
 العدد كلمة

 

ج 2021 يووية/  يىاير – العشريهو الحادى العدد – واإلعالن العامة العالقات لبحوث العلمية المجلة

 كلمة العدد

مى  نل ٙىىٍ نلمى  ىٍ     لنلمشىسن   نلحىه    نًدأ فى  صدىدنزنه نلمى ى  يرىدلز نلمىد      

لًحىى ْ نلماتىىهَ نلمهمىىٍ لنلنىىار  ل عىىّ س فىى  نشىىس نلنّىىهٖ نلمى ىى  نل ّ  ىىص لًىىه ٕ   

 نلّخرص ف  مرس لنل ط  نلمسي ..

 لنٙ ع هرن نلمد  ٘ه   يه ٕ   ِّعم م ض نهِهم يهلٙدٌ لنألدىهلٍ لنلّ ى ف فى    

نل  ىىههٗ لطىىسب نلًحىىٓ نل عىىّخدمٍ لنىىرلي نلّ ىى ف فىىف نألفاىىهز لنلخى  ىىهَ نل  سنىىٍ..     

 -لذلي نى  نل ح  نلّهل :

سًيىنىخياانعالقةبينانًنتحواندًهىركًاتعكسهها" : ن  ننهه:انذراسةاألونً -1

صظىىاأ أ  ىىد  /لىىىدنّ ز  "انصههىراالنالةيههةبانًدتًعههاهايسههتهالكيةاي تزا ههية

ِىىم ِست ىىٍ ظىى ه ِ  يهىىرن نلًحىىٓ لدز٘ىىٍ أظىىّهذ معىىهند ي عىىم نلماتىىهَ     هرأ  ىىد نٕ ىى

 ٘هممٍ ي   ظ نف. –نلمهمٍ لنلنار ياى ٍ نلناأ 

انتًادانشهاا انكهىىتًنههًيعهىيهاه سها وسار " : ن  ننهه:انثاةيةانذراسة -2

ٔىىهمس نصنىىص دنّ ز/ لىىى" انصهه ةنانههامنسيههةكىروةههاوتميههيًهىنًههذييصههذاقيتها

  للٍ نلا نُ –أخرهئ  صندن  يسنمٗ ي طهف نلذننٍ ي شنزٌ نلناأ  نلدنحهن 

(نهههًتىفيهه 91–تههيايزخاة ههةكىروةهها كى يههذ" ن  ننهىىه: انثانثههة انذراسههة -3

انتعهيىاالنكتزوةً ًبزايحاالنالووانعالقاهانعايةاألكادىًية دراسةيمارةهة

أظىّهذ معىهند    ي دز ن نض نلٙم ىد نّ ز/ دلى" بيناندايعاهانسعىدىةوانًصزىة

٘هممىىٍ نل ىىىي نًىىد نلمصنىىص فىى   –ي عىىم نلماتىىهَ نلمهمىىٍ ياى ىىٍ نإلِرىىه  لنلنىىاأ 

مىدزض ي عىم نلماتىهَ نلمهمىٍ ياى ىٍ نإلِرىه         نهه نً ل نألظىدل   ٘دٌ  نلدنّ زٌ/ 

 ٘هممٍ فهزلض ف  نلظا دزنٍ –لنلناأ 

انتىاصهمايختًهانً هًتشهكيميعهار دوريىاقه " ن  ننهىه: انزابعة انذراسة -4

 /ٌدنّ زلىى " واتداهاهاندًهىرانًصزية ىنسيةسذاننهضة دراسةييذاةية

مسل  نلعم د نلع د ِم ِست ّهه يهرن نلًحٓ لدزٍ٘ أظّهذ معهند ي عم نلناأ ياى ىٍ  

 ٘هممٍ نل  ر زٌ –نآل نو 
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وةًنذوراننشهزانًصهزىة نسانيبانتسىىقاالنكتز" ن  ننهه: انخايسة انذراسة -5

مىىى  صيىىىسنه م   ىىىصٌ مىىىدزض ي عىىىم نىىىى أ نإلِرىىىه   /ٌدنّ زلىىىى" دراسهههةت هيهيهههة

 ٘هممٍ ن   ش ط –لنلناأ ياى ٍ نآل نو 

األسانيبانتسىىميةانًستخذية ًخذ اندًههىر" ن  ننهه: انسادسة انذراسة  -6

شى  ه    /ٌدنّ زلىى " Inbound Marketingنهًاركهاهناهزتيايهقاةسهتدزاو

٘هممٍ  –مدزض ي عم نى أ نإلِره  لنلناأ ياى ٍ نآل نو  نص نلدن  شن  ٘ مٍ

 ن   ش ط

انتسىىقانسياسًنأل شا انسياسهيةانًصهزىةيهن" ن  ننهه: انسابعة انذراسة -7

مح ىد نلعى د طىه  ر ِىم ِست ّى  يهىرن        دنّ ز/لى" خاللشاكاهانتىاصمايختًانً

ي عىىم نلماتىىهَ نلمهمىىٍ لنلنىىاأ ي مهىىد نإلظىىا دزنٍ  نلًحىىٓ لدز٘ىىٍ أظىىّهذ معىىهند  

 نلمهل  لإلناأ

ناهههزاسهههتخذاويًارسهههًانعالقهههاهانعايهههةنًىاقههه " ن  ننهىىىه: انثاينهههة انذراسهههة -8

انتىاصههمايختًههانً ههًكدههام لدارتهههىنسههًعةانًنيًههة دراسههةييذاةيههةنهههً

ن  ى   أ  ىد اًهشى      /ٌدنّ زلىى " يًارسًانعالقاهانعاية ًانًنيًاهانًختهدهة

ِىىم ِست ّهىىه يهىىرن نلًحىىٓ لدز٘ىىٍ أظىىّهذ معىىهند ي عىىم نلماتىىهَ نلمهمىىٍ لنلنىىار         

 يهل مهد نلمهل  لإلناأ لف  ر نإلِره 

 انذكتىراهدرخةه صىلنهًنهب اثيتيهاان

ايتداههههاهانا ثيهههةان ذىثهههة هههًا هههىردراسهههاه" ن  ننهىىىه: انتاسهههعة انذراسهههة -9

ِغسنىىىد  /ٌدنّ زلىىى " انذاخهيهههةوانًتايههزاهانًتزبيههةبههههاايتصههايهانًسسسههية

مٙىىد  فىى ش  أ  ىىد نل ىىدزض نل عىىهند ي عىىم نلماتىىهَ نلمهمىىٍ لنلنىىار ياى ىىٍ         

  صشسنف: أ. .   هر فىهزلب ٘  ىد نألظىّهذ ي عىم نلماتىهَ      ٘هممٍ نل ههسٌ - نلناأ

  نألظىّهذ  ٘هممىٍ نل ىههسٌ   . زنىم أ  ىد نىه   طى       -نلمهمٍ لنلنار ياى ٍ نلنىاأ  

 ٘هممٍ نل ههسٌ –نل عهند ي عم نلماتهَ نلمهمٍ لنلنار ياى ٍ نلناأ 

 انهيةانصد اهانزسًيةنهعاليهاهانتدارىهةناهز" ن  ننهه: انعاشز  انذراسة -11

هىىد  دىىاٚ   /ٌدنّ زلىىى" انديسههاىف ههًايتصههالولدار انعالقههاهيهه انعًههالم

عىىم نلماتىىهَ نلمهمىىٍ لنلنىىار ياى ىىٍ   نًدنلح  ىىد أيىى   ىىسو نل ىىدزض نل عىىهند ي   
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٘هممىىٍ نل ىىههسٌ  صشىىسنف: أ. . ظىىى   نلمىى ن ل  نألظىىّهذ ي عىىم نلماتىىهَ  –نلنىىاأ 

٘هممىىٍ نل ىىههسٌ للن ىىل نلاى ىىٍ لشىىم ر نلّمىىى م     –نلمهمىىٍ لنلنىىار ياى ىىٍ نلنىىاأ   

لنلطىىاو   . نى ىىه  ظىىهم  نًىىد نل ّىىهٚ نألظىىّهذ نل عىىهند ي عىىم نلماتىىهَ نلمهمىىٍ        

 ار ياى ٍ نلناأ ٘هممٍ نل ههسٌلنلن

ايسهتزاتيدياهايتصهانيةنه كىيهةانًصهزىة" ن  ننهه:  شزن ادىةانانذراسة -11

أم  ىىٍ نًىىد نلىىس    ِ ف ىى    /ٌدنّ زلىىى" ودورههها ههًلدار انعالقههاهيهه اندًهههىر

٘هممىىٍ  –نلىىدنى مىىدزض معىىهند ي عىىم نإلِرىىه  نلّعىى ن   نل ّاهمىىل ياى ىىٍ نلنىىاأ   

 –نل   ف ٍ  صشسنف: أ. . نى  نٙ ٌ أظّهذ نلماتهَ نلمهمٍ لنلنار ياى ٍ نلنىاأ  

٘هممٍ نل ههسٌ  صشسنف مشىهز:: أ. . مح ىد نّىسنر أظىّهذ معىهند نلماتىهَ نلمهمىٍ        

 ٘هممٍ نل ههسٌ – ٍ نلناأ لنلنار ياى

    ان ادىةنشزانذراسة -12

"Media coverage of Christchurch mosque attacks in Western 

News Websites: Thematic Analysis on BBC, CNN and DW" 

Dr. Eman Mohamed Soliman PhD. Lecturer, Faculty of Mass 

Communication, Cairo University, Dr. Hayat Badr Korany PhD. 

Lecturer, Faculty of Mass Communication, Cairo University, Dr. 
Sara Said El Maghraby PhD. Lecturer, Faculty of Mass 

Communication, Cairo 

University 

لنأمل أر نعهم هرن نلمد  ف  صٔسن  نهفٍ مٙىهإلَ نلًحى ْ نل مهدىسٌ فى  مٙىه       

 ِخرص نل عم.

انتى يقونًواهلل

 اجمللة حترير مدير

 واإلعالن العامة العالقات قسم رئيس

 اهلل عبد داليا. د.أ

  


