
            
 

 مصري :    الجنسية             
 مسلم :       الديانة

 

  : 

 جامعة القاهرة/ كلية اإلعالم / قسم اإلذاعة والتليفزيون / أستاذ مشارك ■ 

/  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /  قسم اإلعالم  /  أستاذ مشارك  :   حاليا ■ 

 8991منذ عام .. المملكة العربية السعودية / جامعة الملك عبد العزيز بجدة 
 

● : 

بتقدير (  8991مايو ) جامعة القاهرة / كلية اإلعالم / بكالوريوس إعالم  -8

 جيد جدا
بتقدير (  8911ديسمبر ) جامعة القاهرة / إلعالم كلية ا/ ماجستير إعالم  -2

 ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة

(  8911فبراير ) جامعة القاهرة /  كلية اإلعالم  /  دكتوراة  في اإلعالم  -3

 بتقدير ممتاز مع   مرتبة  الشرف األولي
 

● : 

كالوريوس والدراسات العليا بكل  تدريس العديد  من  المواد الدراسية  لطلبة الب■ 
   أكتلوبر 6من  كلية اإلعالم  جامعة القاهرة وكلية اإلعالم وفنون االتصا  بجامعلة 

وقسللم اإلعللالم بكليللة اآلداب   بجامعللة الملللك عبللد . . بجمهوريللة مصللر العربيللة 
ملدل  إللي اإلعلالم / ملدل  إللي اإلذاعلة والتليفزيلون : العزيز ،  ومن هذه المواد 

بحلو  اإلعلالم / الدراما والنقد / الكتابة للتليفزيون /  اإلعالم والتنمية / دعاية وال
/ الللرأي العللام /إنتللاا  المللواد اإلعالميللة للعالقللات العامللة / اإلنتللاا التليفزيللوني / 

اإلذاعلة وقالايا / التلطيط اإلذاعي والتليفزيلوني / اإلعالن اإلذاعي والتليفزيوني 
 ..فن اإلقناع / ن االتصا  مهارات وفنو/ المجتمع 

إلقاء العديد من المحاارات في العديد ملن الجهلات اإلعالميلة و يلر اإلعالميلة ■ 
 دال  جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

اإلشللللراف علللللي التللللدريب العملللللي لتنتللللاا اإلذاعللللي والتليفزيللللوني لطللللالب ■ 
 لطالب السنة النهائية البكالوريوس    واإلشراف علي  مشاريع التلرا



/ مهلارت االتصلا  : إعداد وتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبيلة فلي مجلاالت  ■
اإلنتللاا البرامجللي للراديللو / الكتابللة للتليفزيللون / العالقللات العامللة / فللن اإلقنللاع 
تلطلليط البللرامو ، وذلللك للعديللد مللن المراكللز والجهللات الملتصللة / والتليفزيللون 

اللللدو  العربيلللة ومنهلللا اتحلللاد اإلذاعلللة والتليفزيلللون المصلللري بالتلللدريب بمصلللر و
بالتعللاون مللع م سسللة فريللدري  ناومللان األلمانيللة ، وكلل  مللن مركللز لديجللة بنللت 

وجامعة / ومركز دله لتنمية المهارات البشرية / ومركز دراسات للتدريب / لويلد 
ز تليفزيللون بجللدة بالمملكللة العربيللة السللعودية ، وأياللا جهللا.. الملللك عبللد العزيللز 

اللللليو لللدو  مجلللس التعللاون والللذي أقللام عللددا مللن الللدورات التدريبيللة فللي دو  
 .. مجلس التعاون الست 

 

 : 

حاور العديد من الم تمرات والندوات في ك  من جمهورية مصر العربية والمملكة ■■     
هذه  العربية السعودية والمشاركة في    العديد منها ببحو  وأوراق عم  ، ومن أهم

 :الم تمرات والندوات 
آفاق اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني في القرن الحادي " المشاركة في الم تمر الدولي حو   

جامعة القاهرة  بالتعاون مع م سسة فريدري  / الذي أقامته كلية اإلعالم " والعشرين 
ذاعات اإل"، بورقة عم  بعنوان  8996ديسمبر  88- 9ايبرت   األلمانية في الفترة 

 "دراسة علي القائم باالتصا  : اإلقليمية وقنوات التليفزيون اإلقليمي في مصر 
اللذي أقامتله  جامعلة " الجامعات في لدمة المجتمع وتنمية البيئلة " المشاركة في م تمر  

دور اإلذاعات اإلقليمية فلي معالجلة "، ببح  بعنوان  8999مارس  2-القاهرة في الفترة 
 "دراسة تحليلية علي إذاعة القاهرة الكبرى : جمهورية مصر العربية  قاايا  البيئة في

اإلعالم بين " جامعة القاهرة بعنوان / المشاركة في الم تمر العلمي السنوي لكلية اإلعالم  
القلائم باالتصلا  فلي " ببحل  بعنلوان 8999ملايو  5- 3، فلي الفتلرة " المحلية والعالمية 

 "دراسة تطبيقية علي المدربين : زيوني في مصر مجا  التدريب اإلذاعي والتليف
والتلي عقلدت " التوعية البيئية للعاملين في مجا  الصحافة الوطنيلة " المشاركة في ندوة  

دور وسلائ  " بعنلوان  ببحل 2008ابريل   21بمقر مصلحة األرصاد وحماية البيئة بجدة 
 "اإلعالم في  تنمية الوعي البيئي 

مهرجان الللليو الالامن " امو الحوارية في الراديو والتليفزيون البر" المشاركة في ندوة  
 2001يناير  85 – 82لتنتاا اإلذاعي والتليفزيوني ، مملكة البحرين 

 

● : 

سنوات بم سسة فريدري  ناومان  5العم  كمستشار للتدريب اإلذاعي والتليفزيوني لمدة  
لمانية في إطار اتفاقيلة تعلاون ملع اتحلاد اإلذاعلة والتليفزيلون المصلري ،وذللك لتلدريب األ

حيلل  تللم .. المللذيعين المصللريين فللي محطللات الراديللو والتليفزيللون اإلقليمللي فللي مصللر 
حتلل   8992دورة تدريبيللة للمللذيعين لللال  الفتللرة مللن  29اإلشللراف علللي إعللداد وتنفيللذ 

8996 
 

 



 

 

● : 

بدعوة من م سسة فريدري  ناومان فلي  8913إلعالمية بألمانيا عام زيارة الم سسات ا 
 جامعة القاهرة/ إطار االتفاقية الموقعة بينها وبين كلية اإلعالم 

فلي مركلز تلدريب راديلو هولنلدا اللدولي فلي مجلا  تلدريب الملدربين  حاور دورة تدريبية 
فلي الفتلرة ملن   training the trainers / televisionعلي اإلنتاا التليفزيلوني  

 8919مايو  26يناير إلي  26
بللدعوة مللن م سسللة فريللدري  ناومللان  8993زيللارة الم سسللات اإلعالميللة بألمانيللا عللام  

 األلمانية في إطار االتفاقية الموقعة بينها وبين اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري
 

            ● : 

جامعة / ير والدكتوراة بكلية اإلعالم اإلشراف علي عدد من الرسائ   العلمية للماجست 
 :منها .. القاهرة 

دور التليفزيون المحلي في معالجة القاايا االجتماعية واالقتصادية بالتطبيق علي القناة "  
 "دراسة ميدانية : الاالاة 

دراسة تحليلية : دور تليفزيون القناة اإلقليمي في معالجة مشكالت البيئة المحلية "  
 "ميدانية 

 "دور الفيلم الروائي التاريلي العربي في عرض تاريخ األمة العربية "  
 "دراسة تحليلية : البرامو السياحية في التليفزيون المصري "  
 "دراسة تحليلية : قاايا البيئة في برامو القناة الرابعة "  
 جامعة القاهرة/ مناقشة العديد من رسائ  الماجستير والدكتوراة بكلية اإلعالم  

 

● : 

بحالا فلي المجلالت العلميلة المحكملة عللي مسلتوي  30قام الباح  بنشر حلوالي  ▪
 :وهذه قائمة ببعض البحو  التي نشرت أليرا .. الوطن العربي 

دراسللة : النشللرات اإللباريللة فللي التليفزيللون السللعودي "بحلل  بعنللوان  -8
علة جام/ ، معتمد للنشر بالمجللة العلميلة بكليلة اإلعلالم " تحليلية ميدانية 

 القاهرة
دور وسائ  اإلعالم في تنمية الوعي المروري لدي الشباب "بح  بعنوان  -2

، مجلللس البحلل  " دراسللة ميدانيللة : السللعودي مللن سللكان مدينللة جللدة 
 2002العلمي ، جامعة الملك عبد العزيز ، 

دراسة تحليليلة : النشرات اإللبارية في القنوات الفاائية " بح  بعنوان  -3
مجللة التعلاون ، علدد .. نيلة ، المصلرية ، الجزائريلة علي القنلوات البحري

األمانللة العامللة لمجلللس التعللاون لللدو  اللللليو العربيللة ، : الريللاض )  19
 ( 8999مارس 



القائم باالتصلا  فلي مجلا  التلدريب اإلذاعلي والتليفزيلوني " بح  بعنوان  -1
، بحلل  ألقللي فللي الملل تمر " دراسللة تطبيقيللة علللي المللدربين : فللي مصللر 

اإلعلالم بلين المحليلة  والعالميلة " جامعة القاهرة / ي لكلية اإلعالم السنو
، ومنشلور فلي كتلاب األبحلا   8999مايو  29إلي  25في الفترة من " 

 8991اللاصة بالم تمر عام 
عالقة شباب المدن السلاحلية باسلتقبا  ومشلاهدة القنلوات " بح  بعنوان  -5

، المجلة العلميلة ، كليلة "انية دراسة ميد: التليفزيونية العربية واألجنبية 
 8991اآلداب ، جامعة الزقازيق ، عدد يناير 

: اإلذاعات اإلقليمية وقنوات التليفزيون اإلقليمي في مصر " بح  بعنوان  -6
وقد أشرف الباحل  عليله ملن للال  مركلز "  دراسة علي القائم باالتصا  

،  8996ام  جامعلة القلاهرة نهايلة عل/ كليلة اإلعلالم /بحو  اللرأي العلام 
 8999ونشر من لال  المركز عام 

دراسة : اآلاار السلبية واإليجابية للتليفزيون علي األطفا  " بح  بعنوان  -9
، المجللة العربيلة للعللوم " فلي تلأاير التليفزيلون وإمكانيلة االسلتفادة منله 

مجلس النشلر العلملي بجامعلة  الكويلت ، : الكويت )  51اإلنسانية ، عدد 
 ( 8996شتاء 

القاايا العربية المطروحة في القسم العربي بهيئة اإلذاعة " بح  بعنوان  -1
، المجللة " دراسلة تحليليلة : البريطانية بعد انتهاء حلرب تحريلر الكويلت 

 8996العلمية بكلية اآلداب ، جامعة الزقازيق  عدد أكتوبر 
 

  : 

دار ، جللدة ، " مقدمللة فللي وسللائ  االتصللا  " بعنللوان ( مللع آلللرين ) كتللاب  ▪
 2008زهران ،

عشرون عاما ملن : لادم الحرمين الشريفين " بعنوان ( مع آلرين ) كتاب  ▪
 2002، جامعة الملك عبد العزيز ،" العطاء  واإلنجاز 

 ، تحت الطبع" فنون العم  اإلذاعي والتليفزيوني " كتاب بعنوان  ▪

 

 


