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 9191عام ة القاهر من مواليد: الميالد   ومكان تاريخ

 ةكلية اإلعالم جامعة القاهر - والتليفزيونة قسم اإلذاعبأستاذ دكتور : ة                الوظيف

 م والطالبوكيل الكلية لشئون التعلي 

 

  - والتليفزيمون ةقسمم اإلذاعم - بكالوريوس اإلعالم من كلية اإلعالم جامعة القاهرةحصل على  -

 .على الدفعة " األول" وكانتقدير جيد جداً ب  9199 عام

 " .ممتاز"تقدير ب9191 عاممن كلية اإلعالم جامعة القاهرة  رماجستيحصل على ال -

 .مرتبة الشرف األولى ب، 9111 عامعالم جامعة القاهرة دكتوراه من كلية اإلحصل على ال -

 

حصل علمى مححمة دراسمية  لمى الواليمات المتحمدة األمريكيمة لجممل ممادة علميمة للمدكتوراه  مالل 

 .قضاها فى جامعة تكساس بمديحة أوستن 9119حتى  9191الفترة من 

 

حصمل  حتمى 9199زيمون عمام ترقى فى العمل األكاديمى محذ تعييحه معيمداً بقسمم اإلذاعمة والتليف

 .1002على درجة األستاذية عام 

 

 .بحثاً علمياً محشوراً فى دوريات علمية أو مؤتمرات 10بلغ احتاجه العلمى حوالى 

 

أشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية كما حاقش عدداً كبيراً من الرسائل العلمية سواء دا ل 

 .أقسام اإلعالم بكليات اآلداب كلية اإلعالم جامعة القاهرة أو فى 

  

تحوعت  براته التدريسية والتدريبية لتشمل م تلف مجاالت ت صص اإلذاعة والتليفزيون عالوة 

 .على التدريب العملى  فى مجال اإلحتاج التليفزيوحى فى استديوهات كلية اإلعالم جامعة القاهرة

 

يوحى بكليمة اإلعمالم ، وشمغل محصمب شغل محصب المشرف العام على التدريب اإلذاعى والتليفز

 .مدير مركز التدريب والتوثيق واإلحتاج اإلعالمى بالكلية لمدة عامين
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وهى اللجحة المسئولة عن ترقيات أعضاء هيئة التدريس فى  (اللجحة العلمية الدائمة)عضو  :حالياً 

( اإلعمالم)فمى ت صمص  (أسمتاذ مسماعد)أو درجمة ( أستاذ)جميل الجامعات المصرية  لى درجة 

 .لمجلس األعلى للجامعاتوتتبل هذه اللجحة ا

 

 :على هامش عمله األكاديمىعلى مستوى الممارسة اإلعالمية 

 دمممة الحشممرة االحجليزيممة  ممالل الفتممرة مممن ( DPA)عمممل مترجممماً فممى وكالممة األحبمماء األلماحيممة 

 .9119وحتى  9191

، 1001وحتمى  1009كويمت ممن عمام وعمل معمداً للبمرامف فمى  ذاعمة البرحمامف الثماحى بدولمة ال

تكحولوجيما التعلميم بكليمة التربيمة األساسمية،  موذلك أثحاء  عارته للعمل بدولمة الكويمت أسمتاذاً بقسم

جامعمة جمابر )المعروفة حالياً باسمم و ،تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريبوالتى كاحت 

 (.األحمد
 


