي التالي.يتم إضافة نتيجته لنتيجة ال
  الموضوع الثاني.

دولة، وامتد الخوف  ٨٠يقف العالم في حالة ترقب، ليشاهد ما يحدث من تطورات جديدة لفيروس كورونا، بعد تسلله إلى 
  االقتصاد العالميمن الفيروس الصيني، إلى القلق من تأثر العمالق الصيني اقتصاديا مما يؤثر على 

وأوضح الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير االقتصادي  تأثير فيروس كورونا على االقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التأثير 
العالمي يشمل تأثر الصين، كقوى عظمة في االقتصاد العالمي، نتيجة احتاللها المركز الثاني للقوى االقتصادية المصدرة 

  عالميا.
أن تأثير فيروس كورونا على االقتصاد العالمي يحمل سلبيات وإيجابيات، منها انخفاض أسعار مواد الطاقة  على» طه« وأكد

  المستخدمة في الصناعة بسبب خفض الطلب من الصين على المواد البترولية.

    

 عبد الجواد سعيد /د.أ األولى الترجمة اإلعالمية  أ ع ١٢٣



                                                                                         

                 

 
التصنيع والنقل، ضاف: ان تأثير فيروس كورونا نتج عنه تأثر قطاعات بأكملها مثل قطاع الطاقة والسياحة والتصدير وأو

وجميعها قطاعات مال تهز اقتصاد أي دولة في العالم، مما يؤثر بالسلب على االقتصاد العالمي، مؤكدا حدوث انخفاض في 
االقتصادي، مما يؤثر بإيجابية على اقتصاد الدول الصغرى، نتيجة انخفاض استيرادها، لتبدأ في  يمعدل التوسع العولم

االقتصادي، وارتفاع معدالت  يلى نفسها، مما يؤدي إلى حدوث هدوء في التوسع العولمعملية التصنيع واالعتماد ع
  التصنيع المحلي عند الدول الفقيرة.

القوية مشيدا بزيارة الدكتورة  االحترازيةبقوة الدولة المصرية في تعاملها مع األزمة، واتخاذها اإلجراءات » طه«وأشاد 
مسؤول يذهب إلى الصين منذ اندالع االزمة، التخاذ كافة االجراءات االحترازية، هالة زايد وزيرة الصحة، وأنها أول 

  والحصول على أحدث األجهزة الطبية لتفادى المرض، وتبادل األدوية واألمصال مع الجانب الصيني.
Topic 3 
Education is the most important means of progress. Education works to develop an 
individual’s abilities. When a person is well-educated, he or she will become an innovator or 
scientist in his or her field of study. 
Scientists and inventors are responsible for development and progress. All the countries that 
made progress were interested in education first. 
When there is an engineer, a scientifically distinguished worker, the industry will develop 
and compete with developed countries.  We do not need to import, but there is enough local 
production. Production may increase and become exporters  . 
If the doctor is proficient in his specialty, he will be able to diagnose the disease and 
prescribe appropriate treatment. And thus get rid of many of the diseases prevalent among 
people. The person becomes in good health, able to work and produce. 
From the above, the importance of education to the progress of countries is evident. 
Topic 4 
What is Health Insurance  ؟ 
What is health insurance and why do I need it? Health insurance protects you and your 
family from a financial hardship due to medical expenses in the untimely event that you are 
injured or become ill. There are four types of health insurance, you may need just one or you 
may need a combination to ensure you have the most insurance coverage possible. It is best 
to evaluate each type of insurance to obtain an accurate account of which type will best suit 
your needs. 
Individual medical coverage is designed for people who do not receive this type of coverage 
through their employer or family. Medical supplement insurance is designed for the elderly 
who contribute to Medicare however, desire additional coverage to supplement expenses that 
Medicare won't cover. 
Topic 5 

Pollution has many types, including pollution of the environment, such as water pollution, 
food pollution or air pollution. There is another type of pollution such as audio, visual or 
intellectual pollution. 
All previous types of pollution are harmful to humans, some of which cause serious diseases, 
which make him unable to work. 
Including what affects the person psychologically, which spoils the public taste and helps to 
increase violence in society. 
It is therefore necessary to know the causes of pollution and develop solutions to eliminate 
these causes. 



                                                                                         

                 

 
 

 

                 

    

 أ.د/ عبد الجواد سعيد ربيع  األولى الخبر ومصادره أ ع  ١٢٤

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
  ) من الموضوعات التالية:   ثالثةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  المشروعات البحثية التالية:) مشروع بحثي من ٣اكتب عدد (

 الموضوع البحثي األول: الموضوعية في مجال فن الخبر الصحفي. - ١

 الموضوع البحثي الثاني: إشكالية القيم والممارسات اإلخبارية. - ٢

 الموضوع البحثي الثالث: األشكال الصحفية اإلخبارية في مجال الصحافة. - ٣

 في الصحف.الموضوع البحثي الرابع: أنواع التغطية اإلخبارية  - ٤

 الموضوع البحثي الخامس: العوامل التي تساعد القراء على االنتباه لألخبار وإدراكها. - ٥
   

  



                                                                                         

                 

 
                

    

  د. محمد أبو الفتوح  األولى اللغة العربية ع ر ١٢٥
 العالد. خالد عبد 

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
  ) من الموضوعات التالية:   مشروعاأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 جره؟ يجب ومتي التمييز؟ نصب يجب متي بين ثم منهما؟ كل يكون وفيم ، نوعيه وبين التمييز عرف_ ١
 بين ثم ، ومضاعفاتها؟ والمائة ، والمعطوف ، المركب والعدد ، عشرة إلي ثالثة من العدد حكم وما ،

  .تقول ما لكل االستشهاد مع ، المركبة؟ األعداد تعرب كيف

  ".الرحمن" سورة في منه جاء ما عين ثم ، وأنواعه الجر عن بالتفصيل تحدث_ ٢

 بن عمر قصيدة في منها جاء ما استخرج ثم ، حدة علي منها نوع كل عن تحدث ثم ، التوابع عرف_ ٣
  ).نعم آل أمن( ربيعة أبي

  .تقول ما لكل والتعليل الخطأ تصحيح مع متنوعة مقاالت عشرة في واإلمالئية النحوية األخطاء عين_ ٤

 .خطأ لكل والتعليل الخطأ تصحيح مع درست مما لغويا خطأ ستين اذكر_٥

   

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

أ.م.د/ ماهر حمدي عيش  األولى جغرافيا سياسية ج غ١٢٦

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 خريطة الحدود السياسية البرية للدول العربية ومنازعاتها. -١
 خريطة مناطق الوالية البحرية في الخليج العربي والجزر المتنازع عليها فيه. -٢
 تصنيف نظريات الفكر الجيوبولتيكي ووضع العالم النامي في تلك النظريات. -٣
 التطبيق على قارة أوروبا.ماهية الدولة االقليمية وتطورها مع  -٤
 المنظمات االقليمية في األمريكتين ودورها السياسي واالقتصادي. -٥
 الحدود السياسية الطبيعية ومشكالتها مع التطبيق على الدول اآلسيوية. -٦
 الحود الهندسية ومنازعاتها مع التطبيق على دول الشرق األوسط. -٧
 لبحر المتوسط.المنطقة االقتصادية الخالصة ومنازعاتها في شرق ا -٨
 مع التطبيق. ٢١الحروب األهلية منذ بداية ق -٩

 الحروب على الموارد العابرة للحدود مع التطبيق. - ١٠

  
  

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

  أ.د/ حلمي أحمد شلبي  األولى تاريخ حديث ومعاصر ت ر ١٢٧
 د./ منصور عبد السميع 

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 تين) من الموضوعمشروع بحثي واحد من كل مجموعةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  : تينالتالي

  المجموعة األولى الموضوعات البحثية:

 بدايات التحديث في عصر محمد علي.  .١
 المشروعات العمرانية الكبرى في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. .٢
 التحول االقتصادي واالجتماعي في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. .٣
 تطور النقل والمواصالت في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. .٤
 التجارية الكبرى في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.المراكز  .٥

  المجموعة الثانية الموضوعات البحثية:

  الحملة الفرنسية نقطة تحول في تاريخ مصر .١
  التطور االقتصادي في عصر محمد علي .٢
  الطهطاوي رائد التنوير في مصر .٣
  التطور االجتماعي في عصر الخديوي إسماعيل .٤
  الثورة العرابية .٥

  
  

  



                                                                                         

                 

 
 

  

                

    

 أ.د/ ندية القاضي الثانية قاعة بحث أ ع  ٢٢١

 د./ السيد السعيد الثانية اإلعالم والتنمية أ ع ٢٢٢

 د. ماهيتاب سمهان  الثانية الترجمة اإلعالمية أ ع ٢٢٣

 د./ هبة الدسوقي المنوفي الثانية تشريعات إعالمية  أ ع ٢٢٤

 أ.م.د. عادل رفعت عبد الحكيم الثانية القانون الدولي والعالقات الدولية  أ ع  ٢٢٥

 أ.د/ ندية القاضي الثانية التوثيق اإلعالمي والنشر االلكتروني أ ع ٢٢٦

 د. هيثم زينهم  الثانية  حاسب آلي  ٢٢٧
 

  



                                                                                         

                 

 
 

  
              

    

 أ.د/ ندية القاضي  الثانية قاعة بحث أ ع  ٢٢١

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشـروع البحثـي التـي    
  : ) اختر موضوعین من الموضوعات التالیةا جامعة المنوفية ، قم بإعداد (أعدته

  مشكلة الحث العلمي:
 مقوماتھا  
 طرق صیاغتھا  
 مصادرھا واھمیتھا  
 اھدافھا  

  خطوات البحث العلمي
  محددات البحث العلمي:

 عنوان البحث  
  مصطلحات البحث  
  حدود البحث  

  الدراسات السابقة:
  الھدف منھا  
 اھمیتھا بالنسبة للباحث  
  كیفیة التعامل مع الدراسات السابقة  

  العینات:
 المقصود بعینة البحث  
  لماذا تستخدم العینات  
  انواع المجتمع  
 الشروط التي یجب ان تتوافر في العینة  
 مراحل اختیار العینة  
 كیف یختار الباحث العینة  

  انواع العینات
  ادوات جمع البیانات:

  تعریفھا  
  للبحثكیفیة اختیار االداة المناسبة  
 الشروط التي یجب توافرھا في اداة جمع البیانات  

  :االستبانة
 تعریف االستبیان  
 القواعد الواجب مراعاتھا عند صیاغة االستبیان  
  خطوات تصمیم االستبیان  
  متابعة وادارة عملیة االستبیان  
 مزایاه وعیوبھ  

  المقابلة:
     مزایاھا وعیوبھا  -شروط المقابلة           -أنواعھا  

 



                                                                                         

                 

 

  
                 

    

 د./ السيد السعيد  الثانية اإلعالم والتنمية أ ع ٢٢٢

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التـي أعـدتها جامعـة    
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةالمنوفية ، قم بإعداد (  

كورونا، إعداد وتصميم خطة شاملة لحملة اتصالية تهدف لنشر الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع مخاطر فيروس  .١
  ويتم تصميم الخطة في ضوء دراستك لمكونات تصميم الحمالت االتصالية المجتمعية.

ومبادئ وأبعاد التنمية المستدامة كرؤية علمية وتحليلية لما درست في جزء التنمية إعداد ورقة بحثية عن أهداف  .٢
  سات المجتمع المحلي.المستدامة، مع أهمية تقديم رأيك في كيفية االستفادة مما درست في تنمية مؤس

في تناولها لمحور المعرفـة واالبتكـار    ٢٠٣٠ تكتب ورقة لحثية عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية .٣
  والبحث العلمي؟ مع عرض نماذج من المشروعات القومية التي نفذت خالل الفترة الماضية بشأن هذا المحور ؟

في تناولها لمحور التنمية االقتصادية؟ مع  ٢٠٣٠ المستدامة: رؤية اكتب ورقة بحثية عن استراتيجية مصر للتنمية .٤
  عرض نماذج من المشروعات القومية التي نفذت خالل الفترة الماضية بشأن هذا المحور؟

في تناولها لمحور التنمية االجتماعية؟ مع  ٢٠٣٠ اكتب ورقة بحثية عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية .٥
  المشروعات القومية التي نفذت خالل الفترة الماضية بشأن هذا المحور؟عرض نماذج من 

في تناولها لمحور الطاقة والكهرباء؟ مع  ٢٠٣٠ اكتب ورقة بحثية عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية .٦
  عرض نماذج من المشروعات القومية التي نفذت خالل الفترة الماضية بشأن هذا المحور؟

في تناولها لمحـور الشـفافية وكفـاءة     ٢٠٣٠ ثية عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤيةاكتب ورقة بح .٧
المؤسسات الحكومية؟ مع عرض نماذج من المشروعات القومية التي نفذت خالل الفتـرة الماضـية بشـأن هـذا     

  المحور؟
ا لمحور الصحة؟ مع عـرض  في تناوله ٢٠٣٠ اكتب ورقة بحثية عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية .٨

  نماذج من المشروعات القومية التي نفذت خالل الفترة الماضية بشأن هذا المحور؟
في تناولها لمحور التعليم والتدريب؟ مع  ٢٠٣٠ اكتب ورقة بحثية عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية .٩

  عرض نماذج من المشروعات القومية التي نفذت خالل الفترة الماضية بشأن هذا المحور؟
في تناولها لمحور البيئة؟ مـع عـرض    ٢٠٣٠ اكتب ورقة بحثية عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية .١٠

  نماذج من المشروعات القومية التي نفذت خالل الفترة الماضية بشأن هذا المحور؟
=================  

  ارشادات في إعداد الورقة البحثية : 
 صفحات. ٨) صفحات، بحيث ال تزيد عن ٨-٦تكتب الورقة البحثية ما بين ( -١

  Simplified Arabicخط  ١٤كمبيوتر بنط تكتب الورقة البحثية على ال -٢



                                                                                         

                 

 
جميع الموضوعات بها جزء علمي مما درست وجزئ تطبيقي يتطلب البحـث عبـر مواقـع اإلنترنـت ومواقـع       -٣

والملف اإللكتروني لـديكم حـول    ٢٠٣٠المؤسسات والوزارات وحاصة المشروعات القومية في مصر وفق رؤية 
 االستراتيجية .

رقم البحث في التسلسل  –عنوان المشروع البحثي  –السنة  –المادة  –الفرقة  –القسم  –يكتب على البحث : االسم  -٤
 اشراف دكتور/ السيد السعيد . –) ١٠-١من (

يتم االختيار من الموضوعات المقدمة ويكون كل طالب بمفرده وببحث مستقل يختاره من بين الموضوعات بالقائمة  -٥
 المحددة للبحوث.

إلكترونية، يتم دخول الطالب عليها من خالل االسم والرقم القومي ، ثم يتبع اإلجراءات سوف تطلق الجامعة منصة  -٦
بالدخول على القسم والفرقة وتحديد المادة الدراسية ، ثم يقوم الطالب برفع المشروع البحثي له عبر المنصة، على 

 بحثية ويبلغ الطالب مسبقًا بها.أن يكون ذلك بتوقيات محددة سوف تعلن قبل الموعد المحدد لرفع المشروعات ال

  سينطبق هذا على طالب التخلفات أيضا. -٧
  
   
     



                                                                                         

                 

 
                

    

 د. ماهيتاب سمهان الثانية الترجمة اإلعالمية أ ع ٢٢٣

ا جامعـة  خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التـي أعـدته  عزيزي الطالب / الطالبة، من 
ترجم اثنان من المشاريع البحثيـة علـى أن يكـون احـدهما بالعربيـة واآلخـر       المنوفية ، قم بإعداد ( 

 ) من الموضوعات التالية: باإلنجليزية

  منظمة الصحة العالمية: جانحة كورونا لن تنتهي قريبا.المشروع األول : -١
  أبو ظبي:  –وكاالت 

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، االثنين، من أن جانحة فيروس كورونا المستجد لت تنتهي قريبا، 
وعبر عن "قلقة العميق" من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، ال سيما على األطفال، فـي  

نتهاء"، تيدروس أدهانوم غيروسـوس وقـال   مؤتمر صحافي ، في جنيف: "الجانحة أبعد ما تكون عن اال
المدير العام للمنظمة مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى اإلصابة بالفيروس في إفريقيـا وشـرق   
أوروبا وأمريكا الالتينية وبعض الدول اآلسيوية ". وتابع قائال: "أمامنا طريق طويله والكثير رمن العمـل  

د نقص في لقاحـات  العالمي للقاحات والتحصين، فإنه تم اإلبالغ عن وجووأضاف ، استنادا إلى التحالف 
نتيجة وأشار إلى أن الحدود  دولة، بسبب القيود المفروضة على ٢١األمراض األخرى، في جانحة كورونا 

" عدد حاالت اإلصابة بالمالريا قد يتضاعف في دول العالم االستماع إلى المنظمة التي حذرت من فيـروس  
كورونا المستجد منذ نهاية يناير ، مشددا على أن السلطات الصحية العالمية ال يمكنها إجبار الدول علـى  

  تنفيذ توصياتها. 
ماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية ، ألن حال الطوارئ العالمية واستطرد : كان على العالم االست

  إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون إحصاء وفيات. ٨٢يناير " مع تسجيل  ٣٠أعلنت في 
  المشروع الثاني :-٢

  . ١٢٣٦مصر ... ارتفاع حاالت الشفاء من مصابي "كورونا" إلى 
حالة إصـابة جديـدة بفيـروس     ٢٤٨الصحة المصرية ، في بيان ، االثنين ، تسجيل أعلنت وزارة 

حالة وفاة ، المستجد حتى يـوم االثنـين ، كورونـا وقـال      ٢٠كورونا المستجد، جميعهم مصريون ، و 
حالـة ،   ٤٧٨٢المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد : "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيـروس " 

حالة وفاة وأضـاف   ٣٣٧تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي،  ١٢٣٦من ضمنهم 

  



                                                                                         

                 

 

مجاهد " جميع الحاالت المسجل ايجابياتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضـع للرعايـة   
  الطبية، وفقا "إلرشادات منظمة الصحة العالمية".

عمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونـا  وأوضح أن عدد الحاالت التي تحولت نتائج تحاليلها م
  متعافيا. ١٢٣٦حالة ، من ضمنهم  ١٦٠٢) ارتفع ليصبح  ١٩-(كوفيد

كانت مصر قد خففت ، قبل أيام بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس، وقلصت حظر 
وقال مصـطفى مـدبولي   التجول الليلي ليبدأ في التاسعة مساء، بدال من الثامنة، وحتى السادسة صباحا. 

رئيس الوزراء، الخميس الماضي، إن مجلس الوزراء وافق أيضا على عودة تقديم بعد الخـدمات التـي "   
  جرى اغالقها في السابق.

لكن مدبولي شدد على أن السلطات مستعدة إلعادة فرض القيود إذا بدأت حاالت اإلصابة في الزيادة 
كومة ستراجع تلك االجراءات بعد أسبوعين لمعرفة مـا إذا كانـت   بما يفوق التوقعات ، مشيرا إلى أن الح

  ستبقى عليها.
  الثالث : المشروع -٣

  زعيم كوريا الشمالية "ميتا ... قصة الصورة التي أربكت الجميع  
على مدار األيام القليلة الماضية، زادت التكهنات بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونـغ أون،  

انتشارا واسعا على مواقع التواصل االجتماعي بشكل لعام ، ومسئوليها الكبار علـى   عززتها صورة حققت
وجه التحديد فقد فتح كوريا الشمالية ونظرا لقلة المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشأن الباب واسعا 

" مـا يحـدث   أمام األخبار المفبركة أو مجهلة المصدر،  وسط اجتهادات من وسائل اإلعالم لكشف "أفـاز 
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لكيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسـابيع ،  

  فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.
وانتشرت على مواقع التواصل صورة منسوبة لوسائل إعالم يابانية، للزعيم الكوري الشمالي ممددا 

ا، ومغطى برداء أحمر ، مع تعليقات تؤكد وفاته، لكن ثبت أن الصـورة  في تابوت زجاجي كما لو كان ميت
إثر أزمة قلبية، كيم جونغ إيل وتشبه الصورة إلى حـد كبيـر    ٢٠١١غير حقيقية، الذي توفي أواخر عام 

صورة من جنازة والده الزعيم الراحل ، لتولي مقاليد الحكم كيم جونغ أون مما فتح الباب أمـام وتشـير   
الصغيرة في الصورة، مثل زاوية االلتقاط والوسادة وترتيب الزهور، إلى أن صورة االبن ليست التفاصيل 

  إال صورة لجثمان األب بعد تعديلها.
واألحد قال مسؤول بارز في كوريا الجنوبية إن بالده ال تزال واثقة من عدم وجود "تطـورات غيـر   

  ول صحة كيم جونغ أون " غير صحيحة.عادية " في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الشائعات ح
وأكد وزير الوحدة كيم يون تشول، إن سيول لديها "معلومات استخباراتية كافية لتقول بثقة أنـه ال  
توجد تطورات غير عادية " في كوريا الشمالية، تدعم التكهنات حول وفاة كيم جونغ أون ، لكن الـوزير،  



                                                                                         

                 

 

اتية محددة أدت إلى هذا االستنتاج ، شدد علـى أن كـيم   الذي أضاف أنه لن يكشف عن معلومات استخبار
. وبدأت التكهنات حول صحة كيم بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميالد  جونغ أون خضع لعملية تحليل معقدة

جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، في الخامس عشر من إبريل. وينتمي كـيم كونـغ أون إلـى    
كم كوريا الشمالية، ولم يغب عن هذا الحدث المهم منذ توليه السلطة بعـد  الجيل الثالث من عائلته التي تح

وفاة والده ، لكن تعليقات الوزير الكوري الجنوبي فشلت في تبديد الشائعات حول كيم، التي غذاها صـمت  
وسائل اإلعالم الحكومية في كوريا الشمالية حول مكان زعيمهم وبصفته القائد المطلق لبلد لديه برنـامج  
لألسلحة النووية، تكتسب صحة كيم ، اهتماما كبيرا على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وإذا حدث شئ مـا  

  لكيم، يرجح خبراء أنه يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم االستقرار في كوريا الشمالية .
قـيم  وكان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي ذكر في وقت سابق، أن لديه معلومات تفيد بأن كـيم ي 

أو خارج بيونغيانغ ، وأنه ليس هناك أي أمر باالستعداد للطوارئ صادر عن الجـيش الكـوري الشـمالي    
  حزب العمال الحاكم، وهو ما يفترض حدوثه إذا كان كيم في حالة سيئة حقا.

  المشروع الرابع :-٤
United we stand against coronavirus  
During the last few months Egypt and China have exchanged shipments of 

preventive medical equipment to combat the coronavirus. 
Concerning the latest batch, on 16 April, Egypt's Health Ministry 

announced that the state had received four tons of medical protective supplies 
from china to help the  country combat the spread of the virus. 

The shipment included 20,000 N95 respiratory masks, 10,000 protective 
gowns and 10,000 polymerase chain reaction (PCR) testing kits, according to a 
statement by the ministry. 

Chinese Ambassador to Cairo Liao Liqiang and Egypt's Health Ministry 
Under- Secretary Mohamed Shawki were at the airport to receive the shipment 
. Shawki noted that it was the first time that so many chinese shipments had 
been donated to Egypt. 

Liao Stressed that China "will spare no information or technical assistance 
to help Egypt contain this pandemic". 

The day following the shipment, Health Minister Hala Zayed thanked the 
Chinese Government and people for the gift, and praised the precautionary 
measures taken by Beijing to curb the spread of the virus. 

Two days later, in the embassy's seventh online press conference, Liao 
stated that the Chinese shipment received in mid-April was to be followed by 
two more, one scheduled to arrive on 21 April and includes 10,000 N95 masks, 
10,000 medical protective suits, and a number of medical testing kits. 

The third batch will bring 150,000 masks, a million masks for medical 
staff, 70.000 medical protective suits, 70,000 Covid-19 test kits, and 1,000 
thermometer  guns.  



                                                                                         

                 

 
Earlier in April, Liao inaugurated a new factory, a joint Egyptian- Chinese 

investment, for manufacturing medical facemasks in the free industrial zone in 
Cairo's Nasr City district. The plant, the first outside investment for China 
amid the Covid-19 Outbreak, represents "a model of profound relations 
between Egypt and China",  Liao said. 

During the online press conference, he said the factory, which currently 
has one production line, will be expanded after the number of production lines 
are increased to five, and that the output of each will be 100,000 masks daily. 
Thus, when fully operational, it will produce halr a million masks daily.  

 
In February and March, Egypt sent China two shipments of protective aid  
 
Under the directives of Egypt's President Abdel-Fattah A-Sisi, Zayed paid 

a Six day Visit to China on 1 March to Show Solidarity with the Chinese people 
against the novel coronavirus outbreak. During her visit, she delivered Egypt's 
second batch of protective medical supplies to China. Zayed brought back 
1,000 thermal  detectors from China along with the updated version of 
technical documents illustrating the precautionary measures taken against the 
epidemic Coinciding with her visit, on 1 March Egypt lit up three famous 
historic sites in the country – the Salaheddin Citadel  in Cairo, the Karnk 
Temple Complex in Luxor and the entrance of the Philae Temple Complex in 
Aswan – in red and gold stars synchronized to resemble the national flag of 
China as a sign of Solidarity in combating the coronavirus. According to 
Egypt's Supreme Council of Antiquities, it expressed the " appreciation of the 
distinguished times between China and Egypt". 

On 1 February , Egypt's Health Ministry announced that Egypt provided 
china with the first batch of medical aid that included 10 tons of preventive 
medical items, such as masks and alcoholic antiseptics, to help deal with the 
pandemic. 

Egypt's Coronavirus cases passed the 3,000 milestone earlier this week. Its 
total number of fatalities nationwide has exceeded 250 China's overall 
confirmed cases on the mainland on Tuesday rose to 82,758, with 4.632 deaths 
from the virus that causes the Covid – 19 respiratory disease. 

During a telephone call on 23 March with Chinese President Xi Jinping, 
Al-Sisi praised the Chinese success in Containing the coronavirus. According to 
the Egyptian presidency, Al-Sisi conveyed to his Chinese counterpart Egypt's 
hopes of boosting cooperation between the health establishments of the two 
countries to benefit from the Chinese mechanism to manage the crisis. Xi 
expressed his people's and government's "gratitude for Egypt's quick aid to the 
country during the crisis". 



                                                                                         

                 

 
The two leaders agreed to boost strategic cooperation between the two 

countries especially when it comes to the localization of Chinese technology, a 
statement by the presidency noted.  

Late in February, Cairo hosted the first Chinese – Arab diplomatic salon 
on the coronavirus crisis organized by the Chinese Embassy in Egypt and 
chaired by Deputy Chief of Mission at the Chinese Embassy Xiao Junzheng. 

The Symposium, held at Cairo's Conrad Hotel on 26 February, witnessed 
the participation of the director of the Early Warning Unit at the Egyptian 
Cabinet's Information and Decision Support Centre  (IDSC) Samaa Suleiman , 
political Science professor at Cairo University Mohamed Kamal , Professor of 
risk Management at Cairo University Ghada Ali, and head of the Asian Studies 
Programme at Al- Ahram Centre for Political and Strategic Studies Mohamed 
Fzyez Farahat. 

A Version of this article appears in print in the 23 April , 2020 edition of 
Al-Ahram Weekly under headline : United we stand      

 
 

  
  

   



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د./ هبة الدسوقي المنوفي الثانية تشريعات إعالمية  أ ع ٢٢٤

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

ا من املوضوعات التالية ً ا واحد ً   اخرت موضوع
  نترنیت. /المعاییر الدولیة لحریة اإل١
  نترنیت. الخصوصیة للتعامل مع اإل/قانون ٢
  في بعض الدول العربیة.  لإلنترنیت/نماذج من التشریعات االعالمیة المنظمة ٣
  في مصر.  واالنحراف/الضوابط المھنیة واألخالقیة واإلعالمیة لمعالجة الجریمة ٤
  /التشریعات والقوانین التي تنظم حریة الصحافة واالعالم في مصر. ٥
  التي تنتقص من حریة الصحافة واالعالم.  /أھم القوانین٦
  /القواعد المنظمة للصحافة في مصر. ٧
  /القواعد التشریعیة واإلداریة لتداول الصحف. ٨
  /الحقوق العامة للممارسات الصحفیة. ٩

  /الواجبات العامة للممارسات الصحفیة. ١٠
 /ملكیة الصحف كما وضعتھا التشریعات الصحفیة.١١

  

   
  

   

  



                                                                                         

                 

 
                 

    

   الثانية القانون الدولي والعالقات الدولية  أ ع  ٢٢٥
 الحكيم د. عادل رفعت عبدأ.م.

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
  ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  (موضوع واحد من كل مجموعة):
 المجموعة األولى:

 بين الدول؟ ما قصة مؤتمر فرساي للسالم وعالقته بدراسة العالقات .١
 ب.ناقش كيف يهتم علم العالقات الدولية بحاالت السلم والحر .٢
هناك عددا من المفاهيم ذات الصلة بمفهوم العالقات الدولية ناقشها موضحا عالقة كل منها  .٣

 .بالعالقات الدولية
ابحث في مفهوم العالقات الدولية وناقش الفارق بين وجهتي النظر حول تعريفه (التعريفات  .٤

نطلقة من كونه يعبر عن العالقات بين الدول، التعريفات المنطلقة من كونه يعبر عن الم
 ).العالقات بين األفراد من دول مختلفة

 المجموعة الثانية:
أفكار كل من: نيكوال ميكافيللي وهوجو غروتيوس وتوماس هوبس وعالقتها بفهم العالقات  .٥

 بين الدول.
 واالتجاه السلوكي الوظيفي في دراسة العالقات الدولية.االتجاه التقليدي الكالسيكي  .٦
 تاريخ العالقات الدولية. .٧
 النظام العالمي الجديد بعد انهيار االتحاد السوفيتي. .٨
 في التأثير على طبيعة العالقات بين الدول. ٢٠٠١دور أحداث الحادي عشر من سبتمبر  .٩

 .المنازعات الدوليةاكتب فى الوسائل الدبلوماسية لحل المجموعة الثالثة :  
 

 

  



                                                                                         

                 

 

  

                 

    

 أ.د/ ندية القاضي  الثانية التوثيق اإلعالمي والنشر االلكتروني أ ع ٢٢٦

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشـروع البحثـي التـي    
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  أفكار المشروعات البحثیة في مادة التوثیق االعالمي:
  اختر موضوعین من الموضوعات التالیة:

  العملیات التي تقوم بھا مراكز التوثیق االعالمي 
  اسس اختیار مصادر المعلومات لمكتبات العامة 

  انواع الفھارس 
  اشكال الفھارس

  نظم التصنیف ومواصفات خطة التصنیف الجیدة
  

  تصنیف دیوي العشري: 
 فكرتھ  
 مزایاه وعیوبھ  

  موقع فن االتصال الجماھیري داخل تصنیف دیوي
  تقدمھا مراكز التوثیق االعالميالخدمات التي 

  النشر االلكتروني:
 تعریفھ  
  الفرق بینھ وبین النشر التقلیدي والنشر المكتبي  
  اسباب االتجاه الى النشر االلكتروني  
  مزایا وعیوب النشر االلكتروني  
  

  القصاصات الصحفیة 
  تعریفھا  
  اسس اختیارھا  
 كیفیة تصنیفھا  
 

   
  

  



                                                                                         

                 

 
                 

    

 د. هيثم زينهم  الثانية حاسب آلي  ٢٢٧

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها جامعة 
  ) من الموضوعات التالية:   ثالثةالمنوفية ، قم بإعداد مشروع بحثي باستخدام (  

عند حل المشكلة قد يستخدم منهج علمي واحد أو أكثر، من خالل دراستك لسلبيات هذه المناهج  -١
العلمية من حيث حوسبة اإلنسانيات، اختر جزءاً من تخصصك، وقم بمعالجته وإخراجه بشكل 

  يسمح للتكنولوجيا بالتعامل معه (تطبيقي).
تخصص توفيره بشكل حاسوبي يستطيع الحاسب فهمه ومعالجته والتعامل تعني حوسبة العلم/ ال -٢

معه كمعرفة نظرية ضرورية من أجل حل أي مشكلة تتعلق بمعطياته، ناقش طرق صناعة 
 البرمجيات وخطواتها، مع التمثيل لذلك (يفضل من التخصص).

قش التسهيالت تركت برامج الكتابة الحاسوبية بصمة كبيرة في تقدم الكتابة العربية، نا -٣
 والمميزات والسلبيات من جهة نظرك، مع الشرح باألمثلة.

تعتمد البرمجيات على المنطق، فالعالقات المنطقية بين الكائنات يستطيع الحاسوب أن يتعامل  -٤
معها ويجري عليها الكثير من عمليات المعالجة وإخراج الكثير من العالقات الجديدة من خالل 

وضح العالقات المنطقية في بنائه وكيف يمكن  Microsoft Wordبرنامج اللوح األبيض 
 استثمارها في تخصصك (تطبيقي).

التدوين سجل اإلنسانية التاريخي، وأداة التواصل بين األجيال في العلوم والتخصصات، لذا لم  -٥
يكن من الغريب أن تفرد التقنية مساحة له مصحوبة بأداة للتصحيح والتدقيق اللغوي مراعية 

دود اللغوية بين التخصصات المختلفة، ناقش هذه التقنية موضحاً طريقة العمل وعالقتها الح
   بالعلوم المختلفة والسلبيات المتعلقة بها من وجهة نظرك. 

 واهللا ولي التوفيق

   

  



                                                                                         

                 

 
 

  

            

    

 د. هويدا عزوز  الثالثة نصوص إعالمية بلغة أجنبية أع ٣٢١

 د./ هبه عباس الثالثة تكنولوجيا الطباعة الصحفية أع ٣٢٢

 د. هبه عباس الثالثة التصوير الصحفي أع ٣٢٣

 د. هويدا عزوز الثالثة إخراج الجريدة أع ٣٢٤

 د./ أمل صالح عيسى الثالثة مناهج البحث   أع ٣٢٥

 ھبة الدسوقي المنوفي./ ٠د الثالثة إدارة مؤسسات صحفية أع ٣٢٦

 

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د. هويدا عزوز الثالثة نصوص إعالمية بلغة أجنبية أع ٣٢١

  
Write a research topic on one the following five topics:   

-The first Topic:   

   Fundamentals of communication  

- The second Topic:  

  Mass communication Models  

- The Third Topic:  

    New Media and news  

   Implications for the future of Journalism 

- The Fourth Topic:  

    The History of Social media and its impact on business. 

- The Fifth Topic:  

   How Video is changing games Journalism. 

  

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د./ هبه عباس الثالثة تكنولوجيا الطباعة الصحفية أع ٣٢٢

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
  ) من الموضوعات التالية:    أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  بحث واحد فقط

الطباعة  -البارزة ( الحروف المعدنية المنفصلة مفهوم الطباعة ونشأتها ونشأة الطباعة-١
من سطور معدنية)، ما قدمه يوهان جوتنبرج فى مجال الطباعة، السطح الطابع فى الطباعة 

  البارزة، المناطق الطباعية وغير الطباعية فى كل طريقة من طرق الطباعة الثالث.

 - طابع فى الطباعة الغائرةمفهوم الطباعة ونشأتها، نشأة الطباعة الغائرة (السطح ال -٢
الحبر فى الطباعة الغائرة)، استعن بنماذج تطبيقية مصورة ما أمكنك ذلك وقم بتوضيحها 

  بالتفصيل.

السطح الطابع  - السطح الطابع فى الطباعة الغائرة - السطح الطابع فى الطباعة البارزة -٣
بنماذج تطبيقية مصورة ما فى الطباعة الملساء والملساء غير المباشرة (األوفست) ( استعن 

  أمكنك ذلك وقم بتوضيحها بالتفصيل).

  الطباعة البارزة و الطباعة الملساء غير المباشرة (األوفست). -٤

   -السطح الطابع - الطباعة الملساء غير المباشرة (األوفست)، (المبدأ الذى تعتمد عليه -٥
، الفروق األساسية بين ك ذلكنظام الترطيب) استعن بنماذج تطبيقية مصورة ما أمكن     

 - الغائرة - طبيعة السطح الطابع لكل طريقة من طرق الطباعة الرئيسية الثالث (البارزة
  الملساء).

 

  
 

  



                                                                                         

                 

 
                 

    

 د./ هبه عباس الثالثة الصحفيالتصوير  أع ٣٢٣

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
  أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد ( بحث واحد فقط ) من الموضوعات التالية: 

والشرائح الفيلم  -الكاميرا الفيلمية والكاميرات الرقمية -نشأة التصوير (نبذه مختصرة) -١
العناصر التي البد من مراعاتها في تكوين الصورة (حدد الهـدف مـن    -الحساسة للضوء

  االندماج واالنفصال). -اختيار االتجاه -اختيار المركز -البساطة -الصورة

قاعـدة   -قاعـدة الخطـوط القياديـة    -قواعد التكوين الشائعة للصور ( قاعدة التثليث -٢
  النمط) -مبدأ الفراغ -قاعدة ملىء اإلطار -عدة التأطيرقا -قاعدة التناظر -التوازن

فتحة العدسة (الحجم النسـبى   -مثلث التعريض بالضوء مفهومه -التعريض بالضوء  -٣
عمق الميدان)، استعن بنماذج تطبيقية مصورة ما أمكنك ذلك مع توضيحها -لفتحة العدسة 

  بالتفصيل.

اعد التكوين الشـائعة للصـور ووضـح    قم بالبحث عن نماذج مصورة تتحقق فيها قو -٤
باستفاضة قواعد التكوين التي تحققت فى كل صورة وكيف تحققت تلك القواعـد فـى كـل    

  صورة.

عن العناصر التالية توضـح فيهـا    -على األقل –قدم سبعة نماذج تطبيقية مصورة -٦
لفـرق  ا -الفرق بين التناظر والتوازن -بالتفصيل: الكاميرا الرقمية األحادية العاكسة

  الفرق بين النمط وكسر النمط.  -بين التأطير وملىء اإلطار
   

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د. هويدا عزوز الثالثة إخراج الجريدة أع ٣٢٤

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   المشروعات المطلوبة ١عدد أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

الموضوع البحثي األول : نشأة اإلخراج الصحفي، مع  توضيح أسباب تطور اإلخراج -١
  ظائف وأغراض اإلخراج الصحفي .الصحفي، مع توضيح و

المسامية  –الملساء  –الغائرة  –الموضوع البحثي الثاني : (أنواع الطباعة) البارزة -٢
الرقمية مـن حيـث الطباعـة ، مميـزات      –الملساء غير المباشرة  –الجيالتينية  –

  عيوب الطباعة. –الطباعة 
 –الفسـيولوجية   –الموضوع البحثي الثالث: أسس اإلخراج الصـحفي : (النفسـية   -٣

  الفنية). –الصحفية 
الموضوع البحثي الرابع: أسس التطورات التقنية في اإلخراج الصـحفي ، موضـحا   -٤

  مكونات النشر المكتبي وأهم برامج النشر الصحفي .
 الموضوع البحثي الخامس : االتجاهات الحديثة في إخراج الصفحة األولى.-٥

 الحديثة في إخراج الصفحات الداخلية.الموضوع البحثي السادس : االتجاهات -٦

  

   
  

  

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د./ أمل صالح عيسى الثالثة مناهج البحث   أع ٣٢٥

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  

  مع التطبيق بأدوات البحث اإلعالمي. التحليليالجوانب النظرية للمنهج  -١

  مع التطبيق بأدوات البحث اإلعالمي. الوصفيهج الجوانب النظرية للمن -٢

  مع عرض نماذج لقضايا بحثية مناسبة للمنهج. التجريبيالجوانب النظرية للمنهج  -٣

  مع عرض نماذج لقضايا بحثية مناسبة للمنهج. المقارنالجوانب النظرية للمنهج  -٤

  معايير كتابة نتائج البحوث اإلعالمية. -٥

  

  
   

  



                                                                                         

                 

 
  

                 

    

 ھبة الدسوقي المنوفي./ ٠د الثالثة إدارة مؤسسات صحفية أع ٣٢٦

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

ا من املوضوعات التالية ً ا واحد ً   اخرت موضوع
  أھمیة دراسة إدارة المؤسسات الصحفیة.  -١
  التحدیات التي تواجھ اإلدارة الصحفیة. -٢
مع ذكر مثال لھیكل مؤسسة صحفیة ‘الھیكل التنظیمي في المؤسسة الصحفیة -٣

  كبري. 
  الوظائف التسویقیة في نشاط تسویق الصحف. -٤
  خصائص توزیع الصحف في مصر. -٥
  .١٩٨٠) لسنة ١٤٨إدارة المؤسسات الصحفیة في ظل القانون رقم(-٦
 وزیع الصحف في ظل تقدم ثورة اإلعالم والمعلومات.مستقبل ت -٧

 

  

  

  



                                                                                         

                 

 
 

                

    

 د. إیمان دمحم سید دمحم الثالثة ترجمة إعالمية أع ٣٢١

 د. هويدا عزوز  الثالثة مادة إعالمية بلغة أجنبية أع ٣٢٢

 د./ نهى عادل هريدي الثالثة مناهج بحث إعالمي أع ٣٢٣

 د./ نهى عادل هريدي الثالثة الكتابة للراديو والتليفزيون أع ٣٢٤

 د. ماهيتاب سمهان  الثالثةتقديم البرامج في الراديو والتليفزيون   أع ٣٢٥

 سعيدأ.د/ عبد الجواد  الثالثة إدارة مؤسسات إذاعية أع ٣٢٦

 التواصل مع األستاذ الثالثة تدريبات عملية أع٣٢٧
 
  

  



                                                                                         

                 

 
                 

    

 د. إیمان دمحم سید دمحم الثالثة ترجمة إعالمية أع ٣٢١

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 

     Translate only three news into Arabic: 
1. President urges expanding culture, arts message reach-out to 

villages, hamlets, border areas 
Stressing the importance of the role of the Ministry of Culture in spreading arts and 
culture and deepening the national identity, President Abdel Fattah El Sisi has called 
for carrying the cultural message forward to villages, hamlets and border areas. 
The presidential directives to this effect came during a meeting that president Sisi 
called with Prime Minister Dr Moustafa Madbouli and culture Minister Dr Enas 
Abdel-Dayem yesterday, presidency spokesman Ambassador Bassam Radi said in a 
statement. 
During the meeting which was called to review the culture Ministry’s strategy and 
plans for future action, President Sisi gave directives to the ministry to seek 
developing the cultural and artistic content of its message, including through direct 
communication with citizens. 
Highlighting he importance of the cultural message reaching out to villages, hamlets 
and border areas, President Sisi emphasised that efforts in this direction contribute 
positively to the pursuance of the state’s overall strategy for building the knowledge 
and cultural aspects of the citizen. 
 

2. Shoukry heads to Washington for Ethiopian dam meeting 
Foreign Minister Sameh Shoukry flew to Washington yesterday to participate in a 
meeting sponsored by the US and the World Bank (WB) to continue negotiations 
over the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). 
The meeting, to be attended by the foreign ministers of Ethiopia and Sudan as well 
and representatives of the United States and the WB, is aimed at helping the three 
states reach a balanced and just agreement on the rules of filling and operating the 
GERD. 
The meeting, which is scheduled for this week, marks the end of attempts by the 
three states to reach a deal on the dam. Egypt, Ethiopia and Sudan held three 

  



                                                                                         

                 

 
meetings on the Ethiopian project so far, including one in Cairo and another in 
Addis Ababa. nonetheless, there was no progress in these meetings. 
On Friday, Egypt lashed out at Ethiopia for issuing a statement on the outcome of 
the latest meeting on the dam in Addis Ababa on January 8-9 that was full of 
mistakes. 
It warned against Ethiopian attempts to control the Blue Nile and harm Egypt’s 
water interests. Egypt also reminded Addis Ababa of its commitments to the 2015 
Declaration of principles as well as international agreements and treaties that ensure 
Egypt’s right to the water of the Nile. 
 

3. PM stresses media role in highlighting gov’t efforts to face 
ongoing challenges 

Prime Minister Moustafa Madbouli has asserted the key role played by the media in 
conveying the correct image of the challenges currently facing the state and the 
government’s efforts in this regard in an impartial and objective manner. 
The prime minister’s remarks came during his meeting yesterday with a number of 
writers and journalists at the headquarters of the cabinet in the presence of Minister 
of State for Information Osama Heikal and Head of the National Press board Karam 
Gabr. 
Prime Minister Madbouli said that this meeting comes as part of a series of meetings 
that he was planning to hold in the coming period to listen to all views and ideas of 
writers and journalists on current societal issues as well as to review all efforts made 
by the government towards them. 

4. Shoukri, 4 European FMs Meet in Cairo 
Turkey still supports militias, extremist elements in Libya 

Egyptian, French, Greek and Cypriot foreign ministers agreed on need to find a 
political solution to the Libyan crisis and rejected the recent two memorandums of 
understanding signed between the Turkish government and Libyan Prime Minister 
Fayez El Sarraj. 
These remarks came during a joint press conference between the four foreign 
ministers at the conclusion of the coordination meeting held in Cairo yesterday to 
discuss the developments of the Libyan scene. The Italian foreign minister Luigi Di 
Maio joined the meeting but he did not attend the press conference. 
In his speech during the news conference, Egyptian foreign minister Sameh Shoukri 
said that Turkey continued to support militias and groups led by extremist elements. 
He noted that the recent signing of the two memorandums of understanding is a 
flagrant violation of the Skhirat agreement and the UN security council resolutions. 
 
  



                                                                                         

                 

 

5. EMGF to turn into int’l organization 
The third ministerial meeting of the East Mediterranean Gas Forum (EMGF) 
yesterday witnessed a major step towards launching the constituent framework for 
turning the forum into an international governmental organisation based in Cairo. 
The constituent framework was finalised in record time of 12 months and it would 
be signed by the founding members once it conforms to the European Union law. 
The meeting was attended by Minister of Petroleum Tarek El Mulla as well as 
Cypriot, Greek and Israel ministers of energy, Palestinian energy official, the under-
secretary of the Italian Ministry of Economic Development and representative of the 
Jordanian minister of energy in their capacities as heads of delegations of the 
founding members of EMGF as well as representatives from the European Union, 
the World Bank, the US and France as guests. 
Addressing the forum, Petroleum Minister El Mulla said the East Mediterranean 
countries agreed to co-operate to overcome major challenges and developments in 
the region that have resulted in geopolitical and economic problems with the aim of 
continuing the development of natural resources in the region. 
The forum aims at alleviating political tensions and promoting peace and stability 
through economic and regional co-operation among the participating countries, the 
El Mulla said. 
Meanwhile, France has officially applied for membership of the forum. Deputy 
Assistant of US secretary of energy also expressed his country’s interest to join as a 
permanent observer. 

            

   



                                                                                         

                 

 
  

  

  

    

 د. هويدا عزوز الثالثة مادة إعالمية بلغة أجنبية أع ٣٢٢

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  

Write a research topic on one the following five topics:   

-The first Topic:   

   Fundamentals of communication  

- The second Topic:  

  Mass communication Models  

- The Third Topic:  

    New Media and news  

   Implications for the future of Journalism 

- The Fourth Topic:  

    The History of Social media and its impact on business. 

- The Fifth Topic:  

   How Video is changing games Journalism. 

  
 



                                                                                         

                 

 
                 

    

 د./ نهى عادل هريدي  الثالثة مناهج بحث إعالمي أع ٣٢٣

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  قم بإعداد خطة بحثية ، مع شرح المراحل السبعة التي تتبعها في إعداد هذه الخطة.-١
  قم بإعداد استمارة استبيان لفكرة بحثية من اختيارك .-٢
تحدث عن أنواع األبحاث العلمية المختلفة مع ذكر مثال لكل نوع، وذكر مزايا وعيوب -٣

  لكل نوع من هذه البحوث .
حدث عن المدارس (الطرق) األساسية للتوثيـق العلمـي للمراجـع فـي البحـوث      ت-٤

  العلمية(مع ذكر أمثلة لكل مدرسة من المدارس).
تحدث عن الفرق بين الفروض والتساؤالت البحثية بالتطبيق على فكرة بحثيـة مـن   -٥

  اختيارك .

   
  

   

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د./ نهى عادل هريدي الثالثة الكتابة للراديو والتليفزيون أع ٣٢٤

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   المطلوبةعدد المشروعات أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  تحدث عن نماذج وأشكال البرامج اإلذاعية مع ذكر أمثلة لكل شكل من هذه األشكال.-١
اكتب نموذج لفكرة تمثيلية إذاعية (مع شرح مفصل لكل عنصر من عناصر التمثيلية -٢

  اإلذاعية) 
 اكتب سكريبت لفكرة برنامج إذاعي مع تحديد العناصر اآلتية : -٣

 ة الزمنية للبرنامج .المد  
 . القالب الفني للبرنامج  
 . الجمهور المستهدف من البرنامج  
 . الهدف من البرنامج  
 . موعد تقديم البرنامج  

  اكتب سكريبت لفكرة برنامج تليفزيوني مع تحديد العناصر اآلتية-٤
 . المدة الزمنية للبرنامج  
 . القالب الفني للبرنامج  
 . الجمهور المستهدف من البرنامج  
 . الهدف من البرنامج  
 . موعد تقديم البرنامج  

تحدث عن الفروق الجوهرية في كتابة النصوص الدرامية اإلذاعيـة والتليفزيونيـة   -٥
  بالتطبيق على أمثلة .

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د. ماهيتاب سمهان الثالثةتقديم البرامج في الراديو والتليفزيون   أع ٣٢٥

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
) من الموضوعات   المشروعات المطلوبةاثنان من عدد أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 التالية: 

  األشكال البرامجية المختلفة.دور المذيعين في -١
  سمات المذيع ومهاراته.-٢
  أدوات المذيع لتوصيل المعلومة .-٣
  المذيع في برامج الراديو.-٤
  المذيع في برامج التليفزيون .-٥

   
   

  



                                                                                         

                 

 
  

                 

    

 أ.د/ عبد الجواد سعيد  الثالثة إدارة مؤسسات إذاعية أع ٣٢٦

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
) من الموضوعات   المشروعات المطلوبةمن  ٣عدد أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 التالية: 

  المشروعات البحثية التالية:) مشروع بحثي من ٣اكتب عدد (

 .عناصر وسائل اإلعالم العامةالموضوع األول:  - ١

أهمية التخطيط في المؤسسات اإلعالمية بالتطبيق على نماذج للتخطيط في الموضوع الثاني:  - ٢
 .اإلذاعة والتليفزيون

 .تطور التنظيم اإلداري لإلذاعة والتليفزيون في مصرالموضوع الثالث:  - ٣

 .القيادة في المؤسسات اإلعالمية بالتطبيق على المؤسسة اإلذاعيةالموضوع الرابع:  - ٤

 .وسائل اإلعالم كمؤسسات إداريةالموضوع الخامس:  - ٥

   
  

 

  

  

  



                                                                                         

                 

 
  

                 

    

 ماهيتاب سمهان د.  الثالثة تدريبات عملية أع٣٢٧

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
) من الموضوعات   المشروعات المطلوبةن من يثناأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 التالية: 

  يتم التواصل فيها مع أستاذ المادة
   
  

 

  

 

  

  



                                                                                         

                 

 

  

                

    

 أ.م.د/ عادل رفعت عبدالحكيم الثالثة فن الدعاية واإلقناع أع ٣٢١

 أ.د/ عبد الجواد سعيد ربيع الثالثة إدارة المؤسسات اإلعالمية أع ٣٢٢

 الحكيم عادل رفعت عبدأ.م.د/  الثالثة مناهج بحث إعالمي أع ٣٢٣

 د. هويدا عزوز  الثالثة نصوص إعالمية بلغة أجنبية أع ٣٢٤

 د. إیمان دمحم سید دمحم الثالثة ترجمة إعالمية   أع ٣٢٥

 د./ نها سليمان الثالثة تدريبات عملية أع ٣٢٦

 أ.د. عبد المنعم شحاتة الثالثة العلوم السلوكية ن ف ٣٢٧
 

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 عادل رفعت عبدالحكيم أ.م.د/ الثالثة فن الدعاية واإلقناع أع ٣٢١

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
  :) من الموضوعات التالية اثنين فقطاكتب حول أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

:  
 خصائص الدعاية. .١
 عناصر الدعاية. .٢

 عوامل نجاح الدعاية. .٣
 أنواع الدعاية. .٤

 تكنيكات الدعاية. .٥
 اإلقناعية.أنواع الرسائل  .٦

 مقومات نجاح عمليات اإلقناع والتأثير. .٧
 إستراتيجيات اإلقناع. .٨

 أساليب اإلقناع. .٩
  

  (مواصفات البحث المطلوبة وفقًا لقرار مجلس الجامعة)
المسافات بين السطور  Simplified Arabicخط  ١٤بنط  A4صفحات  ٨-٦البحث يكون في حدود 
  نقطة ٦مفردة وبين الفقرات 

  

  

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 أ.د/ عبد الجواد سعيد ربيع الثالثة إدارة المؤسسات اإلعالمية أع ٣٢٢

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
) من ) مشروع بحثي من المشروعات البحثية التالية٣عدد (أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 الموضوعات التالية: 

 .أسس اإلدارة في المؤسسات اإلعالميةالموضوع األول:  - ١

 .القيادة في المؤسسات اإلعالميةالموضوع الثاني:  - ٢

 .التنظيم في المؤسسات اإلعالميةالموضوع الثالث:  - ٣

 .تقويم النشاط االتصالي في العالقات العامةالموضوع الرابع:  - ٤

 .مراحل التخطيط اإلعالمي في المؤسسات اإلعالميةالموضوع الخامس:  - ٥
  

   

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 الحكيم عادل رفعت عبدأ.م.د/  الثالثة مناهج بحث إعالمي أع ٣٢٣

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   المطلوبةعدد المشروعات أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (

  أوالً: بحث حول واحد فقط من الموضوعات التالية:

  أنواع بحوث اإلعالم. .١
  مناهج بحوث اإلعالم. .٢
  المالحظة كواحدة من أدوات جمع البيانات في البحث العلمي اإلعالمي.  .٣
  االستبيان كأحد أدوات جمع البيانات  في البحوث العلمية. .٤
  مع البيانات في البحوث العلمية.المقابلة كأداة ج .٥
 تحليل المحتوى كأداة جمع البيانات في البحوث العلمية. .٦

  ثانياً: قم بإعداد:

 خطة بحثية لموضوع تقترحه بنفسك يصلح كبحث علمي .٧
  

  (مواصفات البحث المطلوبة وفقًا لقرار مجلس الجامعة)

المسافات بين السطور  Simplified Arabicخط  ١٤بنط  A4صفحات  ٨-٦البحث يكون في حدود 
 نقطة ٦مفردة وبين الفقرات 

  

   

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د. هويدا عزوز الثالثة نصوص إعالمية بلغة أجنبية أع ٣٢٤

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
  ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 

Write a research topic on one the following five topics:   

-The first Topic:   

   Fundamentals of communication  

- The second Topic:  

  Mass communication Models  

- The Third Topic:  

    New Media and news  

   Implications for the future of Journalism 

- The Fourth Topic:  

    The History of Social media and its impact on business. 

- The Fifth Topic:  

   How Video is changing games Journalism. 

   
  

  

  



                                                                                         

                 

 
 

                 

    

 د. إیمان دمحم سید دمحم الثالثة ترجمة إعالمية   أع ٣٢٥

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   عدد المشروعات المطلوبةأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

Translate only three news into Arabic: 

1. Sisi, Putin agree to step up efforts to settle Libya conflict 

President Abdel Fattah El Sisi and Russian President Vladimir Putin agreed to speed up efforts to 
resolve the conflict in Libya and bolster Egyptian- Russian ties in all fields. This came in a phone 
conversation between the two heads of state yesterday, presidency spokesman Ambassador 
Bassam Radi said. 

They also agreed on the need for fighting militias and terrorist organisations operating in the North 
African state. The two leaders also agreed on the need for putting an end to foreign interference in 
Libyan affairs, Ambassador Radi said. 

Libya has been at the center of world attention for weeks now as some regional states interfere in 
the country’s internal affairs, backing the militias controlling Libyan capital Tripoli and stoking 
tension in the restive Arab state. Egypt has constantly called for protecting Libyan state 
institutions, supporting the Libyan National Army to maintain the country’s stability and 
preventing foreign interference in Libyan affairs. 

2. Italian companies willing to inject fresh investments in Egypt 

Italian companies are willing to inject fresh investments in Egypt, especially in the field of 
logistical zones and commercial chains in light of the stability that Egypt enjoys along with the 
measures taken by the government to facilitate the flow of investments, a senior Italian official 
said yesterday. 

Italy is keen to cooperate with Egypt to develop economic zones, including the Suez Canal 
Economic Zone, Jose Romano, President of the Italian Confederation for Economic Development 
said during a meeting with Egyptian Prime Minister Moustafa Madbouli. 

Romano also said that he will contact specialised companies in southern Italy to offer their know-
how to Egypt in the field of leather industry. During the meeting, Prime Minister Madbouli 
asserted the depth of historical relations between the Egyptian and Italian peoples. He pointed out 

  



                                                                                         

                 

 
that there is a profound keenness on the part of the Egyptian leadership to enhance economic 
cooperation with Italy. 

He added that trade between the two countries hit seven billion dollars, noting that Italy is the fifth 
largest foreign investor in Egypt. 

3. Arab interior ministers warn against misuse of social media 

The Council of Arab Interior Ministers yesterday warned against the misuse of social media 
networks, which have become platforms for disseminating extremism and hatred discourse, 
stirring up public opinion and attracting young people to fall into the hands of terrorist groups, 
take drugs and engage in crime. 

This came in a statement released by the Secretary General of the Council Mohamed bin Ali 
Koman on the occasion of the celebrations of the Arab Police Day, which bears this year the 
slogan: “Together Against Information Crimes”. The council also praised Arab police and security 
agencies. 

4. PM reviews railways restructuring plan 

Prime Minister Moustafa Madbouli held a meeting yesterday to review ongoing efforts to revamp 
the railways within the national railway restructuring plan. 

The meeting was attended by the ministers of transport, finance and planning. It was also attended 
by Ashraf Raslan, Chairman of the Railways Authority, and Mahmoud Montasser, the Head of the 
National Investment Bank. 

Prime Minister Madbouli asserted that the government plans to build on the steps it had already 
taken to develop and upgrade the transport sector including the railways. 

“We will step up efforts to improve the quality of services offered to people all over the country 
and we intend to make a qualitative leap in this vital sector, which serves large segments of 
citizens daily” the prime minister said. 

He added that the upgrade plan includes connecting the different governorates with a modern 
transport network. This network would contribute to catering for the needs of the public and also 
the domestic trade movement, he said. 

 

5. Washington talks on GERD achieve breakthrough 

Egypt, Ethiopia and Sudan agreed to reconvene in Washington on January 28-29 to finalise a 
comprehensive agreement on the rules of filling and operating the Grand Ethiopian Renaissance 
Dam (GERD). 

The agreement will be preceded by consultations between the technical and legal experts of the 
three countries with the participation of representatives from the US and the World Bank, Foreign 
Ministry Spokesman Ahmed Hafez said yesterday. 



                                                                                         

                 

 
The foreign ministry spokesman said that the joint statement included the main elements and 
determinants of the final agreement on the GERD, including the rules regulating the filling and 
operating the dam as well as the measures that should be followed to deal with cases of drought 
and prolonged drought in a manner that ensures no harm to Egyptian water interests. 

The ministers agreed to establish an effective coordination mechanism between the three countries 
to follow up the implementation of the agreement in addition to the provisions for the settlement of 
disputes. 

Foreign Minister Sameh Shoukri also expressed appreciation to the US secretary of treasury for 
chairing and sponsoring the meetings as well as the efforts made by the team to bring the views of 
the three countries closer. 

The foreign minister also expressed Egypt’s readiness to continue work for concluding a balanced 
and just final agreement on the GERD during the upcoming Washington meeting, an agreement 
that would ensure the common interests of the three countries and preserve Egypt’s water rights 
and interests. 

 

   



                                                                                         

                 

 
  

  

                 

    

 د./ نها سليمان الثالثة تدريبات عملية أع ٣٢٦

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
قم بإعداد  مشروعاً بحثياً واحداً فقط من المشروعات أعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

 ) التالية:

  البحث األول: 
اوين/ والنصوص/ قم بإعداد دراسة بحثية تعرض من خاللها فى ضوء ما درست أفضل أشكال العن

والصور/ والشعارات اإلعالنية/ والعالمات التجارية مع تقديم نماذج تطبيقية لما تعرضه من واقع حمالت 
  إعالنية مطبقة بالفعل.

  البحث الثانى: 
قدم ورقة بحثية تعكس رؤية نقدية ألهمية العنوان اإلعالنى وأنواعة المختلفة وفقاً لالسلوب والطريقة 

تابته ووفقاً للشكل والمضمون مع تقديم نماذج توضيحية لهذه العناوين من حمالت إعالنية المستخدمة فى ك
واقعية موضحاً مدى توافر عناصر العنوان الجيد فى النماذج المقدمة، ومدى كفاءة العنوان وارتباطة بهدف 

 اإلعالن وبمكونات اإلعالن األخرى الموجودة فى النماذج المقدمة.  
  البحث الثالث:

) وتهديده لحياة الناس COVID-19فى ظل ما تشهده بالدنا والعالم أجمع من أزمة انتشار فيروس كورونا (
قم بإعداد تصميم إعالنى من وما ترتب عليه من اضطرابات اقتصادية واجتماعية ومعيشية وصحية 

/ عالمة ابتكارك يتضمن المكونات الرئيسة فى تصميم اإلعالن (عنوان/ نص/ صورة/ شعار إعالنى
تجارية مناسبة) على أن يقدم هذا التصميم رسالة توعية للجمهور المصرى مع مراعاة صحة ودقة 
المعلومات المقدمة، وحسن استخدام األلوان التى تخدم هدف اإلعالن (يمكنك االستعانة بالصور المتاحة 

نظرك فى مكونات على اإلنترنت حول موضوع اإلعالن المطلوب)، وقدم رؤية تحليلية تشرح وجهة 
  التصميم الذى تقدمه.

    



                                                                                         

                 

 

  البحث الرابع:
تتخذ الصورة فى اإلعالن أشكاالً مختلفة لكل منها داللة واستخداماً متميزاً فى ضوء ذلك إعرض لألشكال 
المختلفة للصورة فى اإلعالن، مع عرض نموذج تطبيقى لكل شكل من واقع اإلعالنات المتاحة فى الحمالت 

  المختلفة موضحاً أهميتها وكفاءة توظيفها مع العناصر األخرى فى التصميم الذى تعرضه.اإلعالنية 
  البحث الخامس: 

  لديك ثالث إعالنات صحفية لثالث منتجات قم بتحليل هذه اإلعالنات وفقاً لما يلى:
 نوع المنتج المعلن عنه، وهدف اإلعالن، واإلستجابة المطلوبة، والجمهور المستهدف من اإلعالن.  - ١
 شكل ومضمون العنوان والنص، واللغة التى كتب بها اإلعالن. - ٢
 نوع الصورة، والشعار، والعالمة التجارية فى اإلعالن.   - ٣
 التصميم. حدد إلى أى مدى حققت هذه اإلعالنات عنصرى البساطة والتأكيد فى - ٤
 حدد مدى توظيف األلوان بشكل جيد فى هذه اإلعالنات.  - ٥
قدم رؤية نقدية تعكس تقييمك لجودة هذه المكونات وجودة توظيفها فى كل إعالن على حدى فى   - ٦

 ضوء دراستك السس إعداد وتصميم هذه المكونات. 
  )١اإلعالن رقم (

  
  
  

    



                                                                                         

                 

 

  )٢اإلعالن رقم (

 
  )٣اإلعالن رقم (

 

 
 

  
  



                                                                                         

                 

 

  

                 

    

 أ.د.عبد المنعم شحاتة الثالثة العلوم السلوكية ن ف ٣٢٧

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي 
 ) من الموضوعات التالية:   واحدأعدتها جامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  فائدة دراسة العلوم السلوكية لوظيفة العالقات العامة -١

  عالقة االتجاهات بالسلوك -٢

  معلومات تغيير االتجاه من خالل تقديم -٣

  تبرير سلوك يعارضه تغيير االتجاه من خالل -٤

  دور وسائل االعالم في التنشئة االجتماعية -٥

   
  

 

  

 

 

 


