
 

 بيان صحفي حول

 رمضان شير خالل مشاىدتيا ي المصريون ينو  تيال والبرامج المسمسالت
 
 

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة( من خالل تطبيق نسألك استطالعًا لرأي المصريين حول 
المسمسالت والبرامج الذين ينوون مشاىدتيا خالل شير رمضان، وتعكس ىذه األسئمة التي يتم توجيييا قبل 

 ألبطال األعمال الدرامية المختمفة.بدء عرض المسمسالت تفضيالت الجميور 
 

المسمسل أم ال. ينوون مشاىدة فقد تم وضع سؤال عن كل مسمسل من خاللو يجيب المشاركون عما إذا كانوا 
كأعمى  مي ربيعع" لمفنان فكرة بمميون جنيو" . وقد جاءمسمسل 42 حوالي وقد غطى تطبيق نسألك

ناث ىم األكثر اتجاىًا %، وأشارت النتائج إلى أن اإل:5ة بنسب مشاىدتيا تي ينوي المصريون الالمسمسالت 
" لمفنان أمير كرارة والتي 5كمبش " مسمسلو  % من الذكور،52بحوالي  % مقارنةً 69لمشاىدة المسمسل بنسبة 

% من اإلناث، 47بحوالي  % من الذكور مشاىدتو مقارنةً ;6ينوي حوالي  % والذي:5تصل النسبة إلى 
مسمسل "طمقة % من المصريين ينوون مشاىدتو، و 59 ة" لمفنان ياسر جالل بنسبأكتافمسمسل " لمس  يميوو 

ثم  ، %58بنسبة  "ابن أصول" لمفنان حمادة ىاللثم مسمسل ، بنفس النسبة حظ" لمفنان مصطفى خاطر
آلخر نفس" "مشاىدتو، يميو مسمسل  ينوون  % من المصريين57بنسبة فنان دمحم رمضان "زلزال" لم مسمسل

% من 47% في مقابل 68% وتزداد النسبة بين اإلناث لتصل إلى 56.8 لمفنانة ياسمين عبد العزيز بنسبة
 الذكور.

يزيد مشاىدة الذكور  والذي% من المصريين أنيم ينوون مشاىدة مسمسل "ىوجان" لمفنان دمحم إمام 56وأجاب 
بنسبة  غانم سمير ايمي لمفنانة "ميرو سوبر% من اإلناث، يميو مسمسل ":4% مقارنة ب;5لو بنسبة 

زيد بين الذكور لتصل % والذي ي53بنسبة  توفيق خالد احمد رواية من المأخوذ "زودياك" ، ثم مسمسل53%
نسبة  صلوالذي ي شعبان مصطفي لمفنان "جبل أبو% بين اإلناث، يميو مسمسل " 47% مقارنة ب57إلى 



% من 46% مقابل 58في مشاىدة المسمسل لتصل إلى  وتزداد نية اإلناث% 52إلى  الرغبة في مشاىدتو
 الذكور. 

 أحمد لمفنان "الشحات سيد الواد%، وىم مسمسل "52مسمسالت تقل نسبة من ينوون مشاىدتيم إلى  :ويوجد 
 حسن لمفنان :3 الزوجو مسمسل، ثم %;4 بنسبة الدين عز مي لمفنانة "بيسة البرنسيسة" مسمسل و فيمي
 لمفنان "بركة" مسمسل، يميو %48بنسبة  سالمة ىاني لمفنان "ىادي قمر" مسمسل، يميو %49بنسبة  الرداد

عالمة "%، ومسمسل :.;3"حكايتي" لمفنانة ياسمين صبري بنسبة مسمسل ، ثم %43بنسبة  عمروسعد
 . %38 بنسبة خميل وأمينة ممدوح دمحم لمفنان" قابيل% ومسمسل ";3" لمفنان دمحم رجب بنسبة استفيام

 
 لمفنان "الشالل في رامز" المقالب% من المصريين ينون مشاىدة برنامج 77حوالي وقد أوضحت النتائج أن 

 .رمزي  ىاني لمفنان "األدغال في ىانيبرنامج " % ينوون مشاىدة47و ،جالل رامز
 
 .إجابة 622جدير بالذكر أن عدد متوسط عدد اإلجابات عمى كل سؤال بمغ  
 


