
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.88=  1028 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 م8102 ديسمبر / أكتوبر  - نوالحادي والعشرالعدد  - السادسةالسنة    - الجمعية المصرية للعالقات العامةمن بإشراف علمي دورية علمية محكمة 

 

  
 رؤية مستقبلية (العريب الوطن يف السياسية باملتغريات االجتماعي الوعي شكالياتإو اجلديد اإلعالم( 

 

 9ص  ... (عجمانجامعة ) ياس خضير البياتي /د.أ                                                                          
 

  منظور نظرية تقارب االتصال الضروريبناء املعىن يف سياق التفاعالت الشخصية من 

 
 

 39ص( ...    3 جامعة الجزائر) سعيد لوصيف/ د.أ                                                                                   

  ( 3 الجزائرجامعة ) د/ رزيقة بن عبد المؤمن                                                             
 

 رامكو أدراسة حالة شركة  - السعودية تأثري استخدام تكنولوجيا االتصال يف إدارة العالقات العامة 
 

 53ص( ...  اإلمارات -كلية الخوارزمي الدولية ) ابن عوف حسن أحمدد/                                                      
 

                                                        
 

 أساليب التضليل اإلعالمي يف املواقع الثقافية املوجهة للجمهور العريب 

 دراسة حتليلية ملوقع "القنطرة" للحوار مع العامل اإلسالمي
                                           

 79ص( ...  األزهرجامعة ) حمد رمضانأيات آ /د
 

 األطر اإلخبارية للتدخل العسكري الروسي ىعل تأثري التوجهات السياسية ملوقعي العربية نت وروسيا اليوم              
 يف سوريا وعالقته باجتاهات اجلمهور من منظور تفاعلي

 

 217( ...  صالطائفجامعة )  غادة مصطفى البطريقد/ 
 

 م وعالقته بصورهتا الذهنية 4102م إىل4102املصرية خالل الفترة من  التغطية اإلعالمية إلجنازات احلكومة
 الشباب ىوتشكيل الوعي السياسي لد

 259ص( ...  جامعة المنيا) محمد أحمد خليفة أحمد /د                                                                      
 

 اإلعالم الدولية بعد أحداث الربيع العريبيف وسائل  صورة اململكة العربية السعودية 

 دراسة حتليلية على عينة من وسائل اإلعالم الدولية 
 

                                                   292ص   ... (جامعة القاهرة) بكر بن مصطفى بن محمد عثمان أبو الخير              

 :رسائل علميةملخصات 
 

  وبناء والئه للعالمة التجارية مطبوعات العالقات العامة وانعكاساهتا على جذب اجلمهورأساليب حترير  

 وميدانية يةليلدراسة حت 
 

 117ص   ( ...سوهاججامعة ) سعيد عبد المنعم الدسوقى محمود                                                          
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     األ ما  مر بة وفق ا لتاري  الحصو  على  رجة   تا  جامعي 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الستشاريةالهيئة ا
 

 (مصر) علي السيد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                

  

 (العراق)     ياس خضير البياتي /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 (مصر)     حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

     

  

 (مصر)  محمد معوض إبراهيم /أ.د
 لعلوم اإلعالموعميد معهد الجزيرة العالي أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 (مصر) سامي السيد عبد العزيز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 (مصر)محمود يوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 (مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 (مصر)  شريف درويش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 (مصر) أ.د/ جمال عبد الحي عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 (مصر)   بركات عبد العزيز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

  

 (ليبيا) عابدين الدردير الشريف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
  

      

  

 (السعودية) عثمان بن محمد العربي /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 (مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 (سوريا) محمد عبد الستار البخاري /.دأ
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

   (الجزائر)علي قسايسية   /.دأ 
  

 3 جامعة الجزائر –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

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

 

 )السودان(  هشام محمد عباس زكريا /أ.د
 الملك فيصلجامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 
 

 

 
 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دورية علمية محكمة

 

 م8201 ديسمبر/  أكتوبر - السادسةالسنة  - والعشرون الحاديالعدد 
 

 مؤسسها 
 اإلدارةرئيس مجلس و

 

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRAرئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجوة

   تا  العالقات العامة والعميد   

 األ بق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة 

  EPRAرئيس اللجنة العلمية بـ
                 

 التحرير امديـر

 / محمد معوض إبراهيمأ.د 

 شمس  تا  اإلعالم بجامعة عين    
 والعميد األ بق لكلية اإلعالم جامعة  ينا 

  EPRAرئيس اللجنة اال تشارية بـ
 

 محمود يوسف مصطفى / .دأ

والوكيل السابق بكلية اإلعالم  العالقات العامة  تا     
 لشئون خدمة المجتمع و نمية البيئة

 جامعة القاهرة 
 

 مساعدو التحرير

 د/ رزق سعد عبد المعطيأ.
  

  بكلية اإلعالم واأللسن   تا  العالقات العامة 
 جامعة مصر الدولية 

 

 / ثريا محمد السنوسيأ.م.د
   تا  مشارك بكلية اال صا 

 جامعة الشارقة 
  

 أ.م.د/ سهاد عادل جاسم
   تا  مساعد العالقات العامة بكلية اآل اب

 )العراق( –الجامعة المستنصرية 
  

 اند/ نصر الدين عبد القادر عثم  
كلية اإلعالم والعلوم في   تا  العالقات العامة المساعد 

 (جامعة عجمان )اإلماراتب اإلنسانية
 

 مدير العالقات العامة
 

 المستشار/ السعيد سالم خليل
 

 التدقيق اللغوي
  

 

 علي حسين الميهي
 مدقق اللغة العربية 

  EPRAبـ الثقافيةرئيس اللجنة 
 

 بدرعلي حمد أ
 مدقق اللغة اإلنجليزية 

 
 مدير الموقع اإللكتروني

 

 محمد علي الميهي
 

 المراسالت

 الجمعية المصرية للعالقات العامة

 الدقي -الجيزة  - جمهورية مصر العربية
 شارع  حمد الزيات 0 -بين السرايات 

 الوكالة العربية للعالقات العامة إصدارات

 الكومشبين  - المنوفية - جمهورية مصر العربية
 مع شارع األمين شارع صبري  بو علم  قاطع

 

  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : Fax: +20482310073     

www.jprr.epra.org.eg 

ceo@apr.agency   Email: jprr@epra.org.eg  - 

 

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 للعالقات العامة العربية وكالةلل

 

ــي  ت ــمنها            ــوا  الت ــن الم ــن الناشــرد ا ــتودام  ي م ــى ي ن خطــي م ال يجــو د  ون الحصــو  عل
اد فــي  ي شــكل وبــلي و ــيلةد  ــوا  بطريقــة  ا  و جزئي ــهــ ا المجلــةد  و ا تنســاخها  و نقلهــاد كلي ــ 

يلكترونيـــة  و ةليـــةد بمـــا فـــي  لـــت اال تنســـاا الفو ـــوارافيد  و التســـجيل  و ا ـــتودام  ي نظـــام 
ــ   م  وــزين المعلومــات وا ــترجاعهاد و طبـــق جميــع الشــروق واألحكــام والقــوانين الدوليـــة        مــن نظ

 فيمـــــا يتعلـــــق بانتهـــــاك حقـــــوق النشـــــر والطبـــــع للنســـــوة المطبوعـــــة  و اإللكترونيـــــة.         
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

 Journal of Public Relations Research Middle East 

 : التعريف بالمجلة

دورية علمية تنشر أبحاثًا متخصصة في العالقات مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط     

من قبل عدد من األساتذة المتخصصين في  هابتحكيم العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

مصرية لجمعية المصرية للعالقات العامة أول جمعية علمية ا بإشراف علمي مننفس المجال، 

)عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  متخصصة فى العالقات العامة

 بالقاهرة(.

والمجلة ضمن إصدرات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات    

 العلمية والتدريب. 

o ورقم إيداع ولها ترقيم دولى بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر، المجلة معتمدة 

 ،ومصنفة دوليًا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة

 لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات فى مصر. صنفة منمكذلك 

o  أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

  Arab Impact Factor لمية عربية في تخصص )اإلعالم( تحصل على معامل التأثير العربيع

نشر  " NSP للمؤسسة األمريكية م1114% في تقرير عام 111بنسبة  1.84بمعامل تأثير = 

 .العلوم الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o لمجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.تقبل ا 

o  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقًا لشروط

 خاصة يلتزم بها المعلن.

o  رسائل الماجستير وللباحثين المتقدمين لمناقشة  –ُيقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية

 .ةوالدكتورا

 

o  ُيقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التى نوقشت، وُيقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فى

العالقات العامة واإلعالم كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة 

 التدريس.

 

 :النشر قواعد

 نشره.أن يكون البحث أصياًل ولم يسبق  -

الفرنسية ( على أن يكتب ملخص باللغة اإلنجليزية  –اإلنجليزية  –تقبل البحوث باللغات: ) العربية  -

 باللغة العربية. اللبحث فى حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوًب

 واإلعالم ةـات العامـة فى العالقـات التى تهتم بها المجلـار الموضوعـث فى إطـون البحـأن يك -

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة. 

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


تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان  -

من رسالة أكاديمية نوقشت وتم منح  اوالمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزًء

 صاحبها الدرجة العلمية.

( 18ويراعى الكتابة ببنط ) ،العلمية الصحيحة فى كتابة البحث العلمى ومراجعه يراعى اتباع األسس -

Simplified Arabic  والعناوين الرئيسية والفرعيةBold وهوامش الصفحة من جميع الجهات ،

 .Arial( بنوع خط 11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1(، ومسافة )8..1)

فقًا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقًا لإلشارة إلى المرجع فى يتم رصد المراجع فى نهاية البحث و -

 األمريكية. APAوفًقا لطريقة  متن البحث

  Wordمكتوبة بصيغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونية على ( 1عدد ) يقدم الباحث -

 مصحوبة بسيرة ذاتية مختصرة عنه.

إخطار الباحث بخطاب رسمى بقبول البحث للنشر. أما فى حالة فى حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم  -

عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمى وإرسال جزء من رسوم نشر البحث له فى 

 أسرع وقت.

فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معداًل خالل أسبوع من استالم  إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط -

أما إذا كان التعديل  ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالى ،يلمالحظات التعد

 من إرسال المالحظات له. ايوًم .1جذريًا فيرسله الباحث بعد 

$ 11.مبلغ جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و 1111ما قيمته  يرسل الباحث مع البحث -

يض لمن يحمل العضوية العلمية بالجمعية. وتخفيض للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب، مع تخف

% من الرسوم لطلبة الماجستير والدكتوراه. يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم من قبل اللجنة 1.

   .العلمية

فى حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم   للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 اجنيًه 11فى حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  –A4( صفحة .5ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. .للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب   ًيامصر

الجمعية المصرية للعالقات العامة من عضوية زمالة يتم تقديم خصم خاص من قيمة النشر العلمى ل -

 % وألى عدد من المرات خالل العام.11بنسبة المصريين والجنسيات األخرى 

 ( مستلة من البحث الخاص به..( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )1ُيرسل للباحث عدد ) -

 $.1.1للمصريين ولغير المصريين جنيًها  1.1ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -

$. على أن ال يزيد 141 للمصريين ولغير المصريين اجنيًه 5.1ملخص رسالة علمية )الدكتوراه(  -

 صفحات. 4ملخص الرسالة عن 

% لمن يشترك فى عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة . ويتم إرسال عدد 11ويتم تقديم خصم       

       ( نسخ من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولى.5)

( نسخ من 5يتم إرسال عدد )، و$ 511جنيه ولغير المصريين  011نشر عرض كتاب للمصريين  -

% لمن 11المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولى السريع. ويتم تقديم خصم 

 الجمعية المصرية للعالقات العامة .زمالة يشترك فى عضوية 

ومن خارج مصر  ،جنيه 011الندوات من داخل مصر بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل و -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.5.1

$ بدون 8.1ومن خارج مصر  اجنيًه 4.1بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  -

 حد أقصى لعدد الصفحات.

ية للعالقات جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصر -

 أى دخل بها.أو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربية للعالقات العامة ترسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان  -

، واإلميل شارع األمين من شارع صبري أبو علم - شبين الكوم - المنوفية -جمهورية مصر العربية 

 ceo@apr.agencyرئيس مجلس إدارة المجلة  إميل ، أو jprr@epra.org.eg المجلةالمعتمد من 

 وإرسال صورة اإليصال التى تفيد ذلك. لبحثابعد تسديد قيمة 
 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency
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Abstract 

        The study problem is determined in monitoring the impact of the 

political orientations of Al-Arabiya.Net and Russia today on the news frames of 

the Russian military intervention in Syria and the public attitudes from an 

interactive perspective in the frame work of news frames theory.  

 Objectives of the study: 

 - Determining the reasons for the Russian military intervention in Syria in both 

Arabia.net and Russian websites today. 

- To find out the results and effects of the Russian military intervention in Syria 

on the Arabia.net and Russian websites today. 

- Learn about the proposed solutions in both Arabia.net Net and Russia today on 

Russian military intervention in Syria. 

- The most prominent news frameworks used in the handling of the Russian 

military intervention in Syria by Al-Arabiya Net and Russia today. 

- Identify the paths of proof used in both Al-Arabia. Net and Russia today on 

addressing the Russian military intervention in Syria. 

- Monitoring the impact of the political orientations of Al-Arabia.net and Russia 

today on the public attitudes of the study sites. 

The study sought to answer several questions: 

- What are the reasons behind the Russian military intervention in Syria with 

Arabia.net and Russian websites today? 

- What are the results and effects of the Russian military intervention in Syria in 

Arabia.net and Russia today? 

- What are the proposed solutions on the Arabia. Net and Russia today on the 

Russian military intervention in Syria? 

- What is the most important news frameworks used in the handling of Al-

Arabiya Net and Russia today for the Russian military intervention in Syria? 

- What are the paths of proof used in both Al-Arabiya Net and Russia today in 

dealing with the Russian military intervention in Syria? 
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- What is the relationship between the political orientations adopted by Al-

Arabia.Net and Russia today towards the Russian military intervention in Syria 

and the attitudes of the public and its views towards the crisis? 

 

    The study was based on the Survey Method and analysis of the content of all 

the news on the Arabia.net and Russian websites on the Russian military 

intervention in Syria for two consecutive months from 1-11-2017 to 31-12-

2017. 

 

    The research sample is a deliberate sample chosen according to the researcher 

previously determined characteristics of the study community. The size of the 

sample is (114) News in comparison with (163) news on the site of Russia 

today. The study also relied on more than one tool: qualitative content analysis, 

paths of proof. 

  

     The results of the study confirmed the validity of the theoretical and 

methodological hypotheses that led to the theory of analysis of the news 

frameworks. This was evident in the link between the influence of political 

orientation and the media framing, which was reflected in the construction and 

formulation of news frameworks presented to the public, in terms of the 

reasons, results and impacts even the frames used by the sites to clarify and 

confirm their directions and attitudes towards the crisis, which agreed and 

finally served the political orientations of the site relevant state. 

  

      The results of the study also revealed how far the effect on the public used 

these sites by the political trends of the state by which framed the Russian 

military intervention in Syria. 
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