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 امللخص
معاجلتت لاشطةتتال لاليةتتارق لارابجلاقتت لاجلامعتتا لاتةتتاب  ل لاردعامتتولمتتالطايعتت لهتت س  ل متتال  قعتت ل تت  لاستتدف الار ساستت ل

،ل   قت لار ساست لىلتيلىقحتت لحتلقلقت لاتةتاب  لحتلقلق لرلا اجلالالركرت طق ل ارفقسلب كلاجلامعتا اتعاجل لمنلخالللدساس ل
 متلاخدقتتتاسلىقحتتتت لار ساستتت لمتتتنلاشطةتتتال للاحلك مقتتت ل اةا تتت ،ل احلستتتاا لاراب قتتت لرل امعتتتا لاتةتتتاب  ل اإلركرت طقتتترلا اجلتتتال

اتعفتت ل للارزجلتتاق )لثل تتولاجلامعتتا لاحلك مقتت  ،طامعتت ل للارقتتا اب ،طامعتت للاليةتتارق لارابجلاقتت لرتت ععلاجلامعتتا لاتةتتاب  ل  تت  
ارابجلاقتت للاليةتتارق ل لتت لىقحتتت لار ساستت ل لاشطةتتال لثة تتولاجلامعتتا لاةا تت  ،ل للطامعتت لبتت س لارعتتاأللشهادةقتت لارةتتاب  ،ل

احلاتال لل طقت ،اإلركرتلاتال  ىتا للرل امعت ،،لات جلالاراب  لاإلركترت  لالطدااى ثجلحت ا لارد ا ول،ل   لامعا هل  لاجل
إىلل،ل خلةتت لار ساستت لإركتترت   لمحتةتت سل724ثهبتتاللارابجلاقتت لبلتتعلىتت دلاتحتةتت سا لث اتتترلابا  ل قتتارحتتت  ا للاإلىالطقتت ،

أطتت االاتةتتادسلارتتالاستتدعاط لهبتالاشطةتتال لاليةتتارق لارابجلاقتت لاجلامعتتا ل لاردعامتولمتتالطايعتت لهتت س  ل قتتثلطتتا لليعت د
ات ضتتتتت ىا لاتق متتتتتت ل لبقحتاتتتتتاليحت ىتتتتتت ل،ل %50 ل لاتابي تتتتتت لال ىللبحتستتتتت  لثالستتتتتدعاط لثاتابهتتتتتزلالىالمتتتتتت لرل امعتتتتتا 

ل امعتتا لختتتاللللتترت لاردعلقتتو،ل قتتتثلطتتا  لثاتحتةتتت سا لارةتتفعا لاراب قتت لمتتتنلختتالللالطةتتال لاليةتتتارق لارابجلاقتت لر
مجتتاأللمحتةتت سا لاشطةتتال ل لمتتنلإ%38,9اةا تت لبحتةتتابلأخ تتاسل معل متتا لىتتنلطايعتت لهتت س   ل لاتابي تت لاش للبحتستت  لث

إىلليفت  لاستل )لثيقتت ملخ مت ل(اطقت  ل لمق مت لالستداال لارعا فقت لاتستتد  م ل لهاتالأاتاس لارحتدتاي ل،للاليةتارق 
 ،لأمتتال%25,1اليةتتارق لارابجلاقتت لاجلامعتتا لحتت لطايعتت لهتت س  لمتتنلىقحتتت لاردعلقتتولبحتستت  لثلرألطةتتال عل متتا لاتق متت لات

أمتتتتتالارحتستتتتتت  ل،ل %13,1 تتتتتعق  لبحتستتتتت  لثلثخمتتتتتا ابارحتستتتتت  للستتتتتداال لارد   تتتتتالطتتتتتا ل لاررتيقتتتتت لال للأستتتتتل )ل
ل. %13,5قا  ل لاررتيق لاش للبحتس  لثرالسداال لاتحتالقق لالجلحتاىق لطا لأسل )لثيق ملأسجلامل ا ةاي

Abstract 

The study aimed to address digital communication activities in Egyptian 

universities in dealing with the Corona pandemic and what is the nature of this 

treatment through an analytical study of websites and Facebook in Egyptian 

universities. For some Egyptian universities, namely: Cairo University, 

Zagazig University (representing public universities), the Higher Institute of El 

Shorouk Academy, and Badr University (representing private universities), and 

the study sample was represented in the digital communication activities of 

these universities, namely (social media channels, the official website of the 

university, Electronic publications, advertising campaigns, seminars and 

conferences, where the number of digital publications reached (724) electronic 

publications. By (50%), while the topics presented on the official pages varied 

through activities The digital communication of universities during the analysis 

period, where (publications related to publishing news and information about 

the Corona pandemic) came first with a percentage of (38.9%) of the total 

communication activities publications, and the results indicated the superiority 

of the method (providing a free service) at the forefront of solicitation The 

emotional use in the information provided for digital communication activities 

in universities towards the Corona pandemic from the sample of analysis by 

(25.1%), as for the intimidation of intimidation, the method (health risks) came 

in the first order with a percentage of (13.1%), as for persuasive logical 

solicitations came in the first order. The method (providing numbers and 

statistics) is in the first place with a percentage of (13.5%). 
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 مقدمة:

ار  ولارالياببطلمرسسا لاردعلقملاجلامع لجباا ري ا،للف لارحتال  لاراليالولمنلل إداس لارعالجلا لارعام ل لقليعدربلللل
ىليلأطةالدفال بابا(فالمنلخاللل سايولاإلىالملاتدع د ،لهب اللل الىفمخالهلالىليلمجا ري الار اخلق ل اةاسطق ،ل

لقملارعاألل لاجلامعا لإبىالا لارعالجلا لبحتا ل ع ل ق  لرل امع ل   س لم ارق لهلا.ل رعول  المالدلالاتسئ رنيلىنلاردع
ل 1ثل أطةالدفا.ارعام لا دااماًلملع ظاًل محتفالارةال قا لاراللكحتفالمنلارققاملبربا(فال

ل أ  ع للللل ل ارابجلاق ، لاردكحت ر طق  ل  ظقفدفا لاليةاأل لأدايفا ل  ل يغريًا ليال سًا لارعام  لارعالجلا  لإداس  لاف    جل 
ل ل لط ساًي ل ار يلاف ليغريًا ليدع للمنلاشسل )لاردقلق يلإىللاشسل )لاإلركرت  لاحل  ث، لهلا لاليةارق  ار ظقف 

لل 2ثدعامولمعهلىليلاتسد  نيلار اخل ل اةاسط .لمسد ىلار ظقف لاليةارق ل   ملاجلاف سلار يل 

منلخالللارعالجلا لارعام لأمهق له ري ل لخمدلالاجملال ،له هناللاجلامعا  ل ولاشطةال لاليةارق لاراليق ملهبالللل
ليعدرب لهاا ل سؤ دفا، لا  االاترسس  لاظفاس لمنلخالهلا ل دم لارا ل الدا  لمجف س ا لما لجلحت ا لارد ا و لىن    لليعرب

ل ل دىاه ل هس لثقده ل اب )لار   للاىللاجلاف س لاتدساسال لل أت ق  اشطةال  ل اردال س لاتدزا    لارد ا و لشمهق   طظابا
 الجلحتاا،للاردأثريرق س لاليةاللىليللذركيقحتقايه،للق لاجتف لارع   لمنلاترسسا لاىلليال  ابلجل ساهتالىليلاليةال،ل ل

لل 3ثاال دعل)لبدقحتقا لاليةاللارد ادرق ل اردفاىلق .للق خا  ل

  لظولارظاب الارةعق لارالةابلهبالارعامللارق ملبس  لاطدةاسللري سله س  للانلاحلقا لار ةاب  ليع لا ملاش ر اي للل
د ىق لاةالابلارالجي لارعاولبةكولطادلمنلاطولاحلفاظلىلقفال محا دفالمنلخالللاختاذلالطابا ا لاتحتاس  ل طةابلار

لارفري س،للف لاراببقالاش للمنلىاملث  ل187972 ل ة للري سله س  لأس احلمال قاس)لمنلث2020احلققق لهل ا
ل 4ث لا صل لار لاي لاتدع  لالماب كق .ل41303 لثلإ الارقا،ا صل ل

ةاسللري سله س  ل محا  ل جل لأجل م لارع   لمنلار  للىليلاختاذلإطابا ا ل ي بريا ل جلايق لمة د لرلع لمنلاطدلللل
 قا لل أس احلات ا حتنيل،ل منلذركلاحل لمنلالخدالطلبنيلات ا حتنيل،ل   لممالأدىلاىللاردأثريلسل الىليلجلالاالاردعلقمل،ل

 لد ر ل  للارعاملل138 قثلأتثاب لاترسسا لاردعلقاق ل  لمق مدفالات اسسل اجلامعا ،ل حبس لارق طسك للانلث
لاترس لثجلام لإبغال  لىليلح  لاثاب لما ل    لهل  لأ  لطزي  لبةكو لبةكول1،4سا لاردعلقاق  لارعامل ل ار ل  ل  

ل 5ثسليب.

  لض  لاجتا لارع   لمنلار  لل  للارعامللرلدعا شلمالاقم للري سله س  ،ل  لض  لارسع لاحل قثلرلعفاظلىليلللل
اسدااباس  لارعالق لاردعلقاق ل لمرسساهتالبة س ل  قعق ،للانلار ا ثل ابىلأمهق لاشطةال لاليةارق ل لطةابلارد ىق لض ل

ار جلا  ل ارسالم ،لهاال ابىلانلاجلامعا ل قالىليلىايقفالد سله ريل لارد ىق لخما ابللري سله س  ل امهق لاختاذلي ابريل
ارابجلاق لاجلامعا ل لم اطف لطايع لللاليةارق منلخالللإطابا لدساس لحتلقلق لر اجلالاشطةال للض لخما ابللري سله س  

له س  .
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 مشكلة الدراسة:

لل لارابجلاق  لاردكحت ر طقا لارعام  لارعالجلا  لا داام لظو لالركرت طق ل  لات اجلا ل  لاتدا ل  لاردفاىلق   يال ققاهتا
لاىد اس ل ليفاىلقا لةل)لايةالل  اساي لات دلف  لارابجلاق  لي ظقالالاكاللاليةارق   ا كا لارد ا ولالطدااى لح 

 .ارحتا ذجلات األلر حتا لارعالجلا لارعام لارابجلاق ل لاجلامعا لاتةاب  ل ىااليفالىربلا كا لالطرتط 

لاردغريل ل ل لاردع ل لارالأد لاىل لمن لارع    لارعامل لاف  لد ل للا اب سله س   لاطدةاس لب ا   ل محت   ا
احلاطا ل ال ر اي ل ل(ال لاحلقا لات دلف ،لممالا ط لىليلمرسسا لاردعلقملارعاألل اجلامع لاىللاهنالحباط لاىلل

ل دقاطا ل اردال سا لاراليس  لهبالاطدةاسللري سله س  .اطابا ليغريا لط  اب  ل لاسارق فالاإلداس  لرلدحتاس لمالال

لاشطةال لل ليحتا ر لد س لارا لار ساس  لمب ض ا لذا لارةل  لار ا ثلرل ساسا لارسابق  لماباطع  لخالل  من
لاليةارق ل لإداس لارعالجلا لارعام لاجلامعا لاتةاب  .ل

لار ساس ل لاردساؤللارل ليق ملةكنل قاغ لمةكل  لارابجلاق ل بحتا لىليلما لاليةارق  لاشطةال  لمعاجل  داألل"ما
اجلامعا لاتةاب  ل لاردعامولمالطايع له س  ل مال  قع ل   لاتعاجل لمنلخالللدساس لحتلقلق لرلا اجلالالركرت طق ل

ل"لركلاسد  امفالرألطةال لاليةارق  ارفقسلب كلاجلامعا لاتةاب  ل ذ

 الدراسات السابقة:

 جلامعات: يف اعالقات العامة لل التصالية: دراسات تتعلق ابألنشطة أولا 

لح لل(٢٠١٩دراسة حنان إبراهيم محام )ل-1 لاجلاف س لاجتا ا  ليةكقو ل  لاليةارق  لاشطةال  ل"د س بعحت ان 
لل 6ثلجب  ".لزى  لارعز مرسسا لاردعلقملاجلامع لدساس ليال ققق لىليلطامع لاتلكل

ار جل الىليلار  سلار يليق ملبهلاشطةال لاليةارق لرلعالجلا لارعام لاجلامع ل اثاب لىليلاسدف ل لار ساس لل
 ي  ل لار ساس لاىلل(ا ى لمنلارحتداي لأمهفالمال ل  لانلاه ابل،ل)ل ات ظفنيل اىضا ل قئ لارد س ساجلاف سلمنلارالال

لل لارعالجلا لارعام  لإداس  لىلي لاجلاف س ليعابالهبا لارا ل ال دفال ،لاشطلهأ  ار سايو لارحت  ا ، ل   لار اخلق  ةال 
ليفضقالل لاليةال ل سايو لاه اب لان لىلي ل اجلاف س لارقايانيلاليةال لات ع ثنيلمن لىقحت  لالاباد لايف) لهاا  اترلابا ،

هاالرلد ا ول اردفاىولمنلأطةال لارعالجلا لارعام ل  لات اجلالالركرت طق ،ل ار سايولاتابي  لمثلاتكد ب ،ل أخريالاتسا ى ،لل
انلاه ابلار سايولاسد  امالمنلجل ولارقايانيلاليةالل لإداس لارعالجلا لارعام لاجلامع ل  ل سايولاليةاللارغريل

لات اااب.ل

"د سلارعالجلا لارعام ل اإلىالمل لحتقق)لأ  االمرسسا لاردعلقملبعنوان:  (٢٠١7دراسة: محزة حممد الزايد ) -٢
ل 7ثاليةالل لاجلامعا لاشسدطق لاةا  ".لارعاأل لدساس للسد  امليكحت ر طقال
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 خبا  ل لمرسسا لاردعلقمل لارعام ل لاتحتظاا ل اترسسا لاسدف ل لار ساس لاردعابالىليلأمهق لد سلارعالجلاللل
بنيل ي  ل لار ساس لإىلل(ا ى لمنلارحتداي لرعولمنلأمهفالمال ل  ل ط دلىالجل لاسي ا ق لدار لإ ةايقاًل،ل ارعاأللاشسدطق

ل اتر ولارعلا ،ل ط الاجلامع .لهاال مةغ للأدا لاتااسسنيل ل ظقف لارعالجلا لارعام ل مسد ىلى دلسحت ا لاةرب ،
ي نيل ط دلىالجل لاسي ا ق لإجيابق لبنيلجلحتاى لاإلداس لارعلقالاجلامع ل بنيل  قع لاشطةال ل ارربام ل اخدقاسلسطولارعالجلا ل

هاالأث د لطداي لار ساس لأ ضًالىنلي الابلجلحت ا لاليةاللات دلف ل يع دل ظايففالللارعام لاتد ةصل اتااسسلرلافحت ،
ل.طدق  لي لريلارد ةةا لاتارق لر ىملىاولاشطةال لاليةارق ل بابام لارعالجلا لارعام لاجلامع 

لرل٢٠١6دراسة: حممد الرشيدي ) - ٣ لاتفاسا لار ظقفق  ليعز ز ل  لارعالجلا لارعام  ل"د س لبعحت ان  عاملنيل ل ،
ل 8ثثل اجلامعا لثطامع لارك   لمن ذطاًل

ل اتااسسا لللل لاتفاسا  ليعز ز ل  لإسفامفا ل  لارعام  لارعالجلا  لإداس  لجل س  لم ى لاركةالىن لار ساس  اسدف ل 
،لار ظقفق لتااسس لارعالجلا لارعام ل لطامع لارك   لمنلخالللماليق ملمنلأطةال لايةارق ل بابام لي س  ق ل إىالمق 

ل اشجلسامل لاإلداسا  لبني لارفعال لارد ا و لحتقق) ل  لارعام  لارعالجلا  ليسد  مفا لارا لاشسارق  لأن لارحتداي   أظفاب 
ات دلف لاجلامع لهاط لهاآليتلمابي  ل س لاشه ابلاسد  امًا لاتحتة سا لاتال  ى لثمال اي ،لهد ،ل(ل  لمثلاررب  ل

لي  لل،  لاحلايطلاجل اس  اإلركرت  لمثلإىال ل لارحتداي لإىللأنلالىداادلىليلات جلالاإلركرت  ل م اجلالارد ا ولهاا
لالطدااى لطا لالىداادلىلقهلب سط لمد سال لبنيلألابادلارعقحت .ل

اسد  املا كا لارد ا ولالطدااى ل لإداسا لارعالجلا لارعام لل،لبعحت ان "(٢٠١5دراسة: ريبيكا برامليت ) - ٤
ل 9ثمبرسسا لاردعلقملاجلامع ".ل

اسدف ل لار ساس لاردعابالىليلار  سلار ظقف ل اليةاأللرة كا لارد ا ولالطدااى ل خا  لارفقسلب كلمنلللللل
 ي  ل لار ساس لإىلل(ا ى لمنلارحتداي لمنلأمهفا ل،لأطولحتقق)لأ  اال أطةال ل بابام لارعالجلا لارعام لاإلركرت طق 

لارعالجلا لار لإداس  لاسي ا ق لبنيلم ىل ط د لىالجل  لاليةارق لمنلخالللمماسس ل ط د لاشطةال  ل جلقامفا عام لاجلامع 
ارعالجلا لارعام ل ي ا لفملار حتا لاجلاف س.لهاالأث د لارحتداي لأنلاشطةال لاليةارق لإلداس لارعالجلا لارعام لات طف لىربل

 ا كا لارد ا ولالطدااى ليسا مل ليعز زلمفامل أ  اال بابام لاجلامع .ل

"اسد  اما لإداسا لارعالجلا لارعام لرإلطرتط ل لارد ا ولمالل(، بعنوان:٢٠١5حممد القاضي )دراسة: محزة  - 5
لل 01ثلمجا ري ا لدساس ليال ققق لىليلإداس لارعالجلا لارعام لاجلامعا لارسع د  ".

مالمجا ري الاسدف ل لار ساس لاردعابالىليلهقفق لاسد  املإداس لارعالجلا لارعام لرة ك لاإلطرتط ل لارد ا ول     
ليالاب فال لارا ل اش  اث ل اتعل ما  لاة ما  لما لات ع ثني ليفاىو ل م ى لارد س س، ل قئ  ل أىضا  لارالال) من

لاإلركرت  لاجلامعا لحمو لىليلم جلعفا لار ساس  ل سايولاليةاللارال، ل لمق م   أظفاب لارحتداي لأنلاإلطرتط لطا 
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لاجلامعا  ل ل    لارعالجلا لارعام  لإداس  لاسي ا ق لليسد  مفا لىالجل  ل ط د لمجا ري ا، لما لارد ا و بنيلات ع ثنيل 
لإجيابق لبنيلارفعارقا ل اش  اثل اشطةال لاتق م لمنل   لاجلامعا ل اةةايصلار ة طابالق لرلا ع ثني.ل

لرل امعا ل(٢٠١5دراسة: مهند حممد األمني ) -6 لار  حتق  لارة س  لبحتا  ل  لاإلركرت طق  لات اجلا لد س لبعحت ان  ،
ل 11ثاإلماسايق ،لدساس لمقاسط لبنيلطامعالى اانل اجلز اب 

ل ظايففالل ليحتفق  ل  لارعام  لارعالجلا  لىاو لىلي لاليةال ليكحت ر طقا لأتثري لم ى لمعابل  لار ساس  اسدف ل 
ل اجلز اب  لجبامعالى اان لات دلف  ل بابا(فا ل أطةالدفا لاليةارق  لارحتداي لرعولمنل، لمن لغليل(ا ى   ي  ل لار ساس 

لردعقق)لأمهف لاإلداسيلرلارسسا لاجلامعق  لاهلقكو ل  لم جلعفا لأ  ع لأتخ  لهإداس  لارعالجلا لارعام  لإداس  لأمهق  ا 
هاالأظفاب لارحتداي لأنلمعظملات ع ثنيلأه  الأبمهق لاسد  امليكحت ر طقالاليةالل ل،لل  الفال خال لبابا(فالاشهادةق أ

لإداس  لاراليسد  مفا ل للاشاكالل ار سايولاليةارق  لمنل قثلاسد  امفا ل لاليةاللاجلاف س ارعالجلا لارعام 
ل.ار سايولاتال  ى لأ لاسد  املار سايطلاتدع د ل لارربام لاتابيق 

"ارعالجلا لارعام لاتدال س ل اسد  املا كا لارد ا ولالطدااى لمنل(، بعنوان: ٢٠١٣دراسة: جيوف كاميل ) -7
لل 21ثثاردعلقملارعاأل".جل ولارقايانيلاليةالل لمرسسا ل

اسدف ل لار ساس لاردعابالىليلم ىلجلقاملمرسسا لاردعلقملارعاألل خا  لاجلامعا ل لاسد  امفالرة كا لارد ا ول
ل ال)ل لما لارد ا و ل  لارعام  لارعالجلا  لإبداس  لراليةال لرلقاياني لاسد  امًا لارة كا  ل    ل أه اب الطدااى ،

لإل،اجلامعا  لأن لا كا لارد ا ولالطدااى ل ي  ل لارحتداي لإىل  ليسد  م لسرياهق ق لجبامع  لارعالجلا لارعام  داس 
بفاىلق له ري ل ليق ملاشطةال لاليةارق لرلد ا ولمال ال)لاجلامع ،ل أنلارفقسلب كلا دولاتابي  لاش ىلل لارد ا ول

  لطداي لار ساس لأ ضًالىليلإداس لأهلار ارث،لهاامثلارق يق )ل لاررتيق للمالارالال)،ل طا ل لاررتيق لار ا لي  رت
ارعالجلا لارعام لاسدالاى لأنليق ملب ضالخالطلإسرتايق ق لرة كا لارد ا ولالطدااى لمنلأطول   للارابسايول

ل. اتعل ما ل اشخ اسلاتابي ال لاجلامع لأ لارالال)

"اجتا ا لأىضا ل قئ لارد س سلح لمماسس لاشطةال لاليةارق لارعالجلا لبعنوان:  (،٢٠١٠دراسة: فوتق فات ) -٨
ل 31ثارعام ل لاجلامعا لاةا  ل لات الط ".ل

  ل لار ساس لاردعابالىليلمسئ رقا لم ظالارعالجلا لارعام ل مفامه،ل اتفاسا لارالجي لأنليد لابللقهلل
اتملبنيلهوللايفا  هةف لطداي لار ساس لىنل ط دل،ل سمنل طف لطظابلهولمنلم ظف لاجلامعا ل أىضا ل قئ لارد سل

لاتفاسا لارالجي لأنليد الابل لحماس)لارعالجلا لارعام ل ل لح لأمهق  لارد س سلهبا ل أىضا ل قئ  منلم ظف لاجلامع 
مالاجلامعا لمنلهاالي  ل لارحتداي لأ ضاًلإىللأه ابلأطةال لارعالجلا لارعام ل،للحتق ل اإلداس  ل اتفاسا لاتفحتق اجملال لارف

  طف لطظابلات ع ثنيلل ل ل لارحتةاب لارةعفق لاإلركرت طق ،لمثلارفعارقا ل اترلابا ،ل ارحت  ا .

 يف التوعية ضد فريوس كوروان:  اجلديد الدراسات اليت تتعلق بدور وسائل العالم اثنياا:
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اتعل مايتلالركرت  لرلعك م لاتةاب  ل لاليةاللإسرتايق قا لبعحت ان للعارق لل،(٢٠٢١دراسة وفاء صالح ) -1
ل 41ثت اطف لاقم له س  .للاجملداع ل سلالار ى

لل لاىللاردعابالىليللاىلق  للإسرتايق قا   ل لار ساس  ل سلاللاإلركرت  الىالم ل ليعاب ز لاتةاب   رلعك م 
ل له س   لطايع  لت اطف  لاتةابي لاجلاف س لر ى لاجملداع  لي ظقال   للاإلضال ار ى  لهقفق  لاىل لا ضا لاردعابا اىل

ل لالركرت طق  لالىالمق  لاتةادس للإلا اااتعل ما لهأ م ل دعل) لما لركو لمةاحلفم ل حتقق) ،له س  للبفا اب س اطاهتم
لىنلاسيفاالطس  ل هةف اليةاللاتعل مايتلالركرت  ل لسلالار ى للشطةال ات ع ثنيل لمدابعدفمل لطداي لار ساس 

جلايع له س  ل اااس لطداي لار ساس لاىللجناحلاسارق ل  اب لاتااسسا لاليةارق ل الىالمق لارالجلام لهباللاجملداع 
احلك م لاتةاب  ل لارد ىق لبفا اب سله س  لهاالخلة لارحتداي لا ضالاىللى مل ط دللاب  لدار لا ةايق لبنيلات ع ثنيل

له س  .كرت  لارالجلام لهبالاحلك م لاتةاب  ل لارد ىق لبفا اب سلل ل)لخةايةفملار ة غابالق ل اسارق لاليةاللالر

لاش بئ ل الماباضلاتع    ل ا للري سله س  للبعحت ان " (،٢٠٢٠)حممود دراسة امحد ل-2 ل لم اطف  د سلالىالم
ل 51ثمن ذطال".ل

ل ل لارةعالاتةاب   لم اجلا لب  س لاردعابالىليلمسد ىل ى لاجلاف س للري سللاسدف ل لار ساس  لمنلخما اب اردع  اب
 جل لتلملاإل ساسلمب ا ابللري سله س  ه س  لاتسد  ،ل اركةالىنلد الاليعابضلات ع ثنيلهل  لات اجلا،ل جلقاسل  

انلغار ق لالابادلارعقحت ل عدا  الىليلم اجلالارةعالاتةاب  ل لاحلة للىليلاتعل ما ل  للاقم لإأللي  ل لار ساس ل
للاتةاب  ،أظفاب لارحتداي لانلمعل ما لات ع ثنيل  لللري سله س  ليزدادلبزايد ليعابضفملت اجلالارةعالله س  ،لري سلل

لله س  .هاالا   لبضاب س ليفعقولد سلالىالمل بةكولخاصل سايولالىالملالركرت طق ل لطةابلارد ىق ل  لللري سلل

 لردغالق لارقحت ا لارفضايق لاإلخ اس  للقم له س  ل"ليقققملارحت   لارعاببق بعنوان: (،٢٠٢٠دراسة عرين الزغيب ) -3
ل 61ثارعاتق لدساس لمق اطق ل".

ليقققمل  ل   لاىللمعابل ل  قع  لاإلخ اس  رلارحت  لاشهادةقنيلار ساس  لارقحت ا لارفضايق  لقم لللارعاببق لدغالق 
 ي  ل لار ساس لاىلل(ا ى لمنلاردعابالىليلأ مل   لارقحت ا لاإلخ اس  لاشه ابليغالق لشقم له س  ،ل،ل له س  لارعاتق 

لأظفاب لطداي للمحتفا ارحتداي ل لهاا له ري ، لب سط  لطا  له س  لىربلارقحت ا لارفضايق  لاقم  لمبدابع  لارعقحت  لالاباد لا داام ان
 لاإلخ اس  لاحمللق ،ل بقحت لارحتداي لية سلاردغالق لاإلخ اس  لاةا  لار ساس لي طهلالابادلارعقحت لح لمدابع لارقحت ا لارفضايق

لاسي ا ق ل ابد  لبنيل لىالجل  لاث  لارحتداي ل ط د لار ساس ،لهاا لرعقحت  لاتفضل  لالاكاللاإلخ اس   بفري سله س  لرقايا 
ل نيلخبال س ل  الاتابض.ات ع ثنيل ليعابضفملرلقحت ا لاإلخ اس  لارفضايق ل قثلهلاالقادلاردعابضلقادل ى لات ع ث

د سل سايولالىالملاجل   ل ليحتاق لار ى لارةع ل مكالع لالقما ل بعنوان:" (،٢٠٢٠دراسة عيشة علة )ل-4
ل  71ثل ل"دساس لمق اطق ".19-ارةعق لارعاتق ل لض  لاطدةاسللري سله س  لثه لق 
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لالىالم ل سايو لب  س لاردحت ر لإمكاطق  لمن لاردعق) لاىل ل مكالع لل  ل لار ساس  لارةع  لار ى  ليةكقو ل  اجل   
للري سلثه لق  لاطدةاس ل لضو لارعاتق  لارفاب  لبنيلاتدغريا لار ة غابالق ل19-القما لارةعق  ل   قع  ل لاجلزاياب،  

 لانل سايولالىالملاجل  لمحتفا  ي  ل لار ساس لاىلل(ا ى لمنلارحتداي لل ،اتدا ل ل لثارحت ا،ل ارفئا لارعااب  ،ل اتفحت 
للري سلثه لق  لاطدةاس ل لظو لارعاتق  لالقما لارةعق  لار ى لارةع ل مكالع  لإجيايبل ليحتاق  لد س ل ل19-ره  

اجلزاياب،لهاالأظفاب ل ط دللاب  لذا لدلر لإ ةايق ل لبنيلد سل سايولالىالملاجل   ل يةكقولار ى لارةع ليعزىل
لللارعااب  .يق ليعزىلتدغرييلاجلحتسل ارفئا لتدغريلاجملاللاتفين،ل ى مل ط دللاب  لذا لدلر لإ ةا

لبفري سله س  لىليل، بعنوان: (٢٠٢٠) كارمرو  تدراسة شيمدل-5 لاتدعلق  أتثريلاردعابضلارق م لر سايولالىالم
ل 81ث قا لارحتاسلارق مق ل".ل

ا لارحتاسل للرت لىليل ق  ل لار ساس لاىللاردعابالىليلأتثريلاردعابضلارق م لر سايولالىالملاتدعلق لبفري سله س  ل
 ل ط دلأتثريلرلدعابضلارق م لر سايولالىالملاتدعلق لساس لاىلل(ا ى لمنلارحتداي لمحتفا ي  ل لار ،لاطدةاسلارفري س

لاه  ل لارقل)ل اة ال  للاإل اب لارفري س،لهاا ل قثل س  لاردعابضلارق م لقايد ل لمةاىاب بفري سله س  ،
ق لدار لإ ةايقالبنيليعابضلات ع اث لر سايولالىالمل دسط لالسدع ادلح لار جلا  لمنلارحتداي لىنل ط دلىالجل لاسي ا 

لاتابض.  ال

بعنوان: "تفاعل الشباب اجلامعي مع أساليب الوقاية من فريوس كوروان  (،٢٠٢٠دراسة عبيدات وحممد )ل-6
ل 91ثلعرب موقع فيس بوك ".

لىربلل لاىللاردعابالىليليفاىولارة ا)لاجلامع لمال اب لار جلا  لمنللري سله س  لاتحتة س    ل لار ساس 
 ي  ل لار ساس لاىلل(ا ى لمنلارحتداي لل،ىابيب لىليلم جلاللقسلب كلfrance42 فعالثاتالك لاشسدطق  ل لثجلحتا ل

 ل  لل اب ق لار جلا  لمنللري سله س  ،لهاالأظفاب ل ط دلأتثريله ريلر سايولاإلىالنلاردفاىلق ل لطةابلارد ىقلمحتفا 
 ط دللاب  لذا لدلر لإ ةايق ل لاردفاىولىقحت لار ساس لمال اب لار جلا  لاتحتة س لىربلارةفعدنيلجتا ل فع لثجلحتا ل

france42هاالاه  لارحتداي لىنل ط دللاب  ل دار لإ ةايق لبنيلاةةايصلار ة غابالق لرلا ع ثنيل دسط ل،ىابيب ل
ل.ارفقسلب كل24هنملت جلاللاباطسلملح لمقالسضا 

لاإلىالمل(، ٢٠٢٠دراسة وجدي حلمي ) -7 ل  له س   لرفري س لارةعق  لرلا ا اب لاجلاف س ل"إدساك بعحت ان 
ل 02ثارسع دي لدساس ل لأتثريلطظاب  لارة صلار ارث" ل

ارال س  فاللري سللسع لار ساس لاردعابالىليلإدساكلاجلاف سلارسع ديل غريلارسع ديلرلا ا ابلارةعق لل
للاب ضلأتثريل لطظاب   ليال ق) لإ اس ل  لاآلخاب ن ل ىلي لارة ة  لسل هفم لىلي لارسع دي لاإلىالم ل  لاتق م  ه س  

لارال فدملل،ارة صلار ارث لارد  رتل لاررتيق لاش للمنلأ ملاتةادسلاإلىالمق  لإىللية س  ي  ل لطداي لار ساس 
لىليلاتعل م ل لاحلة ل لمدابعدفا لات جلالاجلاف س ل يال ا ل ار ايسلآ)ل لاررتيق لار ا ، لبفري سله س  ، ا لاةا  
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هاالأث د لارحتداي لأ ضالللاإلركرت طق لاإلخ اس  لارسع د  ،،ل ات اجلالاإلطسد اباماراب  لر قاس لارةع ل لاررتيق لار ارث،لمثل
ع ديل إدساهفملت ا ابللري سله س  ل ط دلىالجل لذا لدلر لإ ةايق لبنيلمع لليعابضلاجلاف سلر سايولاإلىالملارس

ىليلأطفسفمل اآلخاب ن،ل  ط دلىالجل لذا لدلر لإ ةايق لبنيلمع للاردعابضلر سايولاإلىالملارسع ديل أتثريلات ا ابل
ل.ارةعق لبفري سله س  لارالجل مفالاإلىالملارسع ديلىليلات ع ثنيلأطفسفمل اشخاب ن

ل"(۲۰۲۰حممود )حممد دراسة ل-8 لبعحت ان  ل اشماباضلاتع   ل ا للري سله س  ل، لاش بئ  د سلاإلىالمل لم اطف 
ل 12ثمن ذطا".ل

 جل ل  ل لار ساس لإىللاردعابالىليلمسد ىل ى لاجلاف سلب  سلم اجلالارةعالاتةاب  ل لاردع  ابلمنلل
ل جلقاسل   لات اجلا، ليعابضلات ع ثنيلهل   ل اركةالىنلد الا لاتسد  ، للري سلک س   لاإل خما اب ساسلمب ا ابلم

 جل لي  ل لار ساس لإىلل(ا ى لمنلارحتداي لمحتفا لأنلغار ق لألابادلارعقحت ل عدا  نلىليلم اجلالارةعالل،لري سله س  
اتةاب  ل لاحلة للىليلاتعل ما ل  للأقم للري سله س  ،ل هاالأظفاب لارحتداي لأنلمعل ما لات ع ثنيل  لللري سلل

ارةعالاتةاب  .لهاالأ   لبضاب س ليفعقولد سلاإلىالمل بةكولخاصل سايولله س  ليزدادلبزايد ليعابضفملت اجلا
ل.ابلارد ىق ل  للأقم للري سله س  اإلىالملاإلركرت طق ل لطة

بعحت ان لاسد  املأخةاي لاإلىالملاررتب يلرةفعا لارد ا ولالطدااى لل(،٢٠٢٠دراسة عبدالرمحن يونس )ل-9
ل 32ثثلقس  ك لک   ولرةعالاحلايطلأثحتا لطايع لک س  .ل

استتتدف الار عتتتثلاردعتتتابالىلتتتيلارتتت  سلارتتت يلةاتتتنلأنليرد تتتهل ستتتايولارد ا تتتولالطداتتتاى لثلقستتت    لک ستتتقل لب  لتتت ل
؛لإلخ تتتاسلاتعلاتتتنيل ارالتتتال)لأب تتتمل اركتتت اسثرلةتتتعال لات سستتتق ،ل ستتتد  مفالأخةتتتاي لاإلىتتتالملاررتبتتت يلأثحتتتتا لاشقمتتتا ل

 جل لي  ولار عتثلإىللىت دلمتنلارحتدتاي لطتا  لماليات ل،لفماردعلقاا لاراليسعيلإداس لات سس لأ لات طفنيلإل ةاهلالإرق
ت ضتت ال ا تتت االل يستتتاؤل لار عتتث،ل قتتتثلأکتتت  لارحتدتتتاي لىتتنل طتتت دلىالجلتتت لاسي ا قتتت لبتتنيل تتتفعا لاتتتت اسسلىلتتتيل

،لللةاتتنلأنليلغتت لإ تت امهالاشختتابىلىلتتيلاإل تتال ؛لبتتول عاتتالنلطحت ًتتالإىلليكاملقتت لقستت  كل ارةتتعال لات سستتق لهعالجلتت ل
أ جلا لاشقما لهاالأه  لارحتداي لىليلاىداادلأخةاي لالىالملاررتب يلىلتيلالطةتال لاليةتارق لارابجلاقت للطحت لخالل

ل لسلالمسد ىل ىقفملح لاجلايع ل سابى لحتقق)للااب لاآلطق ل احلارق ل ل   هلملإىللاتعل ما ل اتعاسالح لاجلايع .
له س  ل(٢٠٢٠دراسة دعاء عادل واخرون ) -١٠ لرفا اب س لارد ىق  لطف د لح  لاجلاف س لاجتا ا  لبعحت ان  ،
ل 42ث لمحتالق لطاقان.لل covid - 19ث

  ل لار ساس لاىللس  ل حتلقولاجتا تا لاجلافت سلحت لطفت دلارد ىقت لبفتا اب سلهت س  ل لمحتالقت لطتاقانلاتالكت لارعاببقت ل
جنتتاحلطفتت دلارد ىقتت لجبتتاقانل لحتققتت)لأ تت الفا؛ل قتتثل،لمتتنلارعقحتتت ل%92.3أ ضتت ل ي  تتل لار ساستت لإىللأنل،لارستتع د  

،لمنلألابادلارعقحت لأنلطفت دلارد ىقت لبفتري سلل%84.9أااسل،لهااللأهنال طع لطً ال%32.9أهنال طع ل ل%59.4أااس
طتا  لاجتا تا لاجلافت سلحت لطفت دلارد ىقت ل،لهاتال ل لطاقانلساى هتمل لار جلا ت لمتنلارعت  ىCovid-19ک س  لث

،ل کاطتت لاردتتأثريا لاتعابلقتت لاشىلتتيل2.6 لإجيابقتت ل قتتثلطتتا لاتد ستتطلارعتتاملرالجتا تتا لCovid-19س  لثبفتتري سلکتت ل
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مق متت ل ستتاا لل%38يةتت  سل ستتا)لم  اب تت لارةتتئ نلارةتتعق لجبتتاقانلىلتت ليتت  رتلبحتستت  ل،ل ل اردتتأثريا لارستتل کق لاشجلتتو
ل .Covid-19ا لىنللري سلک س  لثاَْرُاَفض َل لرلعقحت لرلعة للىليلمعل ملم اجلالارد ا ولالطدااى 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

هةف لطداي لار ساسا لارسابق لد سلاشطةال لاليةارق لإبداس لارعالجلا لارعام لاجلامعا ل لاردأثريلىليلارالال)لللل-1
ل    لاجلامعق  لاليةارق  لارالال)لح لاتةاسه ل لاشطةال  ل ظفابلأمهق للهاالهةف لطداي لبععلار ساسا لي طه ما

للاحلارق .م ض الار ساس ل

منلخالللال الالىليلار ساسا لارسابق لاراليحتا ر لد سل سايولالىالمل لطةابلارد ىق ل  للخما ابللري سللل-2
ل سايول لمبدابع  لا داام ل ط د ل ظفاب ليال سا للري سله س   ل  ل لالىالم ل سايو لمبدابع  لا داام ل ط د ل ظفاب ه س  

لله س  .احلارق ل لطةابلار ى ل لاردعامولمالخما ابللري سلللالىالمل  لليال سا للري سله س  ،ل   لماليد حتا لار ساس 

ل ارعاببق ،لمنلل-3 اه  لطداي لار ساسا لارسابق لىليلأمهق لاشطةال لاليةارق لارعالجلا لارعام لاجلامعا لاتةاب  
اق ل ات اجلال قثلمسامهدفال لارد ىق لرالال)لاجلامعا لأب ملال  اثل اتةكال لمنلخالللاشطةال لاليةارق لارابجل

لارةعق .الركرت طق ،ل خا  ل ل(اللارد ىق ل

 حدود الستفادة من الدراسات السابقة: 

 سامه لار ساسا لارسابق ل لحت   لاتةكل لار ع ق ل اخدقاسلم ض الار ساس لاحلاأل،لهاالسامه لأ ضال ل
لاتحتف ل ط الار ساس  ل لاردعلق)لىليلطداي لارلاخدقاس لىاول ىاولمقاس  لى   لمنلخالل لاحلارق   ساس 

مقاس  لى  ليةاولأ طهلاليفا ل الخدالالممال سفمل لاثابا لاردعلقال ل اردفسريا لات دلف لار ساسا ل
 احلارق .

 متلالسدفاد لمنلار ساسا لارسابق ل لاحلة للىليلا ملاتاباطال اتةادسلار ع ق لارالمتلالسدعاط لهبال ل
لارحتظابيلرل ساس .لرإل اسي ظقففاللإ اس لهبالأ ضال لاى ادلار عث،ل السدفاد

 الدراسة:أمهية 

ل اطةالدفالاليةارق لارابجلاق ل لهقفق لاردعاموللال داام .1 لات ض المنلخالللأدا لارعالجلا لارعام  ح لدساس ل  ا
لاجملداا. اردغل لىليلاردع اي لارال فابضفاللري سله س  ل ات ا ابلارالةكنلانل حت ملىحتهلرأللابادلداخول

ل .2 لدساس  لارابجلاق لإلداسا لارعالجلا لارعام ل لاجلامعا لاتةاب  لمعاجل أمهق  لاليةارق  منلخالللداسس للاشطةال 
ل لهاًا لرعابضحتلقلق  ل   لل يفسريل هقفًا له س  ل لظولاسد  ام لأبقم  ل ات ض ىا ل اتعل ما لاتدعلق  اشخ اس

لاردكحت ر طقا.اشطةال لرلدغريا لارابجلاق ل اردع اي ل
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ا ر لاسد  املارعالجلا لارعام لرألطةال لاليةارق لاجلامعا لاتةاب  ل لارد ىق لارةعق لط س لار ساسا لاراليحت .3
ممال ساى ل لإضال لم ول   لاشحباثل لإ اس الاردعلقل للخا  بةف لىام ل اردعامولمالطايع له س  لبةف ل
لاتةاب  .  لاشطةال ل لاجلامعا لاليةارق لت ول لاتااسس ل ار ظقف رلاكد  لاإلىالمق ل ذركلرس لارحتقصل اثابا ل

 لا اس الاردعلقل لشاكاللاتااسس لرلعالجلا لارعام لارابجلاق ل لللرل ساس لالسدفاد لمنلالمهق لاردال ققق للحما ر  .4
ه س  لر ىلد ىق لح لار  سلار ظقف لرألطةال لاليةارق لح لم اطف لاقم للاراجلامعا لاتةاب  ل السدفاد لمحتفال ل

لاجلامع ل لاجملداالاتةابي.ارة ا)ل
 الدراسة: أهداف

ارالاىدا  لىلقفالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  ل لاردعامولمالطايع لللاتةادسىليلاردعابال .1
 ه س .

ار سايطلارفحتق لاتدع د لارالاسد  مدفالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  ل لاردعامولماللس  لأ م .2
 طايع له س  .

 ات ض ىا لارالجل مدفالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لخن لاردعامولمالطايع له س  .لاركةالىن .3
 ارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  ل لاردعامولمالطايع له س  .اش  االارالجل مدفالاشطةال لاليةارق ليفسريلأ مل .4
 اليةارق لاجلامعا لاتةاب  لح لطايع له س  .للاإلطةال ااكاللاردفاىولرلاضا نلاتق ملاركةالىنل .5
اتق م ل لاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  لح لطايع لل ارعقلق لالسداال لارعا فق لاردعابالىليل .6

ل  .له سل
 تساؤلت الدراسة التحليلية:

 اىدا  لىلقفالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  ل لاردعامولمالطايع له س .لاتةادسلارامال .1
مالار سايطلارفحتق لاتدع د لارالاسد  مدفالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  ل لاردعامولمالطايع لل .2

 ه س  .
 ات ض ىا لارالجل مدفالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لخن لاردعامولمالطايع له س  .مال .3
 مالاش  االارالجل مدفالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  ل لاردعامولمالطايع له س  . .4
 ه س  .مالط ىق لاتضامنيلارالجل مدفالاشطةال لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  لح لطايع لل .5
 ه س  .مالط الالجتا لح لالطةال لاليةارق لرلدعامولمالطايع لل .6
 اليةارق لاجلامعا لاتةاب  لح لطايع له س  لللرألطةال مالط ىق لاة ما لاتق م ل .7
 اليةارق لاجلامعا لاتةاب  لح لطايع له س  .للاشطةال مالااكاللاردفاىولرلاضا نلاتق مل .8
 اتق م ل لاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا لاتةاب  لح لطايع له س  .ل اتحتالقق ل فق لمالالسداال لارعا .9

لاليةارق لرل امعا لاتةاب  لح لطايع له س  .للاشطةال مالاشسل )لاةالايبلرلاعل ما لاتق م ل .10
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 نوع ومنهج الدراسة:
اراليساى لىليلمجالار قا  ل حتلقلفتالرل  ت للإىلللاىدا لار ا ثلىليلار ساس لار  فق ل قثليع لمنلا ملار ساسا 

 ار ساستتتا لار  تتفق للليتتتدعكمل ل  قعتتت لاتعاجلتت ل ركتتتنليتتت سسلاتدغتتريا لهاتتتال طتتت  ل لارال قعتتت لأ للارحتفايقتتت ،ارحتدتتاي ل
هاتالاىدات لار ا تثلىلتيل،لل 52ثلار اجلالهاال  لم ط دلأ الل ر ركل  لجتاالاتعل ما لىنلارظا اب لر  تففالهاتال هقفتا

حبتت ثلاإلىتتالمل خا تت ل لار عتت ثلار  تتفق ل ارتت يللاتستتد  م ل متتحتف لاتستت لاإلىالمتت ل ارتت يل عتت لمتتنلأبتتابقلاتحتتتا  ل
أدا لحتلقتولاتضتتا نلرلا جلتالاإلركتترت  للاستتد  ام فتدملب  تالارظتتا اب ل  تفالدجلققتتال  عتربلىحتفتتال  لإ تاسل تت الاتتحتف لمتل

ا لاراب قتت لرل امعتتا ل ارتتالمتلالىداتتادلىلقفتتال لاحلةتت للىتتولار قتتا  ل اتعل متتا لارةتتفعلبتت كلأ   تتفعا لارفتتقسل
 اةا  لجبايع له س  .
 جمتمع وعينة الدراسة:

 متلاخدقتتتاسلىقحتتتت لل،احلك مقتتت ل اةا تتت ل احلستتتاا لاراب قتتت لرل امعتتتا لاتةتتتاب  ل اإلركرت طقتتتل لات اجلتتتال(داتتتالار ساستتت ولل تتت
ارزجلتاق )لثل تولاجلامعتا لطامعت ل للارقتا اب ،طامعت للاليةارق لارابجلاق لر ععلاجلامعتا لاتةتاب  ل  ت  اشطةال لار ساس لمنل
ل لت لىقحتت لار ساست ل لاشطةتتال ل ل،لثة تولاجلامعتا لاةا ت  لطامعت لبت س لاتعفت لارعتاأللشهادةقت لارةتاب  ،ل للاحلك مقت  ،
اتال  ىتتتا للرل امعتتت ،،لات جلتتتالاراب تتت لاإلركتتترت  لطداتتتاى الثجلحتتتت ا لارد ا تتتول،ل  تتت لامعتتتا اجللهلتتت  ارابجلاقتتت للاليةتتارق 

لإركتترت   لمحتةتت سل724ثهبتتاللارابجلاقتت لىتت دلاتحتةتت سا لبلتتعلث اتتترلابا  ل قتتارحتتت  ا للاإلىالطقتت ،احلاتتال للاإلركرت طقتت ،
ل.30/6/2021إىللل1/1/2021لخالللارفرت لارزمحتق لمن

 :اختيار العينةمربرات 
 ات جلالاإلركرت  ل رألطةال للالطدااى ،اسد  املاشطرتط لت اجلالارد ا ولل اتلع ظل رلدزا  لاتسداابل 

لاتق م لهبا.لاليةارق 
 .  له نلانل   لات اجلال  لاشه ابلاق ىال اسد  امالرل امعا لاتةاب  ل للرت لاطدةاسلطايع له س
 كولدايملا لمسداابلممال دق لرهلسف ر لحتلقولار قا  ل اتعل ما لرل ا ثلمنلخاللل   لات اجلال ي اط  البة

 سف ر لارابط الإرقفال لأيل جل لممكن.
 عينة الدراسة: خصائص

 ( توصيف عينة الدراسة١)رقم جدول 

 عدد املنشورات عينة الدراسة
ل162لالطدااى جلحت ا لارد ا ول

ل215لات جلالاراب  لاإلركرت  
ل172لاتال  ىا لاإلركرت طق 
ل98لاحلاال لاإلىالطق 
ل77لارحت  ا ل اترلابا 

 7٢٤ اإلمجايل
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 2015متتالمتالي  تتولارقتهلثلايفقت ارعقحتتت للخةتايصل دضت لمتتنلاجلت  للارستتاب)لأنJason, أنلمعظتتمللل 53ثل
مماسستت لارعالجلتتا لارعامتت ل ستتد  م نلات جلتتالاراب تت لرلارسستت ل لطةتتابلاتعل متتا لأه تتابلمتتنلأيلجلحتتتا لأ ل ستتقل ل
أختابىل هاتتالأاتتاسلأ ضتتاًلإرقتتهللأنلات جلتتالاراب تت لأ تت  ل ستتقل له تتري ل ل(تتاللاىداتتادلإداس لارعالجلتتا لارعامتت لمتتنل

طقتتتولاتعل متتتا ل اردفاىتتتولمتتتالمجا ري تتتالي  تتتقال قتتتثلارقتتت س لىلتتتيلارستتتااحلرل  تتت للاىللمجتتتا ريلاترسستتت ل ل
ل.عقحت لار ساس رارةفعا لاراب ق لرل امعا لىربلاشطةال لاليةارق لارابجلاق ل

 أدوات مجع البياانت:
ىلتيلأ تت االلالىداتادادا لحتلقتولاتضتا نلهتتأدا لجلاتالاتعل متا ل ار قتتا  .ل ذرتكلمتنلختتاللللياىدات  لار ساست لىلتت

 لئتتا لاتضتتا نل هتت ركل  تت ا لاردعلقتتولاتابي التت للارةتتكو،لئتتا للاستتد  ام يستتاؤل لار ساستت لاردعلقلقتت لس ىتت للقفتتال
للار ساس .

 إجراءات الصدق والثبات:
 صدق استمارة حتليل املضمون

ةتتربا ل لاإلىتتالملحتلقتتولاتضتتا نل مثلىابضتتفالىلتتيل(ا ىتت لمتتنلاحملكاتتنيل"متتنلاشستتاي  لاتد ةةتتنيل الاستتدااس لأىتت  
 ذرتكلرلدأهتت لمتنلدجلتت ل  ضت حلللئتتا ل   تت ا لاردعلقتول امكاطقتت للحتقققفتالش تت اال يستاؤل لار ساستت ل لضتت  لل 62ث

أسا لارستتاد لاحملكاتتنيل قتتثلأطتتابىلار ا تتثلبعتتعلاردعتت  ال لىلتتيلالستتدااس ل تتالأ تت ع ل لاتتكلفالارحتفتتاي ل جلابلتت لل
اردعاب تتالارتت جلق)لر  تت ا ل لئتتا لاردعلقتتول قتتثل عتت لذرتتكلمتتنلأ تتملارةتتاب طلرلدال قتت)لاردعلقلتت لهاتتالمتللا ضتتالي ضتتق ل

ل.ار  فق لاردعلقلق لاشساسق لرةع ل    لارحتداي لاتدعلق لار ساسا 
 الثبات التحليلي:

ارابجلاقتت لىتتربلات جلتتالاإلركتترت  ل  تتفعا لارفتتقسلبتت كللاليةتتارق جلتتاملار ا تتثلبعاتتولحتلقتتولرلاضتتا نلاةتتاصلاشطةتتال ل
  عتابالاردعلقتول"لأبطتهلحتلقتولهقفت ل تدملىلتيلىقحتتا لمتنلار اثيت)لأ لاتت ادلاتتابادلحتلقلفتاللار ساست ، امعا لىقحتت لاراب ق لرل

 جلتتتامللث،لمتتتنلم ضتتت الار عتتتلالجلتتترتا)لاإلضتتتال لإىلل طداي تتته،إبطتتتابا ا لاردعلقتتتولردعققتتت)لىتتت دلمتتتنلار ظتتتايالاتابي التتت ل
ات جلتتالاراب تت ل  تتفعا لارفتتقسلبتت كلمتتنلىقحتتت لاردعلقتتولمثلجلتتاملإبىتتاد لليىلتتارابجلاقتت للاليةتتارق ار ا تتثلبدعلقتتولاشطةتتال ل

فئتا لاتستد  م ل لحتلقتولإىللث تا لار  ت ا ل ارل0,92معامتولار  تا لإىلل جلت لأاتاسللاردعلقولماب لأختابل ذرتكلرلدال قت)
ل.اتضا ن

 اإلطار النظري:

 Media Richened Theory الوسيلة( )ثراءنظرية ثراء وسائل العالم أولا: 

طظاب ت لثتابا ل ستايولل Robert H .Lengel س بتاب لرقحت تولل Richard L.Dftجلت ملهتولمتنلس دةتاسدل لالت ل
مل هتتتت الإلقارتتت لمجقتتتالارع ايتتت)ل اردعتتت اي لارتتتالي اطتتتهلاتحتظاتتتا لهارابستتتايولغتتتريلار اضتتتع ل جلتتت لل1984الىتتتالملىتتتامل

ل ضع لر  ال يقققمل سايولاليةاللداخولاترسسا .ل

ارحتظتتتاباي لارتتتاليستتتاى ل ليفستتتريل حتلقتتتولارعالجلتتت لبتتتنيلطتتت ال ستتتايولاليةتتتالللأبتتتابقيولالىتتتالملمتتتنل يعتتت لطظاب تتت لثتتتابا ل ستتتا
ل 72ثلار سايولاتاليا لرلا جلالاليةاأل.لأه اب حت   للاليةال، مدغريا لاشدا ،ل لفملهقفق لاخدقاسل سايول
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ثتابا ،ل انلاهلتت اللأه تاب يفترتضلطظاب ت لثتابا ل ستايولالىتالملىلتتيلانلركتول ستقل لايةتارق لخةتايصلمعحتقتت لجتعلفتالاجلتولأ ل
لكتولمتالقادلغات ضلارابستار لجلتوللفافتال استدقعاهبالمتنلجل توللارابستار ،ارابيقس لمنلاخدقاسل سقل لمعقحتت ل ت ليقلقتولغات ضل
ل 82ثلقايملاليةال.اتسدق و،ل حتداجلاىللارد ضق لمنلجل ولاتابسولأ لار

متتتنلختتتالللاتضتتتامنيل يستتتد  ملطظاب تتت لثتتتابا ل ستتتايولالىتتتالملردع  تتت لالضتتتول ستتتقل لرلفتتتابدلا لرلاحتظاتتت لرحتقتتتولسستتتار لمتتتا،ل
 ي ضتت لانللعارقتت لاليةتتالليعداتت لىلتتيلارقتت سلارتت يليستتد  ملبتتهلار ستتقل ،ل يابهتتزل،للاليةتتارق اإلىالمقتت لىتتربلاشطةتتال ل

دفاىلق لراليةالل لاجتا نيلبنيلارقايملاليةالل اجلاف سلاتسدق ولرلابسار ،ل   قالارحتظاب  لبةكولاهربلىليلالاكاللار
رحتظاب ت لثتابا ل ستايولالىتالم،للتانلار ستايولاإلىالمقت لارتاليت لابلسطتالارةت ىليكت نلاه تابلثتابا ،للكلاتالجلتولارغات ضلهلاتالل

عال اإلذاىتت ل اردلفز تت نلىلتتيلاهنتتالهتتانلاليةتتاللارفعتتاللاه تتابل تت  اث،ل حتتت دلارحتظاب تت لبعتتعل ستتايولاليةتتاللم تتولارةتت
ل 92ثللقري ،لشهناللليسا لبابطال  ىلساب ال م اااب.

 العالم:جمالت نظرية ثراء وسائل 
لطظاب  لثابا ل سايولالىالمل لارع   لمنلاجملال لمحتفا ل   ق
دساسا ل(الليكحت ر طقالاليةاللثالىالملاجل    ل اسد  اماهتال أتثريلاتفاسا ل اركفا ا لاتسد  منيلىليللل-1

لاطداجلات ادلاإلىالمق .ل
لدساس لاليةال لاردحتظقاق لثأيلداخولاتحتظاا  ل ارد اس  .ل-2
لاردقحتق .دساسا لىليليقحتقا لطظملاحلاس ا ل اسد  اماهتا،لمنلخالللمن ذجلجل  للل-3

السي اطلبنيلمماسس للإلجياد منلا ملارحتااذجلارالأتخ لهبالارحتظاب  ،ل ار يل  ىمل(اللار ساس لارال ق ملهبالار ا ثل
ل 03ثللمفحت لارعالجلا لارعام ل اسد  امليال ققا لالىالملاجل   .

ريلالخدقتتاسلبتتنيلار ستتايولاإلىالمقتت ل يعداتت لدساستتدحتالاحلارقتت لىلتتيلطظاب تت لثتتابا ل ستتايولالىتتالمل ارتتاليستتد  ملر ساستت لمعتتا 
 اردكحت ر طقتت ل لقتتالر سطتت لثابايفتتالاتعل متتايت،ل ي ضتت لطظاب تت لثتتابا ل ستتايولالىتتالملانللاىلقتت لاليةتتالليعداتت لىلتتيلارقتتت سل

لار سقل .ار يليسد  ملبهل
 :النشطة التصالية الرقمية للعالقات العامة ابجلامعاتاثنياا: 

يق ملارعالجلا لارعام لداخولاترسسا لاجلامعق لأبدا له ريلمنلاتفاملاشساسق ،لارال حتد لىحتفاليز   لارالتال)لمبعل متا ل
م ولطةابليغالق لالخ تاسلارةتعفق ل  تدملطةتابلمتالجيتابيلداختولاجلامعتا لمتنللارعام خمدلف لمنلخالللمحتة سا لارعالجلا ل

قمل اركدتتت .ل ركتتتولهلقتتت ل معفتتت لماباهتتتزل هتتت ركلطتتت  ا ل متتترلابا لرلد ىقتتت لختتتالللم جلتتتالاجلامعتتت لاجلامعقتتت لرلد ىقتتت ل اردعلتتت
لل 13ثلالطدااىق ل ارسقاسق ،ل مالحتد  هل   لاتال  ىا لمنلأطةال ل معل ما لمدحت ى .

هاتتاليلعتت لأطةتتال لاليةتتاللداختتول(داتتالاجلامعتت لد سًالمفًاتتالمتتنلختتالللىتتابضلارقضتتاايل اتةتتكال ل اشمتت سلار اخلقتت ل
ةتتابلهبتالاجملداتا،ل قتتثلإهنتالارتتابابطلارت يل تاببطلارالتتال)لمبتالجيتتابيل لاجملداتالاةتاسط .ل متتنلختالللأطةتتال لل اةاسطقت لارتا

 بتتابام لاجلامعتت لات دلفتت ،لةكتتنلحتققتت)لارع  تت لمتتنلاردغقتتريا لاتحتةتت د لمتتنلجل تتولاتت ا)لاجلامعتت .ل عدتتربلارالارتت ل لجلستتمل
ق لارتتاليستتتعيلاجلامعتت لإىللإ ةتتاهلا،للفتت لاجلافتتت سلاش للأطةتتال لاليةتتاللاجلامعتت لأ تتمللئتتتا لثمدلقتت  لارابستتار لاليةتتار

ار يلمتلي تينلىالقت لاليةتاللمتنلأطلتهلبكتولىحتا تاب ال سهايز تا.ل ىلتيلارتابغملمتنلاختدالالأ ت االاليةتاللاجلامعتا ل
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ل لًقتتالر قئاهتتتال  قايقفتتالات دلفتت ،لإللأنليالتت  ابلثارالتتال)ل ارالار تتا  ل ظتتولىلتتيلسأسل تت  لاش تت االمفاتتالهتتانلاتتكو
لللل 23ثلاجملداالار يليعاوللقهل مفاالهاط لظاب الار  ر لاراباىق لهلا.

هاالأنلاسد  املاشطةال لاليةارق ل لمرسسا لاجلامع ليعدا لىليلارد ا ولاردفاىل ل مةاسه لاتةتا لاتةترته ،ل ت ل
اليةتتاللاتق متت لهلتتمل ل(تتاللرلعتت اسل مجتتالاتعل متتا ل ةتتكولطتت  ابلاتةتتاسه لارد ا تتلق .ل ستتدفق لارالتتال)لمتتنلأطةتتال ل

اردعابالىليلهولمالجيابيل لاجملداتالمتنل قتثلاشمت سل ارقضتااي،ليلعت ل أطةتال لاليةتاللداختولاجلامعت لبكالت لااتكاهلال
ارة يقهل اتابيق ل اتقاب   ل لد سًاله ريًال لاردأثريلىليلارالال)ل ارالار ا ل يةكقولمت اجلففمل مت اجلففملجتتا لجلضتاايلاجملداتا،ل

اشطةال لارد ا لق لهلملارفاب  لرلاةاسه ل لاشطةتال لداختولاجلامعت ،لختاللل ت  لاتةتاسه ل تدمليةتكقول ىتقفمل يدق ل   ل
ل 33ثلجتا لجلضاايلاجملداال ارد ىق لبقضااي ملاجملداعق ل لبقئدفم.

لالبحث:ومفاهيم مصطلحات 

للاألنشطة التصالية الرقمية:    لهبا لارعام للأبهنالاصطالحا قة  لارعالجلا  ليق م لارا ل ار ظايا لارفعارقا  مجقا
ل ه ركلمنلخالللات اجلالالركرت طق ل م اجلالارد ا ول لمنلخالللاسد  امل سايولاليةاللمب دلالاط اىفا بدحتفق  ا

ل 43ثاإلجيايبل إجيادل  س لذ حتق لمعقحت ل  للم ض المالر ىلارابأيلارعام.للاردأثريالطدااى لمنلاطولار   للاىلل

لار ا ثللللل لمجقالاجرائيا  عابلفا لبدحتفق  اللأبهنا  لاجلامعا لاتةاب   لارعالجلا لارعام  لاراليق م ارفعارقا ل اشطةال 
للري سلل لخما اب ل ال)لاجلامعا لض  لي ىق  لاطو لالطدااى لمن ل جلحت ا لارد ا و لاليةال ل سايو لهال  مسد  م 

له س  .

للفريوس كوروان:    لبه لارداطق للأبطهلاصطالحا قة  لارفا اب سا  لمن لط     لسلسل  لحت  له س   للري س  حت سج
لمضاىفا ل عق ل لاردحتفس لرإلطسانلمس  ا ل اراليس  لالماباضلرلكاينلاحل ،ل  للري سل ةق لاجلفاق ثه س   

ل مزمحت .لأبماباضاتةاب نللش رئكخالري ل خا  ل

لري سا لارسالر لارداطق ل اراليةق لالطسانل احلق انلىليل  لس ا ،للأ  اطهللاجرائيا  عابلفالار ا ثلل
 ل جل لب الاطدةاس ل19-ارعاتق لثه لق لارةع ىلقهلمحتظا للأ لق   ةق ل  الارفري سلاجلفاقلاردحتفس لرإلطسان،ل جل ل

لث لىام لمنلخالللمح2020محت  لاطدةاس  لمن لرلع  ل لحما ل ل  ق   لارعامل، لد ل لاطداحلمعظم ل جل  ال لي ى   ل 
ل اساادا لرل جلا  لمحته.

للاجلامعات املصرية:  لهبا لاهادةق للأبهنالاصطالحا قة  لافاد  ل لحت  ل اشحباث لارعاأل لرلدعلقم مرسسا 
لةابجيقفا،ل هلا لطامع لمةدق لمنلهلا لاجلاا،ل الطدااا،لهاالاهناليعينلاهنالمكانلجيدااللقهلارحتاسلرلاعابل ل ارعلم.
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 نتائج الدراسة: 

 أهم املصادر اليت اعتمدت عليها األنشطة التصالية يف التعامل مع جائحة كوروان: -١
 الية يف التعامل مع جائحة كوروانيوضح أهم املصادر اليت اعتمدت عليها األنشطة التص (٢جدول رقم )

األنشطة 
 التصالية

 
 املصادر

مواقع التواصل 
 الجتماعي

املطبوعات  املوقع الرمسي
 الرقمية

احلمالت 
 اإلعالنية

الندوات 
 واملؤمترات

 اإلمجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

املركز اإلعالمي 
 للجامعات

ل5,0ل362ل41,6ل32ل6,3ل16ل41,9ل72ل65,1ل40ل62,3ل102

ل18,2ل132ل20,8ل16ل-ل-ل6,9ل12ل42,2ل28,4ل28,4ل46 مسئولني
ل14,1ل102ل-ل-ل-ل-ل11,4ل19ل14,4ل32,1ل32,1ل52 أكثر من مصدر

ل11,3ل82ل12,9ل10ل-ل-ل8,1ل14ل9,3ل23,5ل23,5ل38 وسائل العالم
ل6,4ل46ل9,1ل7ل4,1ل4ل6,9ل12ل4,7ل8,2ل8,2ل3 اجلمهور

 7٢٤ 77 ٩٨ ١7٢ ٢١5 ١٢6 اإلمجايل
أطتتت االاتةتتتادسلارتتتالاستتتدعاط لهبتتتالاشطةتتتال لاليةتتتارق لارابجلاقتتت لليعتتت د لمحححا يلحححي:يتضحححح محححن بيحححاانت اجلحححدول السحححابق 

اجلامعتتا ل لاردعامتتولمتتالطايعتت لهتت س  ل قتتثلطتتتا لالستتدعاط لثاتابهتتزلالىالمتت لرل امعتتا  ل لاتابي تت لال ىللبحتستتت  ل
اب تتتت لرلا جلتتتالارل%65,1ت اجلتتتالارد ا تتتولالطداتتتاى لل%62,3متتتنلامجتتتاأللىقحتتتت لاردعلقتتتولرل ساستتت لم قىتتتت لبتتتنيلل50%

طتتتتتا ل لارابي تتتتت لار اطقتتتتت للرلحتتتتتت  ا ل اتتتتتترلابا .ل%41.6رلعاتتتتتال لالىالطقتتتتت لل%16,3رلاال  ىتتتتتا لارابجلاقتتتتت لل41,9%
طتتا ل ل،للمتتنلامجتتاأللالطةتتال لاليةتتارق لختتاللللتترت لاردعلقتتول%18,2الستتدعاط لبةتت سليةتتابملا لثاتستتئ رني لبحتستت  ل

متتتنلامجتتاأللالطةتتتال لاليةتتتارق لحمتتتولل%14,1ل متتا لبحتستتت  لاتابي تت لار ار تتت لالستتتدعاط لثأبه تتابلمتتتنلمةتتت س ل لىتتتابضلاتع
طتتا ل لاررتيقتت لارابابتتال،ل،أ لاجلافتت سل،أ لاتابهتتزلالىالمتت  لاتستتر رنياردعلقتتول هاطتت لمعظافتتال لاتتتزجلبتتنيلثاجلافتت سل،ل

طةتابلس ابتطلرل ساست لىتنل اب ت)للرألاكاللاليةارق منلإمجاأللىقحت لاردعلقولل%11,3السدعاط ثب سايولالىالم لبحتس  ل
رلةعالالركرت طق ل ات اجلالالخ اس  لالركرت طقت لارتالطةتاب لاخ تاسلاتابهتزلالىالمت لرل امعتا لأ ل ضتالمقتا اللقت   ل

متنلل%6,4طا ل لاررتيق لاةامسلالىداتادلىلتيلثاجلافت س لبحتست  ل،للاتابهزلاإلىالم لاتسر رنيت خال ل يةابملا ل
 إمجاأللىقحت لاردعلقولرل ساس .

ارابجلاقتت لمتتنللالستتدعاط لاشطةتتال لاليةتتارق رتت ععلاجلتت ا للارستتابق ل قتتثلمثلار ساستت للئتتا للايفتتا الستت )ل دضتت لأنل ممتت
ختتالللاتةتتتادسلارتتتالاستتدعانلهبتتتالاتابهتتتزلالىالمتت لرل امعتتتا ل ل اب قتتت لىابضتتفال ذرتتتكلشنلاحملدتتت ىلارتتاليدضتتتاحتفاليلتتتكل

لس قه.ل  قع اشطةال لذ ل
   سايولىابضلاتعل ما ل لارةفعا لاراب ق لمنلخالللالطةال لاليةارق لجلايع له س  ار سايطلارفحتق لاتسد  م ل

الوسائط الفنية املستخدمة ووسائل عرض املعلومات يف الصفحات الرمسية من خالل النشطة التصالية  -٢
 :جلائحة كوروان
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الصفحات الرمسية من خالل الوسائط الفنية املستخدمة ووسائل عرض املعلومات يف يوضح  (٣دول رقم )ج
 النشطة التصالية جلائحة كوروان

األنشطة  
 التصالية
 الوسائط الفنية

قنوات التواصل 
 الجتماعي

املوقع الرمسي 
 اللكرتوين

املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 اإلعالنية

الندوات 
 واملؤمترات

 اإلمجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
ل57,5ل416ل58,4ل45ل23,5ل23ل82,6ل142ل74,4ل160ل90,1ل146 نص مكتوب

ل14,9ل108ل15,6ل12ل6,1ل5ل18,1ل31ل9,8ل21ل24,1ل39 صور
ل10,4ل76ل10,2ل10ل8,2ل8ل8,1ل14ل9,3ل20ل14,8ل24 روابط تشعيبية

ل6,2ل45ل2,6ل2ل6,1ل6ل5,8ل10ل5,6ل12ل9,3ل15 كإنفو جراف
ل5,8ل42ل7,8ل6ل10,2ل10ل3,9ل6ل3,7ل8ل7,4ل12 فيديوهات
ل2,9ل21ل6,5ل5ل-ل-ل2,3ل4ل2,3ل5ل4,3ل7 صوتيات
ل2,3ل16ل-ل-ل4,1ل4ل1,7ل3ل2,3ل5ل2,5ل4 رسوم

ل724ل77ل98ل172ل215ل162 اإلمجايل

نلار ستايطلارفحتقت لاتستد  م ل  ستايولىتابضلاتعل متا ل لارةتفعا لأ تشري النتحائج التفصحيلية للجحدول السحابق إ :
م قىت لل%57,5ارابجلاق لجلايع له س  ل،ل قثلطا ل لاررتيق لاش للثطصلمكد ) لبحتست  لللاليةارق لرألطةال اراب ق ل
رلاال  ىتتتتا لل%82,6رلا جلتتتتالاراب تتتت لالركتتتترت  لرل امعتتتتا ل،لل74,4رقحتتتتت ا لارد ا تتتتولالطداتتتتاى ل،لل%90,1بتتتتنيل

ل%14,9لث ت س لبحتست  لطا ل لاررتيق لار تا ،للرلحت  ا ل اترلابا ل%58,4رلعاال لالىالمق ل،لل%23,5ارابجلاق ،ل
مثلل%6,2 لبحتست  لكإطفت لطابالقت،ل طتا ل لاررتيقت لارابابتالثل%10,4،ل طا ل لاررتيق لار ارثلثس ابطليةعق قه لبحتست  ل

مثل لاررتيقتتتت لل%2,9،مثل لاررتيقتتتت لارستتتتادسلثارةتتتت يقا  لبحتستتتت  لل%5,8 لاررتيقتتتت لاةتتتتامسلثلقتتتت    ا  لبحتستتتت  ل
أ داتت لبتتهلالطةتتال لاليةتتارق لارابجلاقتت لالىداتتادلىلتتيللمتتال تت  لارحتدتتاي لاىلليابهقتتز يدفتت)لل.%2,3ارستتابالثسستت م لبحتستت  ل

 لالىداتتادلىلتتيلارحتةتت صلل 63ث ل2016،للى تت ارغفاسار ستتايطلارفحتقتت ل لمعاجلدفتتالرلا ضتت ىا لمتتالدساستت لهتتولمتتنلثلل
هاتالاطفقت لطدق ت ل،لللبةتكولأساست    سلإخ اس  لمالات ادلاردعاب اب  لاهنالجتس لاش  اثل لاشخ تاسل ارتاليت  سل  هلتال

 قتتتثلهاطتتت لارةتتت سل،ل ارحتةتتت صل لمق متتت لالىداتتتادلىلتتتيلل 73ث ل2015متتتالطدق تتت لدساستتت لثسضتتت انللاحلارقتتت ار ساستتت ل
ار ستتايطلارفحتقتت ل ل لتت ل ل تت سلرة ةتتقا لجلقاد تت ،ل  تت سلاش تت اثلخا تت لاترسستت ل،ل  تت سلمعتترب لىتتنلاةتت ما ل

 لارةت سل لمق مت لا  قتثلطت ل83ثل 2018،لل ستني يدف)لا ضتالمتالدساست لثل الطةال لاراليق مفاليلكلاتحتظاا ل،
لىلقفالىقحت لار ساس .لاىدا  اتحتة سا لارال

 قتتثلطتا لارتتحتصل لاررتيقت لار تا ل،لضتتانلاتحتةت سا لىتتنيلل ل93ثل 2020ارقتهلثحمات دل،للمتالي  تتومتتاللاختلفحتبقحتاتال
لاستد  ام يةريلارحتداي لال دااملار اض لمنلطاط لاجلامعا لاتةتاب  ل،للار ساس لاراليسد  مفالهأ  لار سايطلارفحتق 

ارقتتتهللمتتتالي  تتل متتاللمتتال د التتت)الطةتتال لاليةتتارق ل ليحتا هلتتتالجلايعتت لهتتت س  لمتتنلختتالللار ستتتايطلارفحتقتت لاتدعتتت د ل  تت ال
اشختري للاآل طت  رت اي ل لمنلا تملاللمالأ   دساسا ل حب ثلالطةال لاليةارق ل ل(اللارعالجلا لارعام لارابجلاق ل   ل
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إلداسا ل أجلساملارعالجلا لارعام لاترسسا لأ لارةابها لأ لاجلامعتا لارتالهلتالمجفت سلىلتيلمستد ىل طالتا ل استال ارتال
ليابطالإىللممقزاهتال طاذبقدفالىنل اب )لاسدةاس لاحل اسلالطساطق ل ار ةاب  لىحت لجل  هلالأ لأجلحتاىفالاتعل ما ل ال  اث.

 :قدمة يف الصفحات الرمسية عرب النشطة التصاليةاملوضوعات امل -٣
 املوضوعات املقدمة يف الصفحات الرمسية عرب النشطة التصالية.يوضح  (٤جدول رقم )

 الرقمية التصاليةالنشطة 
 

 املوضوعات املقدمة

قنوات التواصل 
 الجتماعي

املوقع الرمسي 
 اإللكرتوين

املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 اإلعالنية

الندوات 
 واملؤمترات

 اإلمجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

نشر األخبار ومعلومات عن 
 جائحة كوروان

ل38,9ل282ل19,5ل15ل10,2ل10ل37,2ل64ل37,7ل81ل69,1ل112

خدمات للجمهور عن اعراض 
ل19,6ل142ل11,7ل9ل12,3ل12ل16,3ل28ل14,9ل32ل37,7ل61 ملرض واسباب انتشاره

طرق ووسائل الوقاية 
ل14,4ل104ل12,9ل10ل14,3ل14ل11,6ل20ل13,1ل28ل25,9ل42 والتخلص من املرض

كيفية عمل اجراء العزل 
 املنزيل والتباعد

ل9,9ل72ل10,4ل8ل5,1ل5ل6,9ل12ل7,4ل16ل12,9ل21

أمهية تناول الغذاء الصحي 
 وشرب السوائل واملاء

ل7,1ل51ل11,7ل9ل4,1ل4ل5,8ل10ل6,1ل13ل9,3ل15

احلرص الدائم عل لبس 
ل5,9ل43ل3,9ل3ل5,1ل5ل4,7ل8ل5,6ل12ل9,3ل15 الكمامات

ل4,2ل30ل2,5ل2ل6,1ل6ل4,1ل7ل3,3ل16ل5,6ل9 املسؤولنيالتواصل مع 

 7٢٤ 77 ٩٨ ١7٢ ٢١5 ١6٢ اإلمجال

يحت ىتت لات ضتت ىا لاتق متت ل لارةتتفعا لاراب قتت لمتتنلختتالللالطةتتال لاليةتتارق ل يتضححح مححن بينححات اجلححدول السححابق:
اتحتةت سا لاةا ت لبحتةتابلأخ تاسل معل متا لىتنلطايعت لهت س  ل ل قتثلطتا  للارابجلاق لرل امعا لخاللللرت لاردعلقتو،

منلإمجاأللمحتة سا لاشطةال لاليةتارق ل يحت ىت لمعظافتالبتنيلالخ تاسل اتعل متا لاتدحت ىت لل%38,9اتابي  لال للبحتس  ل
 لرل افتت سلىتتنلطتا ل لاتابي تت لار اطقتت لاةتت ما لاتق متت،للرل افت سلاتستتدف المتتنلختتالللاجلامعتتا ل أطةتتالدفالاليةتتارق 

متتنلامجتاأللات ضتت ىا ل قتتثلستتامه لاشطةتتال ل لاتتابحلا تتملل%19,6اىتاباضل استت ا)لاطدةتتاسلاتتتابضل اجلايعتت لبحتستت  ل
طتتا ل لاتابي تت لار ار تت لا تتمل ستتتايول،للالىتتاباضلارتتاليةتتا  لاتتتاب علمتتالذهتتابلأستت ا)ليفةتت ل تت الاتتتابضلبتتنيلاجلافتت س

الللال  تا لاتد ةةتنيل ارد طقفتا ل اردعلقاتا لارتالةكتنلمتنلختل%14,4  اب لار جلا ت ل ارتد لصلمتنلاتتابضلبحتست  ل
أنلي ضتتت لهقفقتتت لار جلا تتت لمتتتنل تتت الاتتتتابضل اطدةتتتاس لبتتتنيلاتتتت ا حتنيل طتتتا لذرتتتكلىتتتربلاشطةتتتال لاليةتتتارق ل يعتتت د لجلحتتتت ا ل
لارد ا تتتتولالطداتتتتاى لاررتيقتتتت لال للضتتتتانل تتتت  لارفئتتتت لمثلطتتتتا لبعتتتت  الات جلتتتتالالركتتتترت  لرل امعتتتتا لىقحتتتتت لار ساستتتت لمث

طتتا ل لاتابي تت لارابابعتت لمتتنلضتتانلات ضتت ىا لهقفقتت ليحتفقتت ل،لل اركدق تتا ل– ارحتةتتابا لل–اتال  ىتتا لارابجلاقتت لم تتولاردقتتاس ابل
أثحتتا لاردعلقتولمثلطتا ل للمنلامجتاأللات ضت ىا لاتق مت ل%9,9 ىاولإطابا ا لارعزللاتحتزألل ارد اى لالطدااى لبحتس  ل
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ةتتتع لارستتتلقمل اتتتاب)لارستتت ايول اتقتتتا لار الئتتت لمتتتنلضتتتانلإمجتتتاأللات ضتتت ىا لارتتتالاتابي تتت لاةامستتت لأمهقتتت ليحتتتتا للارغتتت ا لار
مثلل%5,9ا داتتت لهبتتتالالطةتتتال لاليةتتتارق لمثل لاررتيقتتت لارستتتادسلأمهقتتت لاحلتتتابصلارتتت ايملرلتتت سلاركاامتتتا ل طتتتا لبحتستتت  ل

عل متتتتا لحتتتت لخ تتتتاسيل طةتتتابلات  ال تتتللار ا تتتتثليةتتت سلثلاتضتتتتا نلاإلل%4,2ارد ا تتتولمتتتتالاتستتتئ رنيلاتعحتقتتتتنيلبحتستتتت  ل
اجلايع ل ل لأنلات ض ىا لذا لارال قع لالىالمق ل اليةارق لطتا  ل لمق مت ل ت  لات ضت ىا ل انل ت الالطةتال ل

 قتتثلأنلا للار ظتتايال،للاليةتتارق لإبداسا لارعالجلتتا لارعامتت لغتتريل تتفعدفالاراب قتت لرل امعتتا ل تت لاردأهقتت لىتتولذرتتكل
 يدفتت)ل ت  لارحتدتتاي لر ساستتدحتالاحلارقتت لمتتالدساستت ل،لل الإىلل تتال)لاجلامعتتا هلت  لالطةتتال ل تت لىالقتت لطقتتولاشخ تاسل يفستتريل

 لأنلأغل قتت لات ضتت ىا لارتتالىتترب لىحتفتتالارةتتفعا لاراب قتت لرلارسستتا لداياتتاليةتتريلإىللأ تتملل 04ثل 2018ث ستتنيل،
لاستد  امل 14ثل 2015أ ضتالمتالدساست لثلسضت انل،لايفقت ات ضت ىا لاتدعلقت لاإلجنتاقا ل ارفعارقتا لرلارسست ل،لهاتال

لاتسئ رق ل يق ملاة ما لرلاسدفق  ن.لايةال اتحتظاا ل اترسسا لاتدعلق لرلةفعا لاراب ق ل لدىمل
  للجامعات املصرية عن جائحة كوروان التصاليةاهلدف من املوضوعات املقدمة عرب األنشطة  -٤

للجامعات املصرية عن جائحة   التصالية املقدمة عرب األنشطة املوضوعات اهلدف منيوضح ( 5جدول رقم )
 كوروان

 األنشطة التصالية
 اهلدف من املوضوعات

قنوات 
التواصل 
 الجتماعي

 املوقع الرمسي
املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 اإلعالمية

الندوات 
 واملؤمترات

 اإلمجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
نشر أخبار اجلامعات 

ل26,5ل192ل20,8ل16ل12,2ل12ل17,4ل30ل28,8ل62ل44,4ل72 جلائحة كوروان 

التعريف ابخلدمات اليت 
ل19,5ل141ل1,1ل8ل12,2ل12ل10,5ل18ل19,5ل42ل37,7ل61 تقدمها اجلامعة

عرض معلومات عن 
ل14,1ل102ل11,7ل9ل7,1ل7ل9,3ل16ل14,9ل32ل23,5ل38 جائحة كوروان

التواصل املستمر مع 
ل9,8ل72ل23,4ل18ل8,2ل8ل4,1ل7ل5,2ل11ل17,3ل28 الطالب

معرفة آراء واحتياجات 
ل8,1ل58ل10,4ل8ل4,1ل4ل7,6ل13ل5,6ل12ل12,9ل21 الطالب

الرد على تساؤلت 
ل7,1ل51ل14,3ل11ل7,1ل7ل2,9ل5ل3,7ل8ل12,3ل20 الطالب

حتفيز الطالب على 
التفاعل مع املوضوعات 

 حنو اجلائحة
ل6,5ل47ل12,9ل10ل8,2ل8ل2,3ل4ل4,2ل9ل9,9ل16
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تدعيم العالقة بفئات 
 الطالب

ل4,3ل31ل7,8ل6ل4,1ل4ل3,9ل6ل1,9ل4ل6,8ل11

حتقيق املسئولية 
 الجتماعية

ل2,5ل18ل7,8ل6ل4,1ل4ل-ل-ل-ل-ل4,1ل8

معرفة رد فعل الطالب 
 حنو املوضوعات املقدمة

ل1,6ل12ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل1,4ل3ل5,6ل9

 7٢٤ 77 ٩٨ ١7٢ ٢١5 ١6٢ اإلمجايل
أنل تتتت الطةتتتتابلأخ تتتاسلاجلامعتتتتا لجلايعتتتت لهتتت س  لطتتتتا ل لمق متتتت لال تتتت االل يتضحححح مححححن بيححححاانت اجلححححدول السححححابق:

ارابجلاقت لىقحتت لار ساست ل، يعت د لجلحتت ا لارد ا تولاإلطداتاى لهلت الاهلت البحتست  للاليةتارق منلإمجتاأللالطةتال لل26,5%
طتا ل،لل%20,8مثلارحتت  ا ل اتترلابا لبحتست  لل%17,7مثلاتال  ىا لارابجلاق لل%28,8مثلات جلالاراب  لبحتس  لل44,4%

متنلل%19,5 ذرتكلبحتست  لطايع لهت س  للطةابلاجلامع  لاررتيق لار ا ل  الاردعاب الاة ما لارةعق لاراليق مفال
  لا اسل  الاهل الا دل لجلحت ا لارد ا ولالطدااى لرلاابي  لال ىللبحتس  ل،للامجاأللالطةال لاليةارق لىقحت لار ساس ل

طتتا لىتتابضل يقتت ملمعل متتا لىحتتت لل،لل%10,5مثلاتال  ىتتا لارابجلاقتت لبحتستت  لل%19,5مثلات جلتتالاراب تت لبحتستت  لل27,7%
منلإمجاأللمحتة سا لالطةتال لاليةتارق لىقحتت لار ساست ل،لمثلطتا ل ت الل%14,1ثلبحتس  لطايع له س  ل ليابيق لار ار

متتنلإمجتتتاأللىقحتتت لالطةتتال لاليةتتتارق لحمتتولار ساستتت ل،لمثلل%9,8ارد ا تتولاتستتداابلمتتتالارالتتال)ل لاررتيقتت لارابابتتتالبحتستت  ل
مثلمعابلتتت لآسا ل ا دقاطتتتا لل%9,8معابلتتت لآسا ل ا دقاطتتتا لارالتتتال)لاتستتتدف لنيلمتتتنلاشطةتتتال لاليةتتتارق ل ذرتتتكلبحتستتت  ل

مثل ت الحتفقتزلل%7,1مثلارابدلىلتيليستاؤل لارالتال)لبحتست  ل%8,1ارالال)لاتسدف لنيلمنلاشطةال لاليةارق لبحتس  ل
لاتستر رق مثلحتققت)لل%4,3مثلهقفقت ليت ىقملارعالجلت لمتنلارالتال)لبحتست  لل%6,5ارالال)لىليلاردعامولمالاجلايعت لبحتست  ل

 يدفت)لطدتاي ل،لل%1,6الطا ل  المعابلت لسد دلارالتال)لحت لم ضت ىا لاتق مت لبحتست  ل أخريلل%2,5الطدااىق لبحتس  ل
 لأنلاهلت المتنليقت ملمحتةت سا لاشطةتال لاليةتارق ل ارةتفعا لل 24ثل 2016مةتالفيل،لار ساس لاحلارق لمالدساس لث

معابلتت لآسا لاإلضتتال لإىلل،للاراب قتت لرلارسستت ل تت ليقتت ملأخ تتاسل معل متتا لمفقتت  ل تت للطةتتاطلاترسستتا لىقحتتت لار ساستت 
اجلاف سل ا دقاطايهل   الارابد دلىليليساؤل ل اسدفساسلاجلاف سلحمتولار ساست ل،لاإلضتال لإىلل ت الأ تملاةت ما ل

لىربلاشطةال لاليةارق .لاة ما لاتق م لأ 
 املضامني املقدمة يف األنشطة التصالية ابلصفحات الرمسية للجامعات حنو جائحة كوروان -5

 املضامني املقدمة يف األنشطة التصالية ابلصفحات الرمسية للجامعات حنو جائحة كوروانيوضح  ( 6قم) جدول ر 
 األنشطة اإلتصالية

 املضامني
قنوات 
التواصل 
 الجتماعي

 املوقع الرمسي
املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 اإلعالنية

ندوات 
 ومؤمترات

 اإلمجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
ل30,4ل220ل20,8ل16ل4,1ل4ل20,3ل35ل32,6ل70ل58,5ل95 أخبارية )مضمون إعالمي(

ل26,9ل195ل9,1ل7ل18,4ل18ل14,5ل25ل27,9ل60ل52,4ل85 خدمات املستفيدين )الطالب(
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ل5,6ل40ل-ل-ل-ل-ل5,8ل10ل2,8ل6ل13,6ل22 تقارير نصية ومرئية
ل11,5ل85ل19,5ل15ل-ل-ل11,6ل20ل6,9ل15ل21,6ل35 روابط ملا نشر بوسائل اإلعالم

ل16,3ل118ل15,6ل12ل6,1ل6ل-ل-ل10,2ل22ل46,9ل76 املسؤولنيحيات تعليقات وتصر 
ل11,3ل82ل12,9ل10ل-ل-ل10,9ل18ل9,3ل20ل14.8ل24 بياانت

ل3,3ل24ل7,8ل6ل-ل-ل-ل-ل4,6ل10ل4,9ل8 إحصائيات

 ١٠٠ 7٢٤ 77 ٩٨ ١7٢ ٢١5 ١6٢ اإلمجايل
أنلاتضتتامنيلاتق متت ل لاشطةتتال لاليةتتارق لرلةتتفعا لاراب قتت لرل امعتتا للالتفصححيلية للجححدول السححابق: تشححري النتححائج

متتالم قىتت لل%30,4طتا ل لاررتيقتت لاش للاتضتتامنيلالخ اس تت لثمضتا نلإىالمتت  لبحتستت  للحت لطايعتت لهتت س  ل،ل قتتثل 
ل4,1رلاال  ىتا لارابجلاقت ل،لل%20,3  ل،لرلا جلتالاراب ت لاإلركترتلل%32,6،لالطدااى رقحت ا لارد ا ولل%58,5لبني

طتتتا ل لاررتيقتتت لار تتتا لختتت ما لاتستتتدفق  نلثارالال) بحتستتت  ل،للرلاتتترلابا ل ارحتتتت  ا ل%20,8رلعاتتتال لاإلىالطقتتت ل،ل
رلاال  ىتا لارابجلاقت لل%14,5ات جلالاراب  لرل امعتا ل،لل%27,9رقحت ا لارد ا ول،لل%52,4لمالبنيم قى لل26,9%

طتتتتتتا ل لاررتيقتتتتتت لار ارتتتتتتثليعلققتتتتتتا ل يةتتتتتتابملا ل،للرلاتتتتتترلابا ل ارحتتتتتتت  ا ل%9,1قتتتتتت ل،لرلعاتتتتتتال لالىالطل%18,4،ل
ل%6,1رلا جلتتالاراب تت ل،لل%10,2،للالطداتتاى رقحتتت ا لارد ا تتولل%46,9لمتتالبتتنيم قىتت ل%16,3بحتستت  للرلاستتر رني

ىتتتالم لبحتستتت  لطتتتا ل لاررتيقتت لارابابتتتاللثس ابتتطلتتتتالطةتتتابلب ستتايولال،للرلحتتت  ا ل اتتتترلابا ل%15,6رلعاتتال لالىالطقتتت ل
رلاال  ىتا لارابجلاقت لل%11,6رلا جلالاراب  ل،لل%6,9رقحت ا لارد ا ولالطدااى ل،لل%21,6لمالبنيم قى لل11,5%

  فتتتدملجبايعتتت لهتتت س  لبحتستتت  للمتتتال تتتصطتتتا ل لاررتيقتتت لاةتتتامسلثبقتتتا   لىتتتنلهتتتول،للرلحتتتت  ا ل اتتتترلابا ل%19,5،ل
رلاال  ىتتتا لل10,5رلا جلتتتالاراب تتت ل،لل%9,3طداتتتاى ل،لرقحتتتت ا لارد ا تتتولالل14,8لمتتتالبتتتني هاطتتت لم قىتتت لل11,3%

متتنلإمجتتاأللىقحتتت لل%5,6طتتا ل لاررتيقتت لارستتادسلثيقتتاس ابلطةتتق ل مابي تت ل لبحتستت  ل،للرلحتتت  ا ل اتتترلابا ل12,9ارابجلاقتت ل،ل
 يدفتتتت)لارحتدتتتتاي لار ساستتتت لاحلارقتتتت لمتتتتالدساستتتت لثس اسل،للل%3،ل3اردعلقتتتتولمثل لاررتيقتتتت لارستتتتابالثلا ةتتتتايقا  لبحتستتتت ل

 ل قتتتثلطتتتا  ل لاتابي تتت لال ىللال داتتتاملاتضتتتامنيلالخ اس تتت ل لارةتتتفعا لاراب قتتت لرلاب ستتت لارعامتتت لرةتتتتئ نل2018،
 لا داتتاملىقحتتت لاردعلقتتولل 34ثل 8201هاتتالايفقتت لمتالطدق تت لدساستت للث ستنيل،للالطداتتاى احلتابمنيلىتتربلم اجلتتالارد ا تول

 لا داتاملاترسستا لاحلك مقت لل 44ثل 2016طت س ل،لدساست لث أطفق لأ ضالمتال،للاة ما لاةا  لجلاف سلاتسدفق  نل
بد لريلارع   لمنلاد ا لاليةاللالىالم لىليلم اجلعفالالركرت طق ل منلبنيل   لار ستايول لار قحتتا ل،ل ال ةتايقا ،ل

ل اردقاس اب.
 الجتاه حنو املضمون املقدم يف األنشطة التصالية الرقمية للجامعات حنو جائحة كوروان -6

 الجتاه حنو املضمون املقدم يف األنشطة التصالية الرقمية للجامعات حنو جائحة كوروانيوضح  ( 7جدول رقم ) 
األنشطة 
 التصالية
 الجتاه

مواقع التواصل 
 املوقع الرمسي الجتماعي

املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 اإلعالنية

ندوات 
 المجايل ومؤمترات

ل%لكل%لكل%لكل%لكل%لكل%لك
ل60,5ل438ل36,4ل28ل10,2ل10ل59,3ل12ل70,1ل152ل83,9ل136 مؤيد
ل24,9ل180ل20,8ل16ل12,2ل12ل16,3ل28ل24,2ل52ل44,5ل72 حمايد
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ل8,5ل62ل5,2ل4ل6,1ل6ل5,8ل10ل7,5ل16ل7,5ل26 معارض
ل6,1ل44ل3,9ل3ل7,1ل7ل2,9ل5ل5,2ل11ل5,2ل18 غري واضح
ل724ل77ل98ل172ل215ل162 اإلمجايل

أنلالجتا لاتقت ملىتربلاشطةتال لاليةتارق لارابجلاقت لرل امعتا لاتةتاب  لحت للتشري النتائج التفصيلية للجدول السابق إ :
لالطداتاى ،ت اجلتالارد ا تولل%83,9م قىت لبتنيلل،%60,5 لبحتست  لثمر  طا ل لاررتيق لاش للله س  ،ل قثطايع لل
لرلحت  ا ل اترلابا .ل%36,4لاإلىالطق ،رلعاال لل%10,2لارابجلاق ،رلاال  ىا لل%59,3اراب  ل،رلا جلالل70,1%

ت اجلتتتتالارد ا تتتتولل%44,5نيلمتتتتنلإمجتتتتاأللىقحتتتتت لاردعلقتتتتول،لم قىتتتت لبتتتتل%24,9طتتتتا ل لاررتيقتتتت لار تتتتا لثلحما تتتت  لبحتستتتت  ل
ل%20,8رلعاتتتتال لالىالطقتتتت ل،ل%12,2رلاال  ىتتتتا لارابجلاقتتتت ل،لل%16,3رلا جلتتتتالاراب تتتت ل،لل%24,2،للالطداتتتتاى 

ل%16,1متنلامجتاأللىقحتت لاردعلقتول،لم قىت لبتنيلل%8,5طا ل لاررتيق لار ارثلثلمعتاسض لبحتست  ل،للرلحت  ا ل اترلابا 
رلعاتتتتتال لالىالطقتتتتت لل%7,1رلاال  ىتتتتتا لارابجلاقتتتتت ل،لل%2,9اراب تتتتت ل،للرلا جلتتتتتال%5,2،لالطداتتتتتاى ت اجلتتتتتالارد ا تتتتتول

 ةكنليفستريلارحتدتاي لأنلالجتتا لثمر ت  لإسيفتالطدق ت لم القت لاجتا تا ل خت ما لاشطةتال ل،للرلحت  ا ل اترلابا ل3,9%،
فملمقتت للمجفتت سلاليةتتارق لارابجلاقتت لإبداس لارعالجلتتا لارعامتت لاجلامعتتا لاتةتتاب  لحتت لطايعتت لهتت س  ل قتتثلجلتت م لهتتولمتتا 

لارالال)ل ا دقاطاهتم.
 اخلدمات املقدمة يف األنشطة التصالية ابلصفحات الرمسية للجامعات املصرية -7

 اخلدمات املقدمة يف األنشطة التصالية ابلصفحات الرمسية للجامعات املصريةيوضح  (٨)جدول رقم 

 األنشطة التصالية
 اخلدمات املقدمة

قنوات 
التواصل 
 الجتماعي

 املوقع الرمسي
املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 اإلعالنية

ندوات 
 ومؤمترات

 المجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
ل8,6ل62ل27,3ل21ل5,1ل5ل6,9ل12ل3,7ل8ل9,9ل16 السئلة الكثر شيوعا

ل5,2ل38ل18,2ل14ل8,2ل8ل-ل-ل1,9ل4ل7,4ل12 الرد على الستفسارات
معلومات عن اعراض 

ل22,6ل164ل12,9ل10ل23,5ل23ل12,2ل21ل8,4ل18ل56,8ل92 جائحة كوروان

معلومات عن كيفية الوقاية 
ل29,1ل230ل20,8ل16ل6,1ل6ل10,5ل18ل28,8ل62ل66.7ل108 من املرض

ل11,3ل82ل15,6ل12ل10,2ل10ل12,3ل20ل6,9ل18ل13,6ل22 التصال ابخلط الساخن
خدمات الرشادات 

 الحرتازية 
ل6,4ل46ل7,8ل6ل10,2ل10ل4,7ل8ل3,7ل8ل8,6ل14

ل8,6ل62ل11,7ل9ل5,1ل5ل3,5ل6ل4,7ل10ل13,6ل22 الرد على الشائعات
ل5,7ل41ل15,6ل12ل6,1ل6ل2,9ل5ل4,7ل10ل4,9ل8 خدمة دعم وتوجيه الطالب
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معلومات عن استطالع رأي 
 الطالب

ل2,5ل19ل5,2ل4ل-ل-ل-ل-ل1,4ل3ل7,4ل12

ل724ل77ل98ل172ل215ل162 اإلمجايل
طتتا  لثمعل متتا لىتتنلهقفقتت لار جلا تت لمتتنلاتتتابضلأ لاجلايعتت  ل لمق متت لاةتت ما لليتضححح مححن بينححات اجلححدول السححابق:

يلدفتتال،للاراب قتت لت جلتتالاجلامعتتا لمتتنلإمجتتاأللاطةتتال لىقحتتت لار ساستت ارتتاليقتت مفالاشطةتتال لاليةتتارق لمتتنلختتالللارةتتفعا ل
متتتتنلإمجتتتاأللاةتتت ما لاتق متتت لىتتتتربلل%22,9اتابي تتت لار اطقتتت لثمعل متتتا لىتتتنلأىتتتتاباضل أستتت ا)لطايعتتت لهتتت س  ل لبحتستتت  ل

رتيقت لارابابتالمثل لارل%11,3مثل لاررتيق لار ارثلثاليةاللاةطلارساخن لبحتست  ل،للاشطةال لاليةارق لىقحت لار ساس 
مثل لاررتيقتت لاةتتامسل،لمتتنلامجتتاأللاةتت ما لاتق متت لىتتربلاشطةتتال لاليةتتارق لل%8,6ثاشستتئل لاله تتابلاتتق ىا لبحتستت  ل

مثلل%6,4مثل لاررتيقت لارستتادسلثختت ما لالساتادا لال رتاق تت  لبحتستت  لل%8,6ثخ مت لارتتابدلىلتيلارةتتايعا  لبحتستت  ل
متنللاليةتارق منلامجاأللاة ما لاتق م لىربلاشطةتال لل%5,7ال) لبحتس  ل لاررتيق لارسابالثخ م لدىمل ي طقهلارال

مثل لاررتيقت لاشختريلثمعل متا لىتنلاستدالالالل5,2ىقحت لاردعلقولمثل لاررتيق لار امنلثارابدلىليلالسدفساسا  لبحتس  ل
 لا داتتتتاملاترسستتتتا لل 54ثل 6201،لطتتتت س  يدفتتتت)لطدتتتتاي لار ساستتتت لاحلارقتتتت لمتتتتالدساستتتت لث،لل%2,5سأيلارالتتتتال) لبحتستتتت  ل

،ل ما قتت لاةتت ما ل اتحتد تا لاألليقتت مفالجلاف س تتالاتستتدف المتتنلختتالللجلحتتت ا للاترسستت  ارةتابها لبعالقتت لاردعاب تتال
ل.لات دلف ارد ا ولالطدااى لىربلالطرتط ل يال ققايهل

 :أشكال التفاعل يف املضمون املقدم ابألنشطة التصالية ابجلامعات املصرية -٨
 أشكال التفاعل يف املضمون املقدم ابألنشطة التصالية ابجلامعات املصرية:يوضح  (٩)جدول رقم 

 األنشطة التصالية
 أشكال التفاعل

املطبوعات  املوقع الرمسي قنوات التواصل
 الرقمية

احلمالت 
 العالنية

ندوات 
 ومؤمترات

 المجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
ل34,8ل252ل33,8ل26ل16,3ل16ل30,2ل52ل17,7ل38ل74,1ل120 اعجاب
ل23,8ل172ل46,8ل36ل5,9ل6ل19,8ل33ل10,2ل21ل46,9ل76 التعليق

ل9,9ل72ل-ل-ل-ل-ل6,9ل12ل14,9ل32ل17,3ل28 الربيد اللكرتوين
ل8,5ل61ل5,2ل4ل4,1ل4ل4,1ل7ل8,4ل18ل17,3ل28 حتميل ملفات

ل6,9ل50ل7,8ل6ل-ل-ل4,7ل8ل9,8ل13ل13,6ل23 تقدمي مقرتحات وحلول
روابط ملصادر معلومات 

 ومواقع مرتبطة
ل6,5ل47ل16,9ل13ل-ل-ل3,5ل6ل4,7ل10ل11,1ل18

تقدمي شكاوي 
 واستفسارات

ل4,5ل32ل2,6ل2ل-ل-ل4,7ل8ل2,8ل6ل9,9ل16

ل2,4ل18ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل2,8ل6ل7,4ل12 استطالع رأي
ل1,6ل12ل9,1ل7ل5,1ل5ل-ل-ل-ل-ل-ل- حوار مباشر
ل1,1ل8ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل1,4ل3ل3,1ل5 أرقام هواتف
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 7٢٤ 77 ٩٨ ١7٢ ٢١5 ١6٢ اإلمجايل
ىقحتتت للاليةتتارق اتتكاللاردفاىتتول لاتضتتا نلاتقتت ملىتتربلاشطةتتال لأأنل تشححري النتححائج التفصححيلية للجححدول السححابق إ :

ل%34,8اردعلقولارةفعا لاراب ق لرل امعتا لاتةتاب  لحت لطايعت لهت س  لطتا ل لاررتيقت لال للثلإى تا)ل لبحتست  ل
رلاال  ىتتتتتتا لارابجلاقتتتتتت ل،لل%30,2رلا جلتتتتتتالاراب تتتتتت ل،لل%17,7رقحتتتتتتت ا لارد ا تتتتتتولالطداتتتتتاى ل،لل%74,1م قىتتتتت لبتتتتتتنيل

ثاردعلقتتتتت) ل لاررتيقتتتتت لار تتتتتا لرعقحتتتتتت لاردعلقتتتتتوللطتتتتتا ل،لرلحتتتتتت  ا ل اتتتتتترلابا ل%33,8رلعاتتتتتال لالىالطقتتتتت ل،لل16,3%،
رلاال  ىتتتا لل%19,8رلا جلتتتالاراب تتت ل،لل%10,2،لل%46,9م قىتتت لبتتتنيلل%23,8اليةتتتارق لارابجلاقتتت لبحتستتت  للرألطةتتتال 
طتتتا ل لاررتيقتتت لار ارتتتثلثاررب تتت لالركتتترت   ل،للرلحتتتت  ا ل اتتتترلابا ل%46,8رلعاتتتال لالىالطقتتت ل،لل%5,9ارابجلاقتتت ل،ل

رلا جلتالاراب تت ل،لل%14,9رقحتتت ا لارد ا تولالطداتتاى ل،لل%17,3مجتاأللىقحتتت لاردعلقتولم قىتت لبتنيلمتتنلال%9,9بحتست  ل
رقحتتتت ا لل17,3لمتتتالبتتتنيم قىتتت لل%8,5طتتتا ل لاررتيقتتت لارابابتتتالثحتاقتتتولملفتتتا  لبحتستتت  ل،لرلاال  ىتتتا لارابجلاقتتت لل6,9%

رتيقتتتتت لاةتتتتتامسلثيقتتتتتت ملطتتتتتا ل لار،للرلاال  ىتتتتتا لارابجلاقتتتتت ل%6,9رلا جلتتتتتالاراب تتتتت ل،لل%8,4ارد ا تتتتتولالطداتتتتتاى ل،ل
مثلطتتا ل لاررتيقتت لارستتادسلمتتنلأاتتكاللاردفاىتتولثلس ابتتطلتةتتادسلمعل متتا ل م اجلتتالل%6,9مقرت تتا ل  لتت لل لطستت  ل

متتنلامجتتتاأللىقحتتت لحتلقتتتولل%4,5مثل لاررتيقتتت لارستتابالثليقتتت ملاتتكا يل اسدفستتاسا ل لبحتستتت  لل%6,5مابي التت ل لبحتستت  ل
مثل لاررتيقتتت لارداستتتالث تتت اسلم ااتتتاب لل%2,4سأيل لبحتستتت  للاستتتدالالىا منلثالطةتتتال لاليةتتتارق ل،لمثل لاررتيقتتت لار تتتا

ارتتالي  تتوللقفتتالأنلالى تتا)لل 64ثل 2015 يدفتت)لطدتتاي لار ساستت لاحلارقتت لمتتالطدتتاي لدساستت لثحماتت دل،لل،ل%1,6بحتستت  ل
سا لارةتتابها لاتحتةت سا لهأ ت لالطةتتال لاليةتارق لارابجلاقت لطتتا  ل لمق مت لأاتكاللاردفاىتتولرت ىلاجلافت سلمتتالمحتةت ل

 لأنلم اجلتتالارةتتعالالركرت طقتت لىقحتتت لاردعلقتتوللليدتتق لل 74ثل 2016بقحتاتتالختدلتتالمتتالدساستت لثىقستتيل،ل،ل لقتتهلاردعلقتت)
لس ابطلتةادسلمعل ما ل م اجلالمابي ال .لاسد  امارابأيل،لأ للاسدالالىا رلاسد  ملإمكاطق ليق مل

 :التصالية الرقمية ابجلامعات حنو جائحة كوروان لألنشطةالستمالت العاطفية يف املعلومات املقدمة  -٩
التصالية الرقمية ابجلامعات حنو  لألنشطةالستمالت العاطفية يف املعلومات املقدمة يوضح  (١٠)جدول رقم 

 جائحة كوروان:
 األنشطة التصالية الرقمية 

 استمالت العاطفية
مواقع 
التواصل 
 الجتماعي

 املوقع الرمسي
املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 العالنية

الندوات 
 المجايل واملؤمترات

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

اس
لت

تما
 

يب
رتغ
ال

 

ل25,1ل181ل31,2ل24ل8,2ل8ل20,3ل35ل19,5ل42ل44,4ل72 تقدمي خدمة جمانية
الهتمام والرعاية 
ل16,7ل121ل37,3ل29ل16,3ل16ل15,1ل26ل8,4ل18ل19,8ل32 للطالب ابجلامعات

الحساس ابلنجاح 
 والرضا

ل11,9ل86ل25,8ل20ل10,2ل10ل10,5ل18ل7,4ل16ل13,6ل22

الولء وحتمل 
 املسؤولية

ل6,6ل48ل11,7ل9ل4,1ل4ل2,9ل5ل8,4ل18ل7,4ل12
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ف 
خوي
 الت
لت

تما
اس

 
 

ل13,1ل95ل23,4ل18ل13,3ل13ل4,7ل8ل15,8ل34ل13,6ل22 خماطر صحية
خماطر اجتماعية 

ل10,9ل179ل12,9ل10ل8,2ل8ل9,3ل16ل9,3ل20ل15,4ل25 أسرية

ل11,3ل82ل19,5ل15ل12,2ل12ل-ل-ل9,3ل20ل16,1ل35 خماطر اقتصادية
ل4,4ل32ل6,5ل5ل-ل-ل-ل-ل4,7ل10ل10,5ل17 هتديد وختدير

 7٢٤ 77 ٩٨ ١7٢ ٢١5 ١6٢ اإلمجايل      
أنلالستتداال لارعا فقتت لاتستتد  م ل لاتعل متتا لاتق متت لرالطةتتتال ل تشححري النتححائج التفصححيلية للجححدول السحححابق إ :

حتتت لطايعتتت لهتتت س  لمتتتنلىقحتتتت لاردعلقتتتولطتتتا  لىلتتتيلارحتعتتت لارداأل  ارحتستتت  للستتتداال للاليةتتتارق لارابجلاقتتت لاجلامعتتتا 
ت اجلتتتالارد ا تتتولل%44,4م قىتتت لبتتتنيلل%25,1طتتتا ل لاررتيقتتت لال للاستتتل )لثيقتتت ملخ متتت ل(اطقتتت  لبحتستتت  للاررتغقتتت  

رلحتتت  ا لل%31,2لرلعاتتال لالىالطقتت ل،ل8,2رلاال  ىتتا لارابجلاقتت ل،لل20,3رلا جلتتالاراب تت ل،لل%19,5الطداتتاى ل،ل
ل%19,8م قىت لبتنيلل%16,7طا ل لاررتيقت لار تا لأستل )لثال داتامل ارابىا ت لرالتال)لاجلامعتا  لبحتست  ل،لل اترلابا 

رلعاتال لالىالطقت ل،لل%16,3رلاال  ىتا لارابجلاقت ل،لل%15,1رلا جلتالاراب ت ل،لل%8,4ت اجلالارد ا ولالطداتاى ل،ل
لرلحت  ا ل اترلابا .ل37,7%

ت اجلتتتالارد ا تتتولل%13,6م قىتتت لبتتتنيلل%11,9اررتيقتتت لار ارتتتثلأستتتل )لثال ستتتاسلارحت تتتاحل ارابضتتتال لبحتستتت  لطتتتا ل ل
رلعاتتال لالىالطقتتت ل،لل%10,2رلاال  ىتتا لارابجلاقتت لل،لل%10,5رلا جلتتالاراب تت لرل امعتتا ل،لل%7,4الطداتتاى ل،ل

متنلإمجتاأللىقحتت لل%6,6اتستئ رق  لبحتست  لطا ل لاررتيقت لارابابتالأستل )لثلارت ل ل حتاتول،للرلحت  ا ل اترلابا ل25,8%
رلعاتال لل%4,1رلا جلالاراب ت ل،لمثلل%8,4ت اجلالارد ا ولالطدااى ل،لل%7,4اردعلقولهل الالسل )ل،لم قى لبنيل

طتتتا ل لاررتيقتتت لال للأستتتل )للاستتتداال لارد   تتتا لشستتتل )رلحتتتت  ا ل اترلابا . ارحتستتت  لل%11,7الىالطقتتت ل،لمثل
ت اجلتالارد ا تولل%13,6منلامجتاأللاستارق لاستداال لارد   تال هاطت لم قىت لبتنيلل%13,1حتس  لثلخما ابل عق ل لب

ل%23,4رلعاتتتتتال لالىالطقتتتتت ل،لل%13,3رلاال  ىتتتتتا لارابجلاقتتتتت ل،لل%4,7رلا جلتتتتتالاراب تتتتت ل،لل%15,8الطداتتتتاى ل،ل
 لاررتيقت لار ارتثلأستل )لمثلل%11,3طا ل لاررتيقت لار تا لأستل )لثلخمتا ابلاجلدةتاد  ل لبحتست  ل،للرلحت  ا ل اترلابا 

.لالستداال ل%4,4 لاررتيق لارابابالأسل )لثلهت  ت ل حتت  ابل لبحتست  للمثل%10,9ثلخما ابلاطدااىق ل اساب  ل لبحتس  ل
 .اليةارق لارابجلاق لح لطايع له س  لاشطةال اتحتالقق ل لاتعل ما لاتق م ل

 تصالية الرقمية ابجلامعات حنو جائحة كوروان:ال لألنشطةالستمالت املنطقية يف املعلومات املقدمة  -١٠
التصالية الرقمية ابجلامعات حنو  لألنشطةالت املنطقية يف املعلومات املقدمة مالستيوضح  (١١)جدول رقم 

 جائحة كوروان:

 األنشطة التصالية 
 الستمالت

قنوات 
 التواصل

املطبوعات  املوقع الرمسي
 الرقمية

احلمالت 
 العالنية

الندوات 
 واملؤمترات

 المجايل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

مال
است ت  عية
إقنا

 

ل19,6ل142ل15,6ل12ل8,2ل8ل8,1ل14ل19,5ل42ل40,7ل66تفسري وحتليل 
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 املعلومات

ل6,4ل46ل10,4ل8ل7,2ل7ل2,9ل5ل4,7ل10ل9,9ل16 سؤال وإجابه
لستشهاد ابملسئولني ا

 والشخصيات
ل12,2ل88ل15,6ل12ل6,1ل6ل9,3ل16ل9,8ل21ل20,4ل33

ل9,9ل72ل18,8ل14ل10,2ل10ل-ل-ل9,8ل21ل16,7ل27 استشارات صحية
نصوص كلمات أو 
ل8,6ل62ل11,7ل9ل5,1ل5ل6,9ل12ل9,3ل20ل9,9ل16 أحاديث ملسئولني

لت
تما
اس

 
عية
إقنا

 

تقدمي أرقام 
 واحصائيات

ل13,5ل98ل18,8ل14ل8.2ل8ل6,9ل12ل12,1ل26ل23,5ل38

ل3,1ل22ل5,2ل4ل-ل-ل-ل-ل5,1ل11ل4,3ل7 قرانيه ايتآ
ل2,2ل16ل9,1ل7ل-ل-ل-ل-ل2,3ل5ل24,7ل4 حديث شريف

ل10,8ل78ل-ل-ل5,1ل5ل5,8ل10ل9,8ل21ل25,9ل42 ر واقعيةتقدمي صو 

ل724ل77ل98ل172ل215ل162 المجايل               
لرألطةتتتال أنلالستتتداال لاتحتالققتتت لاتستتتد  م ل لاتعل متتتا لاتق متتت ل تشحححري النتحححائج التفصحححيلية للجحححدول السحححابق ا :

 ارحتستت  لرالستتداال للاليةتتارق لارابجلاقتت لاجلامعتتا لحتت لطايعتت لهتت س  لمتتنلىقحتتت لاردعلقتتولطتتا  لىلتتيلارحتعتت لاردتتاأل 
لارعقالطق  

ت اجلالارد ا ولل40,7م قى لبنيلل%19,6طا ل لاررتيق لاش للأسل )لثيفسريل حتلقولاتعل ما  لبحتس  ل
ل%15,6لالىالطق ،رلعاال لل%8,2لارابجلاق ،رلاال  ىا لل%8,1رلا جلالاراب  لرل امعا ل،ل%19,5لالطدااى ،

لرلحت  ا ل اترلابا .
ت اجلتتتتالل%20,4م قىتتتت لبتتتتنيلل%12,2طتتتتا ل لاررتيقتتتت لار تتتتا لأستتتتل )لثالسدةتتتتفادلاتستتتتئ رنيل ارة ةتتتتقا  لبحتستتتت  ل

ل%15,6رلعاتتال لالىالطقتت ل،لل%6,1رلاال  ىتتا لارابجلاقتت ل،لل%9,3رلا جلتتالاراب تت ل،ل%9,8ارد ا تتولالطداتتاى ل،ل
ت اجلتتالل%16,7م قىتت لبتتنيلل%9,9طتتا ل لاررتيقتت لار ارتتثلأستتل )لثاسدةتتاسا ل تتعق ل لبحتستت  ل،للرلحتتت  ا ل اتتترلابا 

طتا ل ل،للرلحتت  ا ل اتترلابا ل%18,8رلعاتال لالىالطقت ،لل%10,2رلا جلالاراب ت ل،لل%9,8ارد ا ولالطدااى ل،ل
ت اجلتتتتالارد ا تتتتولل%9,9م قىتتتت لبتتتتنيللل%8,6 لبحتستتتت  لاررتيقتتتت لارابابتتتتالأستتتتل )لثلطةتتتت صلهلاتتتتا ل أ اد تتتتثلتستتتتئ رني

رلحتتت  ا لل%11,7رلعاتتال لالىالطقتت ل،لل%5,1رلاال  ىتتا لارابجلاقتت لل%6,9رلا جلتتالاراب تت ل،لل%9,3،للالطداتتاى 
ت اجلتالارد ا تولل%9,9 هاطت لم قىت لبتنيلل%6,4طا ل لاررتيقت لاةتامسلاستل )لثسترالل إطابت ل لبحتست  ل،لل اترلابا 

رلحتت  ا لل%10,4رلعاتال لالىالطقت ل،لل%7,2رلاال  ىا لارابجلاق ل،لل%2,9رلا جلالاراب  ل،لل%4,7الطدااى ل،ل
طتا ل لاررتيقت لاش للأستل )لثيقت ملأسجلتامل ا ةتايقا  لبحتست  لل ارحتس  لرالستداال لاتحتالققت لالجلحتاىقت ل ،لل اترلابا 
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رلاال  ىتتا لارابجلاقتت ل،لل%6,9اراب تت ل،لرلا جلتتالل%12,1ت اجلتتالارد ا تتولالطداتتاى ل،لل%23,5م قىتت لبتتنيلل13,5%
لرلحت  ا ل اترلابا .ل%18,8رلعاال لالىالطق ل،لل8,2%

ت اجلتتتتالارد ا تتتتولل%25,9م قىتتتت لبتتتتنيلل%10,8طتتتتا ل لاررتيقتتتت لار تتتتا لأستتتتل )لثيقتتتت مل تتتت سل اجلعقتتتت ل ل ذرتتتتكلبحتستتتت  ل
طتتتا ل لاررتيقتتت ل،للطقتتت رلعاتتتال لالىالل%5,1رلاال  ىتتتا لارابجلاقتتت ل،لل%5,8رلا جلتتتالاراب تتت ،لل%9,8الطداتتتاى ل،ل

مثل لاررتيقتتت لارابابتتتالأستتتل )لث تتت  ثلاتتتاب ال ل ذرتتتكلبحتستتت  لل%3,1ار ارتتتثلأستتتل )لثلآاي لجلابآطقتتت ل ل ذرتتتكلبحتستتت  ل
  فستتتتابلار ا تتتتثلاسيفتتتتاالأستتتتل )لثيفستتتتريل حتلقتتتتولاتعل متتتتا ل لهأ تتتت لأستتتتارق لالستتتتداال لارعقالطقتتتت لإىلل،للل2,2%

اىللاسيفتتتاالأستتل )لثليقتت ملأسجلتتتامللاإلضتتال لاجلامعتت ا لارعالجلتتا لارعامتتت لإمكاطقتت لاستتد  املالطةتتتال لاليةتتارق ل لاداسل
 ا ةايقا ل لالسدعاال لارعقالطق  له هناليعدينلأبى ادله ري لبنيلمجف سلارالال)لار يل ةولاىت اد ملبك تاب ل يدحتت ال

لخ ماهتال ل)لا دقاطاهتمل ل(اللارد ىق لارةعق لت اطف لطايع له س  ل.
 التصالية الرقمية حنو جائحة كوروان: ابألنشطةطايب للمعلومات املقدمة سلوب اخلاأل -١١

 التصالية الرقمية حنو جائحة كوروان: ابألنشطةاملقدمة  للمعلوماتسلوب اخلطايب األيوضح  (١٢)جدول رقم 
 النشطة التصالية

 األسلوب
مواقع 
التواصل 
 الجتماعي

 املوقع الرمسي
املطبوعات 
 الرقمية

احلمالت 
 العالنية

الندوات 
 المجايل واملؤمترات

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ل29,8ل216ل22,1ل17ل9,2ل9ل20,9ل36ل28,8ل62ل56,8ل92 سرد املعلومات
ل22,3ل162ل18,2ل14ل8,2ل8ل20,3ل35ل29,3ل63ل25,9ل42 تفسريي
ل16,9ل122ل9,1ل7ل-ل-ل14,5ل25ل23,7ل51ل22,7ل39 بالغي
ل14,1ل102ل33,8ل26ل8,4ل18ل-ل-ل13,1ل28ل18,5ل30 محاسي
ل11,1ل80ل23,8ل18ل10,2ل10ل-ل-ل7,4ل16ل22,2ل26 إقناعي
ل5,8ل42ل12,9ل10ل6,1ل6ل-ل-ل4,7ل10ل9,9ل16 توجيهي
ل724ل77ل98ل172ل215ل162 اإلمجايل
م قىت لل%29,8طا ل لاررتيق لال للثأسل )لسابدلاتعل ما ل لبحتس  ل :ائج التفصيلية للجدول السابق ا تشري النت

رلعاتتال لل%9,2رلاال  ىتا لارابجلاقت ،لل%20,9رلا جلتالاراب ت ،لل%28,8اى ،لت اجلتالارد ا تولالطداتل%56,8بتنيل
 25,9لم قى لبنيل%22,3 لبحتس  لررتيق لار ا لثالسل )لاردفسرييطا ل لا،لرلحت  ا ل اترلابا ل%22,1،لالىالطق 

،لرلعاتال لالىالطقت ل%8,2،لرلعاتال لالىالطقت ل%20,3رلا جلالاراب ت ،لل%29,3%لت اجلالارد ا ولالطدااى ،ل
اررتيقتتتتت لارابابتتتتتالمثل لل%16,9 لبحتستتتتت  لطتتتتتا ل لاررتيقتتتتت لار ارتتتتتثلثالستتتتتل )لار الغتتتتت ل،رلحتتتتتت  ا ل اتتتتتترلابا ل18,2%

مثل لاررتيقت لارستادسلل%11,1 لبحتست  لرتيق لاةامسلثالسل )لالجلحتتاى  لارل%14,1 لبحتس  لثالسل )لاحلااس 
ل.%5,8 لبحتس  ل الخريلثالسل )لارد طقف 

  حليلية:التنتائج الدراسة  
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  استهدفت الدراسة معاجلة النشطة التصالية الرقمية ابجلامعات املصرية يف التعامل مع جائحة كوروان
من خالل دراسة حتليلية للمواقع اللكرتونية واحلساابت الرمسية للجامعات املصرية احلكومية واخلاصة 

 وتوصلت ا  جمموعة من النتائج لعل من ابرزها ما اي يلي:
طداي لار ساس لإىلليع د لأط االاتةادسلارالاسدعاط لهبالاشطةال لاليةارق لارابجلاق لاجلامعا ل لاردعاموليةريل .1

 لمنلامجاألل%50مالطايع له س  ل قثلطا لالسدعاط لثاتابهزلالىالم لرل امعا  ل لاتابي  لال ىللبحتس  لث
 ،لمثلطا ل لاتابي  ل%18,2يةابملا لثاتسئ رني لبحتس  لثىقحت لاردعلقو،ل طا ل لارابي  لار اطق لالسدعاط لبة سل

لالسدعاط لثأبه ابلمنلمة س ل لىابضلاتعل ما لبحتس  لث ل لاررتيق لارابابالالسدعاط ل%14,1ار ار   ل  لقفا ، 
 ل%6,4 ،ل أخريًالطا ل لاررتيق لاةامسلالىداادلىليلثاجلاف س لبحتس  لث%11,3ثب سايولالىالم لبحتس  لث

لمجاأللىقحت لاردعلقولرل ساس .منلإ
لاراب ق ل .2 لارةفعا  ل  لاتعل ما  لىابض ل  سايو لاتسد  م  لارفحتق  لار سايط لمق م  ل  لثطصلمكد )  يف  

 ،ل طا ل لاررتيق لار ا لث  س لبحتس  ل%57,5ارابجلاق لجلايع له س  ،ل ذركلبحتس  لبلغ لثلاليةارق لرألطةال 
 لكإطف لطابالق ،ل طا ل لاررتيق لارابابالث%10,4 ،ل طا ل لاررتيق لار ارثلثس ابطليةعق قه لبحتس  لث%14,9ث

ل .%5,8 ،لمثل لاررتيق لاةامسلثلق    ا  لبحتس  لث%6,2بحتس  لث
لار ساس  .3 لرل امعا لليظفاب لارابجلاق  لاليةارق  لمنلخالللالطةال  ل لارةفعا لاراب ق  يحت الات ض ىا لاتق م 

خاللللرت لاردعلقو،ل قثلطا  لثاتحتة سا لاةا  لبحتةابلأخ اسل معل ما لىنلطايع له س   ل لاتابي  لاش لل
لث لبنيلال%38,9بحتس   ل يحت ى لمعظافا لاليةارق  لمحتة سا لاشطةال  لإمجاأل لمن ل اتعل ما لاتدحت ى ل  خ اس

رل اف سلاتسدف المنلخالللاجلامعا ل أطةالدفالاليةارق ،ل طا ل لاتابي  لار اطق لثاة ما لاتق م لرل اف سل
 ،لمثلطا ل لاتابي  لار ار  لثا مل سايول  اب لار جلا  ل%19,6ىنلاىاباضل اس ا)لاطدةاسلاتابضل اجلايع  لبحتس  لث

لبحتس   ليحتفق ل ىاول%14,4ثل ارد لصلمنلاتابض  لمنلضانلات ض ىا لثهقفق  لارابابع  ل لاتابي   لمثلطا  ، 
ل .%9,9إطابا ا لارعزللاتحتزألل ارد اى لالطدااى  لبحتس  لث

 ،لمثل%26,5ثل لال  االبحتس  يةريلار ساس لإىللأنل  الثطةابلأخ اسلاجلامعا لجلايع له س   لطا ل لمق م .4
 لرحتةابلطايع له س  ل ذركلبحتس  لاجلامع اب الاة ما لارةعق لاراليق مفالطا ل لاررتيق لار ا ل  الثاردع

 لمنلإمجاألل%14,1 ،لمثلطا لثىابضل يق ملمعل ما  لىنلطايع له س  ل ليابيق لار ارثلبحتس  لث%19,5ث
قاطا لمحتة سا لالطةال لاليةارق لىقحت لار ساس ،لمثلطا ل  الثارد ا ولاتسداابلمالارالال)لمعابل لآسا ل ا د

ل .%9,8ارالال)لاتسدف لنيلمنلاشطةال لاليةارق  ل لاررتيق لارابابالبحتس  لث
هاالأ ضع لار ساس ليف  لثاتضا نلاإلىالم  ل لمق م لاتضامنيلاتق م ل لاشطةال لاليةارق لرلةفعا ل .5

لث لبلغ  لبحتس   له س   لطايع  لح  لرل امعا  لخ م%30,4اراب ق  لار ا  لاررتيق  ل  ل لقفا لاتسدفق  نل ، ا 
 ،ل%16,3 ،لمثلطا ل لاررتيق لار ارثلثيعلققا ل يةابملا لرلاسر رني لبحتس  لث%26,9بحتس  لث ثارالال) 

ل .%11,5س ابطلتالطةابلب سايولالىالم لبحتس  لثارابابالث طا ل لاررتيق ل
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رل امعا لاتةاب  لح لطايع لللأنلثالجتا لاتر   لطا ل لمق م لالجتا ا لاتق م لىربلاشطةال لاليةارق لارابجلاق  .6
 ،ل أخريًالطا ل%24,9 ،لمثلطا ل لاررتيق لار ا لثحما   ل ذركلبحتس  لبلغ لث%60,5ه س  ل ذركلبحتس  لث

ل .%8,5ثمعاسض ل لاررتيق لار ارثلبحتس  لث
ليةارق ل طا  لثمعل ما لىنلهقفق لار جلا  لمنلاتابضلأ لاجلايع  ل لمق م لاة ما لاراليق مفالاشطةال لا .7

منلخالللارةفعا لاراب ق لت جلالاجلامعا لمنلإمجاأللاطةال لىقحت لار ساس ،ليلدفالاتابي  لار اطق لثمعل ما لىنل
لل لطايع  لثله س   أىاباضل أس ا) لبحتس  ل%22,9بحتس   لارساخن  لاةط لثاليةال لار ارث لاررتيق  ل  لمث ، 

لل .%8,6 ىا لبحتس  لث لمثلطا ل لاررتيق لارابابالثاشسئل لاله ابلاق%11,3ث
ل .8 لىربلاشطةال  لاتق م لاردفاىول لاتضا ن لأاكال ل لمق م  ليف  ثإى ا)  لي نيلار ساس  ىقحت للاليةارق هاا

 ،لمثلطا لثاردعلق) ل لاررتيق ل%34,8اردعلقولارةفعا لاراب ق لرل امعا لاتةاب  لح لطايع له س  لبحتس  لث
لاردعلقول لثاليةارقلرألطةال ار ا لرعقحت  لبحتس   لارابجلاق  لالركرت   ل23,8%  ل لاررتيق لار ارثلثاررب   ل طا  ، 

ل .%8,5 طا ل لاررتيق لارابابالثحتاقولملفا  لبحتس  لثل ،%9,9بحتس  لث
 يةريلار ساس لإىلليف  لاسل )لثيق ملخ م ل(اطق  ل لمق م لالسداال لارعا فق لاتسد  م ل لاتعل ما ل .9

 ،لأمالارحتس  ل%25,1رق لارابجلاق لاجلامعا لح لطايع له س  لمنلىقحت لاردعلقولبحتس  لثاليةالرألطةال اتق م ل
ل .%13,1 عق  لبحتس  لثلثخما ابلسداال لارد   الطا ل لاررتيق لال للأسل )ل

لاتسد  م ل ل .10 لالسداال لاتحتالقق  لإىلليق ملأسل )لثيفسريل حتلقولاتعل ما  ل لمق م  ليةريلار ساس  هاا
ل لاتق م  لبحتس  للرألطةال اتعل ما  ل ذرك لاردعلقو لىقحت  لمن له س   لطايع  لح  لاجلامعا  لارابجلاق  اليةارق 

  ،ل%19,6ث
لأسللأما .11 لطا  لالجلحتاىق  لاتحتالقق  لرالسداال  لبحتس  لارحتس   لاش ل لاررتيق  ل  ل ا ةايقا   لأسجلام لثيق م ( 

اليةارق للاشطةال أسل )لسابدلاتعل ما  ل لمق م لالسل )لاةالايبلرلاعل ما لاتق م لث طا لل ،%13,5ث
لث له س  ل ذركلبحتس   لطايع  لاجلامعا لح  ل لاررتيق لار ا لثالسل )لاردفسريي ل%29,8ارابجلاق  ل طا  ، 

ل. %22,3بحتس  لث
  :الدراسة توصيات

الطداتتتتاى لدساستتتتا لحتلقلقتتتت ل دساستتتتا لمق اطقتتتت لرتتتت  سلم اجلتتتتالارد ا تتتتوللاطتتتتابا    تتتت لار ا تتتتثلبعاتتتتوليتتتت اقنلبتتتتنيل -1
لاراب ق لرل فا لاتعحتق لات دة لت اطف لاشقما لارةعق لات دلف لأثحتا ل جل ىفا.ل ارةفعا 

دساستتتتا ل أحبتتتتاثلخا تتتت لرلقتتتتايانيلاليةتتتتالل ل(تتتتاللإداس لارعالجلتتتتا لارعامتتتت لاجلامعتتتتا ل يتتتت س  فملىلتتتتتيللاطتتتتابا  -2
اسد  املاردال ققا لاردكحت ر طق لاحل    ل لهقفق لإداس ل استد  املات اجلتالالركرت طقت ل ارةتفعا لاراب قت لرل امعتا ل

لاجلاف سلاتسدف ا.لإىلةكنلي  قولاتعل ما ل اتعاسالل ا
متتتنلختتتاللللاتتتولد سا ل  دلي س  قتتت ل تتت للهقفقتتت لاستتتد  املارعتتتاملنيل لإداس لارعالجلتتتا لارعامتتت لرإلىتتتالملارةتتتع ى -3

لاسد  املم اجلالارد ا ولالطدااى ل ات اجلالاإلركرت طق لرل فا لاتعحتق لب رك.
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ر  حتقت لرإلىتتالمل  قاس ليفعقتولد سلمرسستا لاجملداتالاتتت  ل اجلاعقتا لاردال ىقت ل اردحتستتق)لبقحتفاتال اردعتا نلمتتالاهلقئت لا -4
لارةع ل  قاس لاردعلقملرلد القطلإلداس لاشقما لارةعق لم ولأقم له س  ل غري المنلاشقما .
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  املراجع:
 .57،لىاان،لداسلطاب ابلرلحتةاب،للصالعالقات العامة والتطبيق ل2012ى  لاراباق لحما لار رقا ،لثل 1ث
لثل 2ث لىقاد، لمع ض ل2008خري  لاإلطرتط ، لىرب لارعام  لرلعالجلا  لالطدااىق  لاتسئ رق  جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية  

 97،لصل3،لارع دل6ثطامع لارةاسجل ،لهلق لاليةال،لاجملل للوالجتماعية
رسالة ع لارك   لمن ذطاً،ل لد سلارعالجلا لارعام ل ليعز زلاتفاسا لار ظقفق لرلعاملنيل لاجلامعا ،لطام2016اراباق ي،ثلمح لأمح ل 3ثل

ل.132،لىاان،لطامع لارةاب لاش سطلرل ساسا لارعلقال،لصماجستري غري منشورة
لث  4ث لد ل2020امح لحما د، للس  لدساس  له س  ، لجلايع  لارةعق  لاجلاف سلات ا اب ل لي ىق  لاتةاب   جملة لمق اطق ،ارةعالالركرت طق 

ل.152صل،155ارع دللالىالم،هلق لللاشق اب،طامع لل،اإلعالميةالبحوث 
،لارابايضل،لارع دللاجمللة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبية لاردعلقملارعابيبل أقم له س  ل،لسقحتاس   ا لاتسدق ول،ل2020مفىنلغامنل،لثل 5ث

 .ل324،لصل28
 ليةكقولاجتا ا لاجلاف سلح لمرسسا لاردعلقملاجلامع لدساس ليال ققق لىليللاليةارق  لد سلاشطةال ل2019 حتانلإبابا قملمحامل،لثل 6ث

ل،لطامع لاتلكلى  ارعز زل،لهلق لاليةالل الىالمل،لط  ل.للرسالة ماجستري غري منشورةطامع لاتلكلى  ارعز زل،ل
ل،منشورةرسالة ماجستري غري لارعاأل،اردعلقمللد سلارعالجلا لارعام ل الىالمل لحتقق)لا  االمرسسا ل 2017ثلارزايد،حما للمحز ل 7ث

لاش سط.طامع لارةاب للىاان،
رسالة لمن ذطاً،طامع لارك   للاجلامعا ، لد سلارعالجلا لارعام ل ليعز زلاتفاسا لار ظقفق لرلعاملنيل ل2016ثلاراباق ي،حما لى   لل 8ث

لارعلقا.طامع لارةاب لاش سطلرل ساسا للىاان،ل،منشورةماجستري غري 
ل  Bramlett, Rebecca Brick (2015)، Using Social media from Public Relation higherث9 
Education, A case study, Master Thesis.: North Catolina State University , U.S.A. 

 اسد  اما لإداسا لارعالجلا لارعام لرإلطرتط ل لارد ا ولمالمجا ري ا لدساس ليال ققق لىليلإداسا ل2015محز لحما لارقاض ،لثل 01ث
 ،لارابايض،لطامع لاإلماملحما لبنلسع د،لهلق لاإلىالمل.لرسالة ماجستري غري منشورةارعالجلا لارعام لاجلامعا لارسع د  ،ل

د سلات اجلالاإلركرت طق ل لبحتا لارة س لار  حتق لرل امعا لاإلماسايق ،لدساس لمقاسط لبنيلطامعالى اانلل 2014مفحت لحما لاشمني،ث 11ث
لثارس دان لطامع لأملدسمانلاإلسالمق ،لهلق لاإلىالم،للرسالة دكتوراه غري منشورة اجلز اب لاإلماسا لارعاببق لاتدع  ،ل

 Campbell, Gcozff (2013). Evolving Public Relation: Social media use by higher ث12 
Education case study, Master Thesis, S.L. Syracuse University, N.Y,U.S.A. 
 Photik, Phat (2012). Attitudes of Faculty of members towards the work of Publicلث13 
Relations practitioners and responsibilities in private universities in Thailand, 
unpublished Ph.D., University of  Bristol, U.K. 

اليةاللاتعل مايتلالركرت  لرلعك م لاتةاب  ل لسلالار ى لاجملداع لت اطف لل اسرتايق قا ،للعارق ل2021 لا ل الحلى  ارابمحنلثل 41ث
 .ل21 لادا ل6 ،لجلث56طامع لالق ابل،ل(ل لثلجملة حبوث العالماقم له س  ل،لحبثلمحتة سل ل

 .232،لصمرجع سابق د سلارةعالالركرت طق لاتةاب  ل لي ىق لاجلاف سلات ا ابلارةعق لجلايع له س  ،ل2020امح لحما د،لثل 51ث
جملة الدراسات ارحت   لارعاببق لردغالق لارقحت ا لارفضايق لاإلخ اس  للقم له س  لارعاتق لدساس لمق اطق ،للم ليققق2020ىاب نلارزغيب،لثل 61ث

 .239صل ،11ثارع دلىاان،لل،اإلعالمية
 ،لد سل سايولالىالملاجل   ل ليحتاق لار ى لارةع ل مكالع لالقما لارةعق لارعاتق ل لض  لاطدةاسللري سلل2020ىقة لىل لث 71ث

ل.496،لص2020 ،ل11،لارع دلثاب،لاجلزايجملة الدراسات اإلعالمية ل"دساس لمق اطق "،ل19-ه س  لثه لق 
 Schmidt, a, karmer, A.C, lmitthofi, A.B, (2020), cyelical across-day dynamics of ث18 
corona-related media exposure and marries in people’s daily lives during the covid-19 
pandemic, (https://doi.org/10312340sf/.net). 

https://doi.org/10312340sf/.net
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لىليل2020ى ق ا ل حما ،ث 91ث لمق اطق  لدساس  للري سله س  لىربلم جلاللقسلب ك، لمن ليفاىولارة ا)لاجلامع لمالأسارق لار جلا    
 .ل586-572ص،ل11،لارع دجملة الدراسات اإلعالمية ال)لطامع لارقا اب ل اتحتقا،لىاان،ل

لارةعق 2020ثابى  لارظا  ط يل لا ل 02ث لارسع دي لدساس ل لأتثريلل لبعحت انلإدساكلاجلاف سلرلا ا اب رفري سله س  ل لاإلىالم
 .2020،أهد بابللارقا اب ،هلق لالىالملطامع لالعلمية لبحوث العالم اجمللةمحتة سلطظاب  لارة صلار ارثلحبثل

،طامعهللاإلعالمية جملة البحوثد سلاإلىالمل لم اطف لاش بئ ل اشماباضلاتع   ل ا للري سله س  لمن ذطا،ل ل۲۰۲۰حما لحما دلثل 12ث
 310اىللص287،لمنلص1،ج53ل،لااشق اب

لاإلخ اس  لشقم له س  لارعاتق لدساس لمق اطق ".ل۲۰۲۰ارزىيبلىاب نثل 22ث لارقحت ا لارفضايق  لردغالق  لارعاببق  جملة الدراسات  ليقققملارحت   
 .534-516 ،لص12ثلارك   ،ل(ل لاإلعالمية

ل 32ث لاررتب يلرةفعا لارد ا ولالطدااى لثل ل2020ى  ارابمحنلحما ل  طسلث لأخةاي لاإلىالم لرةعاللقس  كاسد  ام لک   و  
 1100-1051،لصل2022 ،لارةدا ل2،لاللث60،لطامع لالق ابلاجملل لجملة حبوث العالم،له س  احلايطلأثحتا لطايع لل

لىادلل اخاب نلثل 42ثل ،لحبثل ل لمحتالق لطاقان covid- 19 ،لاجتا ا لاجلاف سلح لطف دلارد ىق لرفا اب سله س  لث2020دىا 
ل ل.2754صلثلل2020 ل قالل4 لجلثل54،لجبامع لالق ابل،ل(ل لثجملة حبوث العالممحتة سل ل

ل.ل10،لارقا اب ل،للداسلارفكابلارعابيبل،لصل1،ل  ع للميةمناهج البحث يف الدراسات اإلعال ،ل2008إبابا قملى  هللالاتسلا لثل 52ث
لل:حتليل لستمارةأمساء السادة احملكمني ل 62ث

ل.اسداذلارعالجلا لارعام لهلق لالىالملطامع لارقا اب لثى  لاتغقامح للأاابالأ.د/
ل.لهلق لالىالملطامع لارقا اب للل-م اسداذلارعالجلا لارعا-ثابايلار   يللأ.د/
لالىالمللل اردكحتل طقالهلق اسداذلارعالجلا لارعام لطامع لمةابلرلعل مل-اتعال لسق لسع لى  للأ.د/
لاسداذلارعالجلا لارعام لهلق لالىالملطامع لطحت )لار اديلارز ابيحما لحمف ظللأ.د/
لاسداذلارعالجلا لارعام لهلق لالىالملطامع لارقا اب -طابمنيلخضابللأ.د/
لطامع لاتحتة س للاآلدا)هلق للل-ذلارعالجلا لارعام لاتساى اسدا-احلاس  لهنل لق  انلل/د
لارعالجلا لارعام لهلق لاررتبق لارحت ىق لطامع لارزجلاق )لاسداذل-اجملق لمه ل سنلى  للأ.د/ل

لهلق لار حتا لطامع لىنيلمشس-اسداذلالىالمل- ايولا اىقولى  لار اسيللأ.د/
 هلق لاآلدا)لطامع لارزجلاق ).لل–ارعالجلا لارعام لاتساى لأسداذلل–لنى  لارابمحد.ل لا ل الحل

 لث27 للحما لى  لاحلاق لث2004 لاليةالل طظاباي لاردأثريل،لطل4ل،لارقا اب لداسلارفكابلارعابيبل،لصل223ل.
ل  Dennis, a.r, kimmey, s.t, (1998) testing media richness theory in new media : the ث28 
effects of cases feedback, and task equivocality, information systems research, v9, 
pp.256-274 
 Jackson, Micheleh, Purcell, Darren (2004) politics and media richness in world wideلث29 ل
web reo. sesentions of the forms Yugoslavia, geographical review cyberspace and 
geographical space, v.87. pp. 219-22   
 Sheer, Vivian, (2011) use of features, discussion topics, and online friendship ث30 ل
development  the impact of media richness and communication control, v. 59.  Pp. 82-
102 

جملة  لاجتا ا ل ال)لطامع لاشق ابلح للاىلق لاشطةال لاليةارق ل لارد ىق لارقضاايلالطدااىق ،ل2020مىنلحما لاشهةاب،لثلل 13ث
ل267،لصل1،جل53 لطامع لاشق اب،للهلق لاإلىالم،لاالبحوث اإلعالمية

ل.12 ايولرلحتةابل ارد ق ا،لصل،لىاان لداسلالعالقات العامة و العوملة،ل 2013ا لار رقا ،لثى  لاراباق لحمل 23ث
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لHل,Marks. ث33  (2014)Theل Effectل ofل Participationل inل School.ل Sponsoredل communityل ل ،
serviceلProgramsلonلStudentل ،  attitude ل,للMA ThesisTowardلSocialلResponsibility,ل
unitecلinstituteلofلTechnology، U.S.A .ل.155pل  

أثابلاتااسسا لاحل    لر هال لارعالجلا لارعام ل لإداس لارعالجل لمالارعاال ،لدساس ل ار لىليل هال لل 2015ثارعا  ي، ار لساادل ل43ث
ل.ل121،لص ل ان،لهلق لاآلدا)،لجلسملاإلىالمطامع لل،رسالة ماجستري غري منشورةارعالجلا لارعام ل لمةاب،ل

 Beverly, Jason Antwuan.(2015).Public relations models and dialogic communicationلث35 
in the Twitter verse: An analysis of how colleges and universities are engaging their 
public through Twitter. Ph.D. Thesis, Southern Mississippi University, United State 
Birmingham 

 102،لارابايضل،لاجلحتادس  لرلحتةابل ارد ق ال،لص1،لطشبكات التواصل الجتماعي،ل 2015لقةولحما لى  ارغفاسلثل 63ث
 لدساس ليال ققق لىليلاإليةال لرلاسر رق لالطدااىق ل،لاسد  املات جلالاإلركرت  لرلاحتظا ل لدىم 2015أمح للاس  لسض انلثلل 73ثل

 240،لص1،ل(ل جملة رؤى اسرتاتيجية،لاإلماسا لارعاببق لاتدع    ر لىقحتهلمنلاتحتظاا لب
،ل ارسع د ،لد سلم اجلالارد ا ولالطدااى ل لي ىق لارة ا)لركقفق لم اطف لاحلاال لاتضاد لرلاالك لارعاببق ل 2018إةانل سنيلث ل83ث

 .لل132،لص10ارع د،لاجمللة العلمية لبحوث العالقات العامة والعالم،لارابايض،لطامع لاتلكلسع د
ل. ١٢٢،ص مرجع سابقد سلاإلىالمل لم اطف لاش بئ ل اشماباضلاتع   ل ا للري سله س  لمن ذطا،ل ل۲۰۲۰حما لحما دلثل 93ث
ل.ل136،لصمرجع سابقل،،لد سلم اجلالارد ا ولالطدااى ل لي ىق لارة ا)لركقفق لم اطف لاحلاال لاتضاد  2018إةانل سنيلثل 04ث
ل14ث ل  لث لسض ان للاس   ل 2015أمح  لدىم ل  لرلاحتظا  لاإلركرت   لات جلا لاسد  ام لالطدااىق لاليةال ، لرلاسر رق  ،لمرجع سابق،

ل.لل252ص
جملة تكريت ،لحت ق  ليقققملط د لات اجلالاإلركرت طق ل،لدساس لحتلقلق لمقاسط لبنيلبععلات اجلالارعاببق ل اشط2016 سنيلحما لمةالفيلثل 24ث

ل.ل18،لارع دل5،ل(ل والقتصاديةللعلوم اإلدارية 
ل.ل139،لصمرجع سابق،لد سلم اجلالارد ا ولالطدااى ل لي ىق لارة ا)لركقفق لم اطف لاحلاال لاتضاد ل 2018إةانل سنيلثل 34ث
،لهلق لرسالة ماجستري غري منشورةل،أمن ذطالار ايسا)ل–ي  رتلل–ط س لمةالفيلحما ل،لا كا لارد ا ولالطدااى لارفقسلب كل ل44ث

ل82،لطامع لأملدسمانلاإلسالمق ل،لصارعل مل ار قال 
ل.لل91ط س لمةالفيلحما ل،لاتابطالارساب)ل،لصل 54ث
ل.لل92،لص ق ا،لداسلأسام لرلحتةابل ارد،لىاانل1،ل  ع العالقات العامة وشبكات التواصل الجتماعي،ل ل2015 سنيلحما دلث ل64ث
ل 74ث لاردفاىلق لرلا اجلالاإلركرت طق لرلةعالارق 2016 لع لىقسيلثل لارفلسالقحتق ل"دساس لحتلقلق "، جلة جامعة ،لم،لحبثلمحتة س مق 

ل.ل1،لارع دل5،ل(ل حباث والدراساتفلسطني لأل
 

 
 

 

 

 

 

 


