
 

 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

 إدارة اإلعالم              
 

 دراسة حديثة جبامعة بنها بعنىان
يناير على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  52إنعكاسات ثىرة 

 والسياسية
 

إستتدفت د تسةستتتث  تدمتتتث لتتتثدف  ةين  متتتثي نمدمتتتث إنتتسةددب ث ثتتت ت ن  دتتتث ة تة  لستتتب 
ةإلجدث ع نج ثعث نمف  إيت  هدثدتث ةيدعتسل   ت  ثت تسةد ةيدمثدتث ةإللدوت تدث  ةإلجدث  دتث 

مع  ست د مت س   مت  ةيسد سدث  دمت دس   ت  ةيدمثدتث نت يد ندى   ت   دمتث  52ج مس ثدتست   ةن
 دتتت دعثتت  ةيدمثدتتث   تت  إ تتتةت دةدتتسةد  تدتتت   تت  ث د تتل ثتتف  تتت د ةي تتع  ةيثوتتس  

ج ةمتت  ةي دتت   ةإللدوتت تدث  ةإلجدث  دتتث  ةيسد ستتدث  دتت  دث تتف دجتت    ث تت  د ةيد  تتل 
  ةيفقس  ةين  يث.

دمتت دس يد قدتتى  52ل ثتتد ثتتف هج فتت  متت س   لتتت ه تت سد ةيتسةستتث إيتت  ةتدتتتةل ةيدتت  
نتتدف  ةيثستت  ة   د تت  ت ةيفتتس ه  ثتتف دمتت  جتت   ةيتتسن  ةيعتتدو  ةي سدتتث  ةيعتةيتتث ةإلجدث  دتتث 

مع  س د مت س   دمت دس   ت   52ثت سةد ةيدمثدث ةيد  دم  يف " ثدست "    مظسدده ةيدمث دث  ةن
 ي   دمث ثف  ت د ةي ع  ةيثوس .   ةيدمثدث    ثوس ن يد ندى ع

نعفتتت  يع ثتتتث ةيدتت  دجتتت  هف ددة لتتت هستتتفسد مدتت تس ةيتسةستتتث   تت   تتتتت ثتتتف ةيثنتت ت  
  تت  ت س ةيت يتتث ةيث تت س   تت   ةيتتت   ةيم ثدتتث يد قدتتى ةيدمثدتتث  ةيدقتتتب ثتتف  تت   ةإل دثتت ت 

ث   تتتتث  جتتتتم  ةإلستتتتدمث سةد ةيث  دتتتتث د جدتتتته ةيم تتتت   ةإللدوتتتت ت    تتتت  هستتتت    ثدتتتتث 
  ةتجمندث. 



  تتتتميق ةيقدتتتت ب نتتتتت ع د ل دتتتتث دمقتتتت  ةيثجدثتتتتن ثتتتتف   يتتتتث ةيد  تتتتل إيتتتت  ةيدمثدتتتتث ثتتتتن 
 ع ةي تتت    ةيثجدثتتتن ةيثتتتتم   تتت  ت تتتب ث تتتس   د ةيدمثدتتتث  ةيق تتت   ةإلددثتتت ب نتتتت س ةيق تتت

ةددتتس ةيمتت س    تتس  هس ستت  ثتتف د  تت  ةين  يتتث  ةيفقتتس  ةيفستت تب    وتتث نعتتت هف د قتتى ةي
  س   ةيدمثدث.


