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 دوتىزاٖ اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 العمٌد السابق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -واالتصاالت التسوٌقٌة المتفرغ أستاذ العالقات العامة 

  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 أ.د بسٌونً إبراهٌم حمادة
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن                      

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 9جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 ** األظّاء ِستثح وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي

http://www.univie.ac.at/


1025الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقوق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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 www.epra.org.eg  وية:  ِىلع
 

   157- 14- 15- 0114 (2+)  -  151- 14- 15- 0114 (2+)  -   818- 20-376-02 (2+) :اٌهاتف 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg
http://موقع/
http://موقع/


جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
  

 التعريف بالمجلة : 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 :النشر قواعد  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:dr_hatematef2000@yahoo.com


 االفتتاحية

      
ديسمبر من  أكتوبر/ بداية إصدارىا فيتتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ  في عاميا الثالث     

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين متتابعة أعداد  سبعة منيا ليصدر – 3102العام 
 وباحثين من مختمف دول العالم.

من المجمة وىو "  الثامند دالع" واآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال     
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين 

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط.      

نتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم إوجد األساتذة الراغبون فى تقديم 
العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من 

 خالل موقعيا اإللكتروني.
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف    

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
 الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

 

من  ياس خضير البياتيأ.د/ مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي ففي البداية نجد        
وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االجتماعي في مواجية الشغب دور  "عن: (العراق)

 ."والجريمة الرياضية من وجية نظر الشباب الجامعي
كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة       

قدم دراسة بعنوان:  والذي( تونس) من المثنانيرضا محمود د.  منيم: لدرجة أستاذ التدريس لمتقدم لمترقية
من  زهير عبد اللطيف عابد عابدد. وقدم "،  استراتيجّية االّتصال واستراتيجّية المؤّسسة: أّي رابط؟ بين" 
أثر الدعاية الصييونية عمى  الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان موضوع: "  ( دراسة حولفلسطين)

 وصفية ".دراسة  -عمى غزة  3102

أنماط تعرض  بدراسة في موضوع: " ( شاركمصرمن ) إبراهيم حسن المرسي محمدد. أما      
شارك و  "، الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

ظاىرة اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى األمن  بدراسة حول: "( مصرمن ) حمدي بشير محمد عليد. 



( فقدمت ورقة عممية حول: " مبادرات السودانمن )د. مها مصطفى عمر عبد العزيز القومي"، أما 
 ".( نموذجاً  حق المؤلف)حماية حقوق الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية 

متمقي إلى منتج  من :صحافة المواطن"  ورقة عممية بعنوان: محمد أمين عبوبقدم ( الجزائرمن دولة )و 
 . "المضامين اإلعالمية

نشر ممخص ( لالعراق) دولة من حردان هادي صايل الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم      
دور المواقع اإلسالمية االفتراضية في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي  " بعنوان: لمدكتوراه دراستو

 .دراسة تحميمية ميدانية " -العراقي نحو القضايا الدينية المعاصرة 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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دور املواقع اإلسالميت االفرتاضيت يف تشكيل اجتاهاث الشباب اجلامعي العراقي 
 "دراست حتليليت ميدانيت" - حنو القضايا الدينيت املعاصرة
 

 
 القاهرة :        الجامعة 

  ماإلعال   :     ــــةـــــــــالكميــ

 العالقاث العاهت واإلعالى  :      ـــمــــــــالقســـ

 الدكتوراه  :   العممية الدرجة

  حرداى هادي صاٌل  :  ث  ــالباح مـاس

  2105أغسطس    : المناقشة تاريخ

 المأستاذ العالقاث العاهت الوتفرغ وعوٍد كلٍت اإلع أ.د / علً السٍد إبراهٍن عجوة     :      رافـــــــــاإلش

 جاهعت القاهرة سابقًا                             

  بكلٍت اإلعالم جاهعت القاهرة العالقاث العاهت أستاذ حود البدويأحرٌا  /د.أ                             

 بورتبت الشرف األولى. الدكتوراهدرجت  الباحجح هن  :      ـةــــــــالدرجـــ
 

 
 ملخص الرسالة:     

هتت ا الارا تت  طتت  ألطتتار اتهتتاا  ال تت   تت،ت أللتت   حقاقمتتاع ا،رطتت  اور الاوا تت  ا  تت اا   حاولتتت
االط راضا  ط   شكال ا جاهات الشباب الجاا،  ال،را   نحو القضااا الاانات  الا،ارترةو و لتي طت  ألطتار 

 خرورا  الاج ا  ال،را  .
  نظرات  رترا  الو تام . والرانات  وط  ه ا ال ااقع  م ألجترا  ارا ت انو اتولت   حمامات ع ات اتات تمت

اااانا ع ات اات تمت  ناتو ج لاتو شترامو حاتث  تم طت  الارا ت  ال حمامات   حماتل شتكل واضتاون تانت  اتن 
( افتتراة اتتن 044طااتتا رجراتتت الارا تت  الااااناتت  تمتت  تانتت  تاااتت  بم تتت   الاوا تت  ا  تت اا  االط راضتتا .

ناط ا  اتر ال ،متام أللت  ناطتان  ،ماااتان اخ مفتانو هاتا  ناتط الشباب الجاا،  ال،را  ع  م  ق ااما وطقًتا لت
  ،مام اان ع وناط  ،مام تام. 

 مشكلة الدراسة: -أواًل
بان  زااا رتااا الاوا   ا   اا  ا لك رونا  ال،ربا ع و ار ما تم  نشتر التوت  التاان  لتاش الشتباب      

كن بمتورة الاشتكم  البحرات  طت  احاولت   ،ترو  التاور الجاا،  و شكال ا جاها مم وال أرار ط   موكاا ممع اا
التتتت    تتتتا  قتتتتوم بتتتت  هتتتت ا الاوا تتتت  طتتتت   شتتتتكال ا جاهتتتتات الشتتتتباب الجتتتتاا،  ال،را تتتت  نحتتتتو القضتتتتااا الااناتتتت  
الا،اررةو و لي ان خ ل  حماتل تانت  اتن الاوا ت  ا  ت اا  تمت  شتبك  ا ن رنتتع بجانتب تاتل ارا ت  
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اا،  ال،را تت  اتتن ا تت خاا  شتتبك  ا ن رنتتت ااتتن ا ،رضتتون لماوا تت  ااااناتت  تمتت  تانتت  اتتن الشتتباب الجتت
ا   اا  االط راضا ع ل ،رو  ااش ات اااهم تم  هت ا الاوا ت  ارتاًرا لما،مواتات الاانات  واحاولت  ررتا 

 ا جاها مم نحو القضااا الاانا  الا،اررة  اجال ال طباق(.
 منهج الدراسة:  -ثانيًا

و حاتث Survey Methodال حمامت  والااتاان  تمت  الاتنمم الا تح    ، اتا هت ا الارا ت  بشتقاما
ا، بتتتر هتتت ا الاتتتنمم اتتتن رهتتتم الانتتتاهم الا تتت خاا  طتتت  الارا تتتات ا ت ااتتت  وركررهتتتا شتتتاوًتاع خارتتتً  طتتت  
الارا تتات الورتتفا  رو اال  كشتتاطا ع وطتت  ألطتتارا  تتا، اا الباحتتث تمتت  ر تتموب الا تت  بال،انتت و و لتتي طااتتا 

 مسح الجمهور.ع ولمضمونمسح ا ا ،مق بكل ان

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: -ثالثًا
 اإلجراءات المنهجية لمدراسة التحميمية:  .1
ا ارتتل اج اتت  الارا تت  ال حماماتت  طتت  الاوا تت  ا  تت اا  الناطقتت  بالم تت  مجتمــا الدراســة التحميميــة:  - أ

 ال،ربا  تم  شبك  ا ن رنت.
   واش امت تم  اا امعينة الدراسة التحميمية:  - ب

ل حااتا تانت  الاوا ت   ا بت  الباحتث الاراحتل ال الات  طت  هت ا ال تااقععينة المواقـا اإلسـيمية:  ( أ)
 ا   اا  ال     خض  لم حمال والارا   

 م وض  ررب،  احااات رو شروط الخ اتار الاوا ت  ا  ت اا  ال ت    خضت  لم حماتل  -المرحمة األولى
 ك،ان  لمارا  . وه ا الاحااات ه  

 ون الاوا   أل  اا  الموا  وا اح  بالم   ال،ربا .رن  ك 
   رن  كتتون تانتت  الاوا تت  ا  تت اا  ال تت    خضتت  لم حماتتل تانتت  اارمتت  لكتتل طوا تت  الاج اتت

ال،را تت و لتت ا كتتان لزاًاتتا رن  كتتون هتت ا الاوا تت  اخ مفتت  ال وجتت  واالن اتتا ع تمتت  رن  ارتتل ال تتن  
 لاج ا  ال،را  .والشا،  ط  ال،راق بات بارهاا ركبر طوا   ا

    شتتمرة الاو تت   ات اتتا الباحتتث تمتت  او تتAlexa.com  ل ،تترو  رشتتمر الاوا تت  ا  تتت اا )
ال،رباتت  تمتت  شتتبك  ا ن رنتتتو حاتتث اقتتام هتت ا الاو تت  ألحرتتا ات ا اقتت  تتتن الجامتتور وتتتاا 

او تت  طتت  كتتل ل تت ع وطقًتتا ل،تتاا  044الزاتتارات و ر اتتب الاو تت ع كاتتا رنتت  ارتتار  تتوا م بأطضتتل 
او ت  تمت  ا ت وش ال،تالم. ول حقاتق هت ا الشترطع حرتر الباحتث  044رع و وا م بأطضل الزوا

(و Alexa.comاو ً،ا أل  ااًّا ترباًّا تم  شبك  ا ن رنت ح ب  رتنا  او ت    04رطضل 
 اج اتتت (ع رتتتم ط تتت   Societyحاتتتث  تتتم ألجتتترا  ا تتتًحا تمتتت  هتتت ا الاو تتت  اتتتن ختتت ل   بتتت  ط تتت  

Religion and Spiritualit وروحاناات(ع رم ط     اانIslam   أل ت م( رتم االطت ع تمت 
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( 04ع رتتتم  تتتم حرتتتر رطضتتتل  ألحرتتتا اات  ر اتتتب الاوا تتت  ا  تتت اا  ال،رباتتت  اتكرتتتر  فضتتتا ً 
او ً،تتا أل تت ااًّا ترباًّتتا ب،تتا  رتتنافما ح تتب ركرتتر الزا تتران اتتن اخ متت  التتاول ال،رباتت  وبن تتب 

 ا،ان  ان ال رف  لكل اول .

  الا،ارترة ال ت  ا ناولمتا الاو ت   حاتث  ارتل هت ا القضتااا الاتااة الر ا ت   تاا القضتااا الاانات
لم حماتتتتلو طكماتتتتا  نتتتتاول الاو تتتت  تتتتتاًاا ركبتتتتر اتتتتن القضتتتتااا الااناتتتت  الا،ارتتتترة زاا رتتتترا  الاتتتتااة 
ال حماماتت و اتتا ازاتتا وا ،اتت  الن تتا م الا ر بتت  تمتت  ال حماتتل. ول حقاتتق هتت ا الشتترطع  تتام الباحتتث 

 تتتت  ا  تتتت اا  ال،شتتتتران ال تتتت   تتتتم حرتتتترها ا تتتت خاًاا ر تتتتموب الا حظتتتت  با اب،تتتت  ا اقتتتت  لماوا
الاباشترةع طوجتا رن  ت   تشتر او ً،تا انمتا  ناولتتت ال،ااتا اتن القضتااا الاانات  الا،ارترةع ب،تتا 

 رن ا  ب،ا ررب،  اوا   لم  كن ا  وطا  ه ا الشرط.

ا  الشتتروط وب،ترض هتت ا الاحتتااات تمتت  الاوا تت  ال تت   تشتترةع وجتتا الباحتتث رنمتتا ا تت وط
ال   وض،ماع واتن رتم  تم حرترها طت  ارا ت  ا ت ط تا  ل ترض اخ اتار ررب،ت  اوا ت  انمتا طقتط 

 تانً  لمارا   ال حماما .

 الدراسة االستطيعية: -المرحمة الثانية
الخ اار ررب،  اوا   أل  اا  تانً  لمارا   ال حماما ع رجرش الباحث ارا   ا ت ط تا  تمت  الاوا ت       
تشتتترة ال تتت   نطبتتتق تمامتتتا شتتتروط االخ اتتتارع ط،رضتتتمم طتتت  ا تتت اارة ا  قرتتتا ا   ضتتتانت احتتتاور  ال تتت  

اش امت تم  ا،مواتات تتن الابحتوران اتن حاتث النتوع وال تن وال خرتص والكمات  والجاا،ت  ال ت  ان ات  
نت هناي أللاما الابحوثع ورهم الاوا   ا   اا  الناطق  بال،ربا  ال   ا ،رض لما الابحورونع واا أل ا كا

اوا   أل  اا  تربا  رخرش ا ،رض لما الابحورون ان غار ال ت   كترت طت  اال ت اارة اال  قرتا ا ع رتم 
نشر الباحث اال  باان تن طراق البراا ا لك رون  واوا   الجاا،ات ال،را ا  ال   ان ا  لما الابحورون 

%( ان جامور الارا ت  04 ارل   وان ااا ما تم  ا ن رنت ان خ ل رابط ا،ان تم  تان  ا  ط تا 
( و لا،رط  رطضل ررب،  اوا   أل  اا  ا اب،ً  لاش ه ا 0400الاااانا  ولااة ر بوتان ان شمر اارس  

الجامورع وان رم اخ اارها  ب،ا ا  افا ما الاحااات اترب، (ع و حمال اضاونما بناً  تم  ن ا م الارا   
حتتتوران  تانتتت  اال تتت ط ع( اتتتن ختتت ل  اتتتتاة الباانتتتات الخارتتت  اال تتت ط تا . و تتتم ا تتت قبال باانتتتات الاب

( ابحورًتتا اتتن طمبتت  الجاا،تتات 04ورجراتتت الارا تت  تمتت  تانتت   واامتتا  با تت اارة اال تت ط ع ا لك رونتت . 
افتراة(.  044% اتن حجتم ال،انت  اترتما  لمارا ت  البتاله  واامتا 04ال،را ا  ان ال كور وا ناث  بن تب  

الارا   اال  ط تا ع طإن تان  الارا ت  ال حمامات   ارمتت طت  الاوا ت  ا  ت اا  ال الات   وبناً  تم  ن ا م 
 او   افكرة ا   م(. -او   طراق ا   م -او   الال الشا،  -او   الا مم 

                                                 
    بتتت  ط تتت  اتتتن ختتت ل    0400اتتتارس  0 تتتم ألجتتترا  ا تتت  تمتتت  او تتت  رلاك تتتا ل فضتتتا ت الاوا تتت  ب تتتاراSociety    رتتتم ط تتتReligion and 

Spirituality   رم ط Islam   رم االط ع تم  ألحرا اات ال ر ابات تكرر الاوا   ا   اا   فضاً  ان خ ل الورم  ال الا 
http://alexa.com/topsites/category/Top/Society/Religion_ and_ Spirituality/Islam.   
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 تحديد القضايا الدينية المعاصرة مجال التطبيق:  ( ب)

را ت  ال حمامات  ال ت  رجراهتا الباحتث لماوا ت   حاات القضااا الاانا  الا،اررة اجال ال طباق ط  ضو  الا
 ط  رول ر ث  ضااا اانا  ا،اررةو وه   ا   اا  تان  الارا  

  ضا  اضطماا ات ماات الا ما . -
  ضا   شوا  ال رب لرورة ا   م والا ماان. -
  ضا  ال زو الرقاط  ال رب  لما ماان. -

 الفترة الزمنية لمدراسة التحميمية: ( ت)
رة الزانات  ال تت  خضت،ت خ لمتا الاوا ت  ا  تت اا   تانت  الارا ت ( ل،امات  ال حماتتلع ا ت  ر ت الف ت

اا اا ع  0400اوناو  04وان مت ط   0400اوناو  0ااة شمر واحا  ر ران اوًاا ا رم (ع بارت ط   
 هجرا (. 0000راضان  0ش،بان ألل   0الاواطق ان 

 :Validity and Reliabilityاختبارا الصدق والثبات   ( ث)

 ار اخ بار الراق بالارحم ان ال الا ان اختبار الصدق: 
   اراج،تتت  الارا تتتات ال تتتابق  ال تتت   تتتاتات بتتتاورها طتتت  االخ اتتتار التتتا اق لوحتتتاات وط تتتات ال حماتتتل

 و ،رافما.

  و الخ بتتتتار اتتتتاش  تتتتار ما تمتتتت   اتتتتاس *تتتتترض ا تتتت اارات ال حماتتتتل تمتتتت  اجاوتتتتت  اتتتتن الاحكاتتتتان
ا تتما. و تتا رجتترش الباحتتث ب،تتض ال ،تتاا ت تمتت  ا تت اارات الا  اتترات ال تت  اف تترض رن  قتتوم بقا

 ال حمالو و لي ط  ضو  الا حظات ال   رور  بما ال ااة الاحكاون.

 -الت   رجترش الربتات ات  الباحتث-شترح الباحتث وحتاات وط تات ال حماتل لمباحتث الا تاتا   اختبار الثبات
 جاال  الاواا ال   خض،ت لم حمال.%( ان أل04شرًحا واطًااع رم رتاا الباحث  حمال تان  بم ت  

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية: .2

 مجتما الدراسة الميدانية: - ر

                                                 
*

 تذة المحكمين حسب المقب العممي وعمى النحو التالي:أسماء السادة األسا 
 ات  ا ة الاك ورة / انشراح الشالع ات  ا  بق م ا  ات  وال مفزاونع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة. .0
 ات  ا  الاك ور/ بركات تبا ال،زازع ات  ا  بق م ا  ات  وال مفزاونع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة. .0
 ر/ شرا  ارواش المبانع ر  ا  الرحاط  و كنولوجاا اال رال بق م الرحاط ع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة.ات  ا  الاك و  .0
 ات  ا  الاك ور/ خالا ر ح الاانع ات  ا  بق م ا  ات  وال مفزاونع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة.  .0
   ات ال،اا  وا ت نع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة.ات  ا  الا اتا الاك ور/ احاا ت رانع ات  ا  الا اتا بق م ال، .0
 الاك ورة/ طا ن رشااع الاارس بق م ال،  ات ال،اا  وا ت نع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة.  .6
 الاك ورة/ تماا   اا ع الاارس بق م ال،  ات ال،اا  وا ت نع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة.  .7
 رك وبر. 6الاارس بق م ال،  ات ال،اا  وا ت نع كما  ا ت مع جاا،  الاك ورة/ تبار الشربان ع  .8
 الاك ور/ راان برايع الاارس بق م الرحاط ع كما  ا ت مع جاا،  اتزهر. .9

 الاك ور/ احاا تبا ال،ظامع الاارس بق م ال،  ات ال،اا ع كما  ا ت مع جاا،  اتزهر.  .04
 ارس بق م ا  ات  وال مفزاونع كما  ا ت مع جاا،  اتزهر.الاك ور/ احاا رحاا هاشم الشرا ع الا .00
 ر/ احاا ارطف  رط،تع الاارس الا اتا بق م ال،  ات ال،اا  وا ت نع كما  ا ت مع جاا،  القاهرة. .00
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م لماوا تتتت   ا ارتتتتل اج اتتتت  الارا تتتت  الااااناتتتت  طتتتت  جااتتتت  الشتتتتباب الجتتتتاا،  ال،را تتتت  الا تتتت خا 
ت ااا ا   اا  ا لك رونا . ولر،وب  ألجرا  حرر شاال لجاا  افراات اج ا  الارا  ع ا  ض  اال

 تم   حب تان  ان اج ا  الارا  .

 عينة الدراسة الميدانية:  - ب
ألن تتتام  تتواطر باانتتات كاامتت  و فرتتاما  حتتول ا تت خاا  ا ن رنتتت طتت  ال،تتراق تااتتً   نــوا العينــة:

والشباب الجاا،  ال،را   خارً ع طضً  تن ا  خاا  الاوا   ا   اا  ا لك رونا  تم  وجت  
أ ط  تاما   حب تان  الارا   ألل  ر موب ال،ان  ال،ااا  ال    ش رط ال حاااو ج،ل الباحث امج

ال اات الاحااة لألطراا. و أ اً ا تمت  اتا  تبقع طتإن تانت  الارا ت  الاااانات  هت  شتراح  احتااة 
ان الطمب  الجاا،اان ال،را اان ال ان ا ،رضون لماوا   ا   اا  االط راضتا ع ااتن اار تون طت  

ااخل جامورا  ال،راق ان طمب  البكتالوراوس طقتط. وطت  هت ا ا طتار  تم  ق تام  الجاا،ات ال،را ا 
الشتتتباب الجتتتاا،  ال،را تتت  وطقًتتتا لا  اتتتر ناتتتط ال ،متتتام أللتتت  ناطتتتان ا بتتتاانان اتتتن حاتتتث اتهتتتاا  
والانطمقتتات الفكراتت و هاتتا  ناتتط  ،متتام اانتت   وطتت  ألطتتارا  تتم اخ اتتار تتتاا اتتن الجاا،تتات ال،را اتت  

 . وناتتط  ،متتام تتتام  وطتت  ألطتتارا  تتم اخ اتتار تتتاا اتتن الجاا،تتات  ات طتتاب   ات طتتاب   ،متتام اانتت
  ،مام تام.

( افتراة اتتن الطمبت  الجتاا،اان ال،تترا اان 044حتتاا الباحتث تانت  ارا تت   الاااانات  بتت  حجـم العينـة:
 تتن ع ااتتتن ا ،تتاامون اتتت  ا ن رنتتت وا ،رضتتتون  00أللتتت   09اتتن ط تت  التتت كور وا نتتاث اتتتن تاتتر 

 –ترب –شا،  –اا  االط راضا  وان اون ألل  با ات وطوا   و وااات اخ مف    ن لماوا   ا   
 ركراا(. 

 أداة جما بيانات الدراسة الميدانية: -ث

 : On-Line Questionaireاإلستقصاء اإللكتروني 
كتأااة كاات   Online survey formات اتات الارا ت  الحالات  تمت  ا ت اارة اال ت باان ا لك رونات        

لجاتت  الباانتتات برتتورة اباشتترة اتتن الابحتتوران تتتن طراتتق  وجاتت  اجاوتتت  اتتن ات تت م  الاحتتااة والا،تتاة 
ا تتبًقاع واتتن رتتم  رتتاااما تمتت  شتتبك  ا ن رنتتت بنتتاً  تمتت  الاقتتاااس ال تت  ا تت خااما الباحتتث ال تت   قتتاس 

 ا  ارات الارا  . 
 عمى النحو التالي:وفيما يمي عرض لكيفية تطبيق االستبيان اإللكتروني 

 تتتم  رتتتاام ا تتت اارة اال تتت باان و حكاامتتتا تمتتت  التتتورقع واتتتن رتتتم  رتتتاااما تمتتت  شتتتبك  ا ن رنتتتت  .0
. و تم  رتاام ا ت اارة اال ت باان بحاتث   ضتان Google driveبا  خاام خاا  "جوجتل اراات " 

 ر  م  اف وح  ورخرش ا مق  ور  م  خار  بالباانات الشخرا  لمابحوران.
ا تتت بان  الارا تتت  الااااناتتت  تمتتت  الاوا تتت  ا لك روناتتت  ل،تتتاا اتتتن الجاا،تتتات ال،را اتتت   تتتم نشتتتر رابتتتط  .0

بال ن تتتاق اتتت  اشتتترط  هتتت ا الاوا تتت ع وراًضتتتا تمتتت  ب،تتتض ان تتتااا ما تمتتت  ا ن رنتتتتع وكتتت لي تمتتت  
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الرفحات الر اا  وغار الر اا  تم  طاس بتوي ل،تاا اتن الجاا،تات والكماتات ال،را ات  الحكواات  
طمب متا تمت  او ت  ال وارتل االج اتات  طتاس بتويع  "كروبتات"تن اجاوت  ان والخار ع طضً  

كاا  تم ألر تال الترابط تمت  الختاص أللت  تتاا اتن الح تابات الشخرتا  ل،انت  اتن طمبت  الجاا،تات 
تم  طاس بوي وتم  ألااا  مم الخار  راًضاع وك لي ال نوا  بما تم  الرفحات الشخرا  تم  

   ال ارا اان ط  ب،ض الكماات والجاا،ات ال،را ا . الفاس بوي لاجاوت  ان الزا 

 م االت ااا ط   جاا  اال  اارات تم  ر موب كرة الرممو حاث طمب ان الابحوران ألتااة ألر ال  .0
رابط اال  بان  ألل  ا،ارطممع شرط رن اكونوا ان طمب  البكالوراوس طقطو لضاان ركبر  ار ااكتن 

 ان الاشارك  ط  ه ا اال  باان. 

 راام اال  بان  الخار  بالابحوران بحاث ال   ا  لمابحوث رن ااخل باانا   الخار  ركرتر  م  .0
اتن اترةو و لتي اتن خت ل براجت  خارتت  بخاات  "جوجتل اراات " ال   تا  لمابحتوث با جابت  اتترة 

 رخرش تم  ر  م  اال  بان  تنا  ف،ال خاار بم ا الخروص.

 ال  شكر ان الباحث  فاا بأنت   تم ا ت قبال و رباتت ا أكا الابحوث ان نجاح ا  قرا   با   م ر  .0
 باانا   ط   اتاة اال  باان ا لك رون  لاش الباحث ب،ا الض ط تم  زر "ألر ال".

 تم ا ت ب،اا الابحتوران الت ان كانتت ألجابتا مم نا رت  بن تب  كباترة ولتم اكاموهتا ب،تا  وارتل الباحتتث  .6
ن ب،ض الابحوران لم اجابتوا ألجابت  كاامت  تتن ا،مم تبر ألاااممم ا لك رون  و نوام  بماو حاث أل

ر تتت م  اال تتت باان ا لك رونتتت ع ولتتتم ا فتتتاتموا اتتت  الباحتتتث تجتتتل ألكاالمتتتاع طتتت م ا تتت ب،ااهمع و تتتا بمتتته 
 ( ابحورًا.00تااهم  

ب،ا ركرر ان ر ر  رشمر ان ال وارل ا  تان  ان الابحوران تبر طاس بتوي والبراتا ا لك رونت   .7
 نات الارا   الاااانا  شاام  الاالالت ا حرا ا .الخاص بممع اك امت باا

 الفترة الزمنية لمدراسة: ( ج)

ا تتتتتت  ر ت تاماتتتتتت  جاتتتتتت  باانتتتتتتات الارا تتتتتت  الااااناتتتتتت  ركرتتتتتتر اتتتتتتن ر رتتتتتت  رشتتتتتتمر اا تتتتتتات اتتتتتتن       
. وارجتتت  طتتتول الف تتترة الزاناتتت  ال تتت  ا تتت  ر  ما تاماتتت  جاتتت  09/04/0400وح تتت   00/7/0400

ممتتتا الباحتتتث ختتت ل  طباقتتت  رتتتحاف  اال تتت بان  ا لك روناتتت ع واتتتن الباانتتتات أللتتت  الا،و تتتات ال تتت  واج
رهامتتتا انقطتتتاع ختتتااات ا ن رنتتتت تتتتن انتتتاطق شا تتت،  طتتت  ال،تتتراق لاتتترات تااتتتاة ولف تتترات ا فاو تتت  
وبرورة ا كررةع ن اج  اتوضاع اتانا  وال اا ا  الا اهورة ال   شتما ما التب ا خت ل  متي الاتاةع 

نات ب و   خااات ا ن رنت ط  ال،راق. وانما راًضا ض،   فاتتل وان رم  و   تاما  جا  الباا
 الابحوران ط  ا جاب  تم  ه ا اال  بان و اا ان،كس  مًبا تم  جا  باانات الارا   الاااانا .

 اختبارا الصدق والثبات: ( ح)
 ار اخ بار الراق بالارحم ان ال الا ان اختبار الصدق:  ( ر 
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ـــة األولـــى ع و تتتا  تتتام ة اال تتت باان تمتتت  اجاوتتتت  اتتتن الاحكاتتتانترضتتتت خ لمتتتا ا تتت اار  -المرحم
 الباحث بإتااة رااغ  ب،ض ات  م  وطق ال ،اا ت ال   رور  بما ال ااة الاحكاون.

ــة ــة الثاني تمتت  تانتت  اتتن الشتتباب الجتتاا،   pretestرجتترش الباحتتث خ لمتتا ارا تت   بماتت   -المرحم
حورًا اان ا ،رضون لماوا   ا  ت اا  ( اب04% ان ألجاال  ال،ان ع ر   0ال،را   بم ت ن ب ما 

 تم  شبك  ا ن رنتع و لي لمو و  تم  ااش طمم وا  ا،اب الابحوران ت  م  اال  اارة.
تم  تان   Retest ام الباحث باخ بار الربات ان خ ل ر موب ألتااة االخ بار اختبار الثبات:  ( ب)

كرر ان ر بوتان ان ال طباق افراة( و لي ب،ا ر 04% اان رجرات تمامم الارا    04بم ت 
ع وباقارن  الن ا م لوحظ وجوا  طابق ا،ظم ألجابات الابحوران 00/00/0400اتول و حااًاا ط  

 ط  ال طباقانع وهو اا ا،ن  ر حا  اال  اارة كأااة لجا  الباانات.
 المعالجة اإلحصائية لمبيانات:  ( خ)

الااااناتتتتت  تمتتتتت  برنتتتتتاام الحزاتتتتت  ات اتتتتتا الباحتتتتتث طتتتتت  ا،الجتتتتت  باانتتتتتات الارا تتتتت ان ال حماماتتتتت  و 
(و و لتتي بتتالمجو  أللتت  الا،تتاا ت واالخ بتتارات SPSSا حرتتا ا  لم،متتوم االج ااتاتت  الا،تترو  با تتم  

 والا،الجات الا  ا .

 نتائج الدراسة: 
  ورمت الارا   لاجاوت  ان الن ا م رهاما اا ام  

تالج متا الاوا ت  ا  ت اا  احتل الارا ت   ربرزت ن ا م الارا   ألن رهم القضااا الاانات  الا،ارترة ال ت  .0
ررنا  ااة ال حمالع كانت  ضا  "اضطماا ات ماات الا ما "ع  م ما  ضا  " شوا  ال رب رتورة  ا  ت م"ع 

 رم  ضا  "ال زو الرقاط  ال رب  لما ماان".
لتتانااريع بولنتتااع رظمتترت الن تتا م رن  تتارة روروبتتاع و حااتتًاا اول  براطاناتتاع طرن تتاع رلااناتتاع النتتروامع ا .0

النا اع رو اا(ع جا ت كأكرر الاول ال   ظمر طاما اضطماا لأل ماات الا ما ع  ماما  ارة آ اا  اااناار 
رو اا  ،ر  با م "بوراا"ع الرانع  را نكاع المناع كابوااا(ع رم  ارة ألطراقاتا  ألطراقاتا الو تط ع ناجاراتاع 

 كاناا(.

اتات الا تما   تا رخت ت رتوًرا تااتاة اتن رخطرهتا الق تل الفترا  ركات الن ا م رن  ضا  اضتطماا ات م .0
رو الجاتتتات  رو ال مجاتتتر رو حتتترق الباتتتوت والاا مكتتتاتع كاتتتا حتتتاث وال اتتتزال احتتتاث  ح تتت  ألتتتتااا هتتت ا 
الارا  ( ط  جامورا   ألطراقاا الو ط  وبورااع رو ألتاااات بحق ا ماان ب مم ألرهابات ع كاتا احتاث بتان 

لرتتتان و تتترا نكا والمنتتتاع طضتتتً  تتتتن االت قتتتاالت الحكوااتتت  والاحاكاتتتات الحتتتان وا ختتتر طتتت  كتتتل اتتتن ا
الرتتتتورا ع رو رختتتت  شتتتتكل اغ رتتتتاب الا تتتتمااتع كاتتتتا حتتتتاث طتتتت  كابوااتتتتاع رو احتتتتاوالت   ااتتتتر المواتتتت  
ا   اا  لما ماان ط  ب،ض اناطق رو ااع رو ط  شكل هجاات كراها  ضا الا ماانع كاا حاث ط  

                                                 
 .ترضت ا  اارة اال  باان تم   ات ال ااة الاحكاان اان  فضموا ب حكام ا  اارة  حمال الاضاون 
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البتت  ال ت،واا   ناهتتا الاتان (ع رو طتت  شتتكل  اااتز تنرتتر ع كاتا حتتاث طتت  براطاناتا طتت  جراات  اق تتل الط
مت اوظف  ا ما  ان وظاف ما ب بب الحجاب.  طرن او حاث ُطر 

رشارت الن ا م ألل  رن  ضا   شوا  ال رب لرورة ا   م رخ ت رشكااًل وروًرا تاااةع ألال رن ركررها  .0
رهابو ر  ربط ا  ت م با رهتابع امامتا حتااث  تمب  ار باًطا ب،اما   شوا  رورة ا   م ه  ر ما  ا 

تتتن ا  تت م طتت  و تتا ل ا تتت م ال رباتت ع رتتم ألرتتارة الشتتبمات حتتول  حراتت  القتترآن الكتترام وال تتن  النبواتت ع 
ظمتتتار الاتتتررة الا تتتتما  بأنمتتتا اضتتتطماة واظمواتتتت  طتتت  ظتتتل ا  تتتت مع كاتتتا  تتتم ربتتتتط ا  تتت م بتتتتال خم   وا 

 كرة  قاامم ب،اًاا تن الاان و أخر الا ماان ب بب الاان ا   ا . الحضار  ان خ ل ألشات  ال رب ط

 راَّرت "ر الاب ا  ناع الانطقا "  ا ا  ر الاب ا  ناع ال   ات اات تماما الاوا   ا   اا  احتل  .0
 الارا تت  طتت  ا،الج متتا القضتتااا الااناتت  الا،ارتترةع  م متتا "ر تتالاب ا  نتتاع ال،اطفاتت ". وطتت  ال ر اتتب اتخاتتر

 جا ت "ر الاب ا  ناع الاانا ". 

لتتم  تتنج  الاوا تت  ا  تت اا  احتتل الارا تت  طتت   تتاتام ا،اتتار " تترت  رجتت  الرتتاش" كأحتتا رب،تتاا الرتترا   .6
ال تت    ا تت  بمتتا اوا تت  ا ن رنتتتع تمتت  التترغم اتتن  ا ،متتا بتتب،ض ا،تتااار الرتترا  ا ت اتت  اتختترشع ارتتل 

 "طورا  و رت  ال  طا  والنشر" ك ا  ر ا ا . 

م    فا الاوا   ا   اا  احل الارا   ان ألاكاناات ا ن رنت طااا ا ،مق ب وظا  الو ا ط الا ،ااة ل .7
طتت  تتتترض  ضتتتاااها لمجامتتورو حاتتتث لتتتم  طتتتور اتتن ألاكاناا متتتا ا لك روناتتت  طتت  ظتتتل ال طتتتور ا ت اتتت  

 ال كنولوج  ال   شما   الاوا   ا لك رونا  اتخرش.
ط راضا  ط   شكال ا جاهات الشباب الجاا،  ال،را   نحو القضتااا ض،  اور الاوا   ا   اا  اال .8

 الاانا  الا،اررة.

رشتتتارت ن تتتا م الارا تتت  أللتتت  انخفتتتاض ا،تتتاالت ال ،تتترض لماوا تتت  ا  تتت اا  االط راضتتتا  بتتتان الشتتتباب  .9
 الجاا،  ال،را  . 

 اس ورا  روضتتحت الن تتا م رن غالباتت  الابحتتوران اتترون رن "الختتو  اتتن ا  تت م" ا،تتا ال تتبب التتر  .04
اضتتطماا الا تتماان طتت  التتاول ال تت  طامتتا ر ماتتات ا تتما . ورن التتاان ا  تت ا  ا،تتا ركرتتر اتااتتان  ،رًضتتا 

 لإل ا ة ان ال ربع كاا رّن الا ماان هم ركرر ش،وب اترض نراًبا ان ه ا ال شوا .

 
 



 

Copyright © EPRA 2015 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of Use of Egyptian public Relations Association, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  

 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-8723X)                                                                                 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Gizza, Egypt 
 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.eg     Email: 
 

Web:      www.epra.org.eg 
 

 (+2) 02-376-20 -818   -  (+2) 0114 -15 -14 -151  -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg


- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 850 L.E. and for the Expatriate 

Egyptians and the Foreigners are: 450 $. 

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 

manuscript, an amount of 250 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 130 $ for 

the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- The manuscript does not exceed 35 pages of A4 size. 20 L.E. will be paid for an extra page 

for the Egyptians and 5 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 10 % discount of the publication fees will be offered to the Egyptians and the 

Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 

number of times during the year. 

- Three copies of the journal and three Extracted pieces from the author's manuscript after the 

publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 250 L.E. for the 

Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 350 L.E. for the 

Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do not exceed 8 pages and a 10 % 

discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public Relations. Three copies 

of the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners. 

- Three copies of the journal are sent to the author of the book after the publication to his/her 

address. And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public 

Relations.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 

outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 

outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 

research papers not the opinions of the Egyptian Association for Public Relations. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 

   

Address: 

 Egyptian Public Relations Association,  

Arab Republic of Egypt, Gizza, El-Dokki, Bein El-Sarayat, 2 Ahmed El-zayat Street.  

And also to the Association email: jprr@epra.org.eg, or epra_cairo@yahoo.com, 

dr_hatematef2000@yahoo.com, after paying the publishing fees and sending a copy of the 

receipt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of public relations research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication ,after peer refereeing these papers by a number of specialized 

Professors. 

The journal is affiliated to the Egyptian Public Relations Association, the first Egyptian specialized 

scientific association in public relations. 

- The journal is accredited, Classified internationally for its printed and electronic version 

from the Academy of Scientific Research and Technology in Cairo And classified by the 

Committee of Scientific Promotion Specialization media - Supreme Council of Universities. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts publishing books, conferences, workshops and scientific Arab and 

international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and foreign 

publishing houses according to the special conditions adhered to by the advertiser. 

- It also publishes special research papers of the scientific promotion and for  researchers who 

are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books specialized in 

public relations and media and teaching staff members specialized scientific essays. 

 

Publishing rules: 

- It should be an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

- The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic, 14 points font for the main text. The main and sub titles, in Bold 

letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman.  

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  

- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 

sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 

APA Search of America. 
- The author should present a printed copy and an electronic copy of his manuscript on a CD 

written in Word format with his/her CV. 

- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 

informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 

by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 

the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 

author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 

modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  



Scientific Board ** 
JPRR.ME 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

           of Vienna University  Professor of Mass Communication at the   
 

Prof. Dr. Mona Al-Hadedy (Egypt) 
Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  

Prof. Dr. Enshirah el SHAL (Egypt) 
Professor of Media at the Faculty of Mass Communication, Cairo University)State Doctorate in Arts and 
Humanities from France) 
  

Prof. Dr. Hassan Mekawy (Egypt) 
  

Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Nesma Younes (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of  Mass Communication - Sinai 
University 
  

Prof. Dr. Samy Abd Elaziz (Egypt) 
Professor of public relations and marketing communications for the former Dean of the Faculty of 
Information, Cairo University 
  

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

  

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

Prof. Dr. Basyouni Hamada (Egypt) 
Professor of media and public opinion, political - Faculty of Mass Communication, Cairo University  
  
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Hassan Aly (Egypt) 
Professor of Radio & Television and Head of Mass Communication Department – Faculty of 
Arts - Mina University 

 

Prof. Dr. Mahmoud Hassan Ismael (Egypt) 
professor of Culture Media and Children at Ain Shams University  
 
  

Prof. Dr. Hamdy Abo Alenen (Egypt) 
Media professor and dean of the Faculty of Al-Alsun and Mass Communication, Vice President of the  
International University of Egypt 
 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen  Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME)) 
  

Scientific Refereed Journal 
 

1520 September/   July  - issue Seventh - 

   
Founder & Chairman    

 

  Dr. Hatem Saad 
Chair of EPRA 

  

   
 

 

 

 

 

  

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 

Chairman of the Scientific Committee of EPRA 
                           

             
Editorial Manager 

 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media  Professor at Ain Shams University & former Dean of 

Faculty of  Mass Communication - Sinai University 
  

Chairman of the Consulting Committee of EPRA 
 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   
   Misr International University 

  

 

Dr. Sadek Rabeh (Algeria) 
Associate Professor of mass communication  

 the dean of Media and Public Relations - Emirates College 

of  Technology - Abu Dhabi - United Arab Emirates 
 

 

 
 

El-Sayed Abdel-Rahman Ali 
Assistant Professor of Public Relations 

 Mass Communication Faculty – Sinai University 
 

 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki 

  

Ben Elsarayat - 2 Ahmed Zayat Street  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

www.epra.org.eg 

jprr@epra.org.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-alsun/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	ديسمبر نهائي صفحات تمهيدي عربي العدد الثامن
	8 ملخص رسالة حردان
	E - 1 تمهيدي انجليزي

