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َوَما »الحمد هلل كما ينبغى لجالل وجيو وعظيم سمطانو، الحمد هلل عمى نعمة التوفيق فى إتمام ىذه الرسالة 
َلْيِو ُأنِ  (، وأصمى وأسمم عمى سيد األولين، وخاتم األنبياء، ٨٨)ىود « يبُ َتْوِفيِقى ِإالَّ ِبالّمِو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َوإِ

والمرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.

قراًرا بالجميل، أتقدم بأسمى معانى الشكر والتقدير لصاحب الفضل األكبر أستاذى  اعتراًفا بالفضل وا 
وكيل كمية الصحافة وتكنولوجيا االتصال و أستاذ ومعممي الجميل األستاذ الدكتور شريف درويش المبان، 

اإلعالم لشئون البيئة وخدمة المجتمع،  الذي شممنى برعايتو مذ كنت طالبة فى السنة التمييدية لمماجستير، 
وعمى مدار ىذه السنوات قدم لى دائًما المثل والقدوة عمى المستويين العممى واألخالقى، وتعممت منو كيف 

نساًنا فى الوقت ذاتو، فيو نعم األستاذ الذى ال يبخل عمى تالميذه بالعون والمساعدة يكون األستاذ معمًما وا  
 دون طمب، وىو أيًضا من شجعنى منذ بداية تعيينى، ومنحنى ثقًة بالنفس استميمتيا من ثقتو الغالية بى.

ن كانت ىناك نقاط إيجابية فى تكوينى العممى فالفضل األول واألخير بعد اهلل يرجع أل ستاذى الغالى، وا 
وميما أفضت في وصف ما لو من أفضال عمى فمن توفيو الكممات حقو، وال أستطيع أن أقدم لو سوى 

 دعواتي الدائمة بأن يبارك اهلل فى عمره وعممو ويجزيو عنى خير الجزاء.

 افةالصح أستاذ الدين، عمم محمود الدكتور األستاذ الفاضل ألستاذى والتقدير الشكر بخالص أتوجو كما
 عمى جاد والذى اإللكترونية، الصحافة مجال فى البارزة الجيود صاحب القاىرة، جامعة اإلعالم بكمية

 فرصة لى متيًحا مناقشتيا، عمى بموافقتو وأسعدنى الرسالة، إعدادى أثناء ونصائحو، ومالحظاتو، بتوجييو،
 .القيمة ومالحظاتو عممو من االستفادة

 البنات بكمية الصحافة أستاذ البارى، عبد اسماعيل وائل الدكتور لألستاذ والتقدير الشكر بخالص وأتقدم
تاحة الرسالة مناقشة عمى بالموافقة تفضمو عمى شمس، عين جامعة  الوافر عممو من أستفيد كى لى الفرصة وا 

 .الرسالة إعدادى أثناء العممى إنتاجو من استفدت أن بعد القيمة، ومالحظاتو

فى إتمام ىذا العمل إال أن أتقدم بوافر الشكر واإلمتنان والدعوات  -عز وجل  -وال يسعني وقد وفقني اهلل 
الصادقة إلى كل من قدم لي العون وأخص بالذكر الصديقة العزيزة الدكتورة سيير عثمان، مدرس الصحافة 

عالم، والدكتور وائل العشري، مدرس بكمية اإلعالم، والدكتورة ماجدة عبد المرضي، مدرس الصحافة بكمية اإل
الصحافة بكمية اإلعالم، والدكتورة فاطمة شعبان، مدرس اإلعالم بأكاديمية الشروق، واألستاذ محى الدين عبد 
الغفار، مدير تحرير جريدة األخبار، وزمالئي األعزاء األستاذة حبيبة بكري، المدرس المساعد بقسم اإلعالم 



يد رحيل، المدرس المساعد بقسم الصحافة، كما أتقدم بخالص الحب والتقدير جامعة حموان، واألستاذ ع
تشجعييا ومساندتيا الدائمة لي، وأتقدم بخالص الشكر لة فاطمة الزىراء عبد الفتاح، لصديقتي العزيزة األستاذ

 والتقدير واالمتنان لجميع الخبراء الذين تعاونوا معي أثناء تنفيذ ىذه الدراسة.

الغائبة الحاضرة الصديقة الغالية الدكتورة منار فتحي.. من افتقد وجودىا كثيرا رحميا اهلل وغفر وال أنسى 
 وسيرتيا الطيبة في ميزان حسانتيا. ليا وبارك في أوالدىا، وجعل أعماليا

وأتقدم بكل معاني الشكر والتقدير واالمتنان ألمي الحبيبة التي زرعت فى حب العمم والعمل ودعمتني 
بجانبي تشجعني وتشد من أزري وتبث في اإلرادة والتفاؤل وتذلل لي الكثير من الصعاب، وتحممت  ووقفت

عني الكثير حتى تمكنت من إنجاز ىذا العمل، وأدعو اهلل أن يبارك في عمرىا ويجزييا عني وعن أسرتي 
و اهلل ، وأتوجو بخالص خير الجزاء، كما أتقدم بخالص الشكر والدعوات بالرحمة والمغفرة لوالدي الغالي رحم

 .تشجيعيم ومساندتيم ليلالشكر والمحبة ألخوتي محمد ومحمود 

دتو وتشجيعو فإني أتوجو بخالص التقدير والشكر واالمتنان لزوجي العزيز محمد لمسان اوليس آخرً  اوأخيرً   
نى وجودي، أسأل ، كما أتوجو بكل الحب لزىرات عمري ونسيم حياتي بناتي الحبيبات جومعاونتو الصادقة لي

 .احسنً  ان يبارك فييما، وأن ينبتيما نباتً اهلل أ

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين..

 

 سماح

 

 

 



 ملخص الرسالة
 

اهتمت هذه الدراسة بمستقبل واحدة من أهم الوسائل اإلعالمية في مصر والعالم في الوقت الراهن وهى 
الصحافة اإللكترونية، التي انتشرت وتطورت بشكل كبير في السنوات القميمة الماضية، ويرجع ذلك في المقام 

والخصائص والمميزات التي تتسم بها الصحف األول الرتفاع معدالت استخدام اإلنترنت في مصر، 
اإللكترونية، مما جعل المؤسسات الصحفية تدرك أهمية هذه الصحف وتوليها مزيًدا من االهتمام، وتأتي 

 الصحف اإللكترونية أو المواقع اإلخبارية في مقدمة المواقع األكثر استخداًما في مصر.

 عمى مصر في اإللكترونية الصحافة لظاهرة حاليال الوضع وتحميل رصدوقد استهدفت هذه الدراسة 
 والتغير التطور إحداث في والمؤثرة صناعتها، في المؤثرة والمتغيرات العوامل أهم وتحديد، كافة المستويات

 في العناصر هذه وتتحدد مستقبمها استشراف عمى يساعد مؤشًرا تعتبر والتي اإللكترونية، الصحف هذه داخل
 التي الخارجية والعوامل لممتغيرات باإلضافة االتصال، تكنولوجيا باالتصال، القائمين المحتوى، إنتاج التمويل،

 هذه إطارها في تعمل التي التكنولوجيةالسياسية واالقتصادية و  كالبيئة اإللكترونية الصحف ظاهرة عمي تؤثر
 الوقت في مصر في اإللكترونية الصحافة تواجهها التي والتحديات المشكالت أهم رصد وكذلك الصحف،

 التي االحتماالت عمى والتعرف ،5101 حتى 5102 من الفترة خالل مستقبمها الستشراف تمهيًدا الراهن،
 أو الممكنة المستقبمية السيناريوهات من مجموعة وضع من يمكن بما لمستقبمها، الواقع معطيات تطرحها
 .مصر في اإللكترونية الصحافة لظاهرة المحتممة
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