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 الدرجا  البلمي أ الوميمي    :  أوًال 
 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة 1987 مايو في (قسـ الصحافة) كمية اإلعبلـ بجامعة القاىرة فيج رتخ 

. الشرؼ
  1987 نوفمبر مف العاـ فييف معيدا  بقسـ الصحافة بالكمية عُع .
 إخراج ":  اإلعبلـ مف قسـ الصحافة بتقدير ممتاز عف رسالة عنوانيافيستير جػاػؿ عمى الـػحص

, "1988 إلى 1944 الفترة مف في "أخبار اليوـ"دراسة تطبيقية عمى صحيفة , الصحؼ األسبوعية
. 1990وذلؾ عاـ 

  1990عُعيف مدرسا مساعدا  بقسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ عاـ .
 عف رسالة  عنوانيا"مرتبة الشرؼ األولى" اإلعبلـ مف قسـ الصحافة بتقدير فيدكتوراه ػى اؿػؿ عؿػصػح  :

, "1990 إلى 1921 الفترة مف فيدراسة تطبيقية ,  الصحافة المصرية ومشكبلت إنتاجيافياأللواف "
. 1994وذلؾ عاـ 

  1994عُعيف مدرسا  بقسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ عاـ .
  1999رُعقى أستاذًا مساعدًا  بقسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ عاـ. 

  وحتي 2004 أكتوبر في الفترة مف يناير 6رئيس قسـ الصحافة بكمية االعبلـ وفنوف االتصاؿ بجامعة 
  .2005أغسطس 

  وحتي أغسطس 2004قائـ بعمؿ وكيؿ المعيد العالي لبلعبلـ وفنوف االتصاؿ في الفترة مف يناير 
2005. 

  2005رقي أستاذا لمصحافة بكمية اإلعبلـ في فبراير. 

  ثـ مدير ,  2007 وحتي أكتوبر2006نائب مدير مركز بحوث الرأي العاـ بجامعة القاىرة منذ نوفمبر
 .2008حتي مايو 2007لممركز في أكتوبر 

  وىي مجمة عممية محكمة تصدر عػػػػف , " المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ" مدير التحرير السابؽ لػ
 .بكمية االعبلـ جامعة القاىرة" مركز بحوث ودراسات الرأي العاـ " 

  2011حتي مارس 2008مدير مركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر مف سبتمبر. 

  عضو لجنة المحكميف المشكمة مف قبؿ المجمس األعمي لمجامعات لفحص االنتاج العممي لممتقدميف
لشغؿ وظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف أو لمحصوؿ عمي ألقابيما العممية في مجاؿ االعبلـ في 

والتي تـ مد العمؿ بيا أكثر مف مرة الي أف انقضت في نياية , (2011-2008)الدورة العاشرة 
 .2013فبراير

  أميف المجنة العممية الدائمة المشكمة مف قبؿ المجمس األعمي لمجامعات لترقية األساتذة واألساتذة
-2013)المساعديف أو لمحصوؿ عمي ألقابيما العممية في مجاؿ االعبلـ في الدورة الحادية عشرة 

2015.) 

  2012(, )2011-2009)عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجمس األعمي لمثقافة لثبلث دورات متتالية-
2013) ,(2013-2015.) 

  2010/2011عضو مجمس األكاديمية الدولية لميندسة وعموـ االعبلـ خبلؿ العاـ الجامعي. 
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  المجمة المصرية , المجمة المصرية لبحوث االعبلـ : المستشار العممي لعدد مف المجبلت العممية منيا
مجمة كمية , ( جامعة القاىرة –كمية االعبلـ )المجمة العممية لبحوث الصحافة , لبحوث الرأي العاـ 

جامعة )مجمة كمية اآلداب ,  (جامعة األزىر)" البحوث االعبلمية"مجمة , (جامعة الزقازيؽ)اآلداب 
 Journal of Middle East, (جامعة المنوفية)مجمة كمية اآلداب , (كمية آداب قنا, جنوب الوادي 

Media  , التي يصدرىا مركز االمارات لمدراسات السياسية واالسترتيجية بأبو " رؤي استراتيجية " مجمة
والمجمة العربية لبلعبلـ واالتصاؿ الصادرة عف الجمعية العممية , ظبي بدولة االمارات العربية المتحدة 

 .السعودية لبلعبلـ واالتصاؿ بالمممكة العربية السعودية

  2011/2012خبلؿ ثبلث دورات متتالية  (السيمينار)مقرر الممتقي العممي لقسـ الصحافة , 
2012/2013 , 2013/ 2014. 

 عضو لجنة الدراسات العميا بكمية االعبلـ جامعة القاىرة ألكثر مف عاـ جامعي. 

 عضو مجمس كمية اإلعبلـ ألكثر مف عاـ جامعي 

  خبير ورئيس وحدة البحوث اإلعبلمية بالمركز العربي لمبحوث والدراسات الذي يديره المفكر والكاتب
 .الكبير السيد يسيف

 وكيؿ كمية اإلعبلـ جامعة القاىرة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

  اكتب  النشلدة  :  مجًال ثج
(. 1994,  لمنشر والتوزيعالعربي: القاىرة),  الصحافةفيمشكبلتيا وتطبيقاتيا , الطباعة الممونة-  1
(. 1994,  لمنشر والتوزيعالعربي: القاىرة),  نصؼ قرففيأخبار اليوـ مسيرة صحفية -  2
: الطبعة الثانية, 1995: الطبعة األولى, طبعتاف,  لمنشر والتوزيعالعربي: القاىرة), الصحفيفف اإلخراج -  3

1997 .)
, 1996: الطبعة األولى, ثبلث طبعات, ر والتوزيعػ لمنشالعربي: القاىرة),  الصحافة المصريةفياأللواف -  4

(. 1999: الطبعة الثالثة, 1997: الطبعة الثانية
أربع ,  لمنشر والتوزيعالعربي: القاىرة),  القرف القادـفيثورة الصحافة , اإللكترونييا الطباعة والنشر وجتكنوؿ- 5

 (.1999 : 4ط, 1998: 3ط, 1997: 2ط, 1997: 1طبعات ط
( 1999, وزارة االعبلـ :  القاىرة –جميورية مصر العربية ), " االعبلـ المصري واأللفية الثالثة " موسوعة - 6

. باالشتراؾ مع آخريف, 
(. 2000, الدار المصرية المبنانية: القاىرة), المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية: يا االتصاؿجتكنولو- 7
محمود .  مع دباالشتراؾ(, 2000, وزيعػر والتػ لمنشالعربي: القاىرة), الصحفياج ػ اإلنتفياتجاىات حديثة - 8

. جامعة القاىرة,  المساعد بكمية اإلعبلـالصحفيخميؿ أستاذ التحرير 
باالشتراؾ , (2001, دار النيضة العربية: القاىرة), األسس النظرية والتطبيقات العممية: الصحفياإلخراج - 9

. جامعة القاىرة, أشرؼ صالح رئيس قسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ. د.مع أ
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(. 2001, الدار المصرية المبنانية: القاىرة), االتجاىات الحديثة: الصحفييا النشر جتكنولو- 10
(. 2003, المدينة برس: القاىرة), قضايا معاصرة: يا االتصاؿجتكنولو- 11
 (.2004, المدينة برس: القاىرة), بيف حرية التعبير وآليات الرقابة: شبكة اإلنترنت- 12
, الدار المصرية المبنانية: القاىرة ), دراسات في التفاعمية وتصميـ المواقع: الصحافة اإللكترونية - 13

2005 .)
برنامج التعميـ المفتوح في اإلعبلـ , مركز التعميـ المفتوح , جامعة القاىرة : القاىرة ), اإلخراج الصحفي - 14

. أشرؼ صالح. د.باالشتراؾ مع أ, (2006, 
برنامج التعميـ , مركز التعميـ المفتوح , جامعة القاىرة : القاىرة ), مشروع إصدار جريدة أو مجمة  - 15

. محمود خميؿ. د.باالشتراؾ مع أ, (2006, المفتوح في اإلعبلـ 
سمسمة ذاكرة مصر المعاصرة , مكتبة االسكندرية : االسكندرية  ), مدرسة صحفية مصرية : أخبار اليوـ - 16

اسماعيؿ سراج الديف مدير مكتبة . د: تقديـ , ممدوح مبروؾ, خالد عزب . باالشتراؾ مع د (2007, 
 .محمد عيدي فضمي رئيس مجمس ادارة مؤسسة أخبار اليوـ. ـ.االسكندرية و د

سمسمة الدار العربية لمتعميـ , الدار العربية لمنشر والتوزيع : القاىرة), مقدمة في مناىج البحث االعبلمي- 17
. ىشاـ عطية. باالشتراؾ مع د,  (2008, الدراسات االعبلمية, المفتوح 

, برنامج الماجستير االلكتروني في االعبلـ , كمية االعبلـ : جامعة القاىرة  ), االعبلـ المتخصص - 18
. مني الحديدي. د.باالشتراؾ مع أ,  (2008

الييئة المصرية : القاىرة) ,  طبعة خاصة ,المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية: يا االتصاؿجتكنولو- 19
 (.2008, مكتبة األسرة, العامة لمكتاب 

(. 2009, دار العالـ العربي : القاىرة  ), القضايا واالشكاليات : تكنولوجيا االتصاؿ والمجتمع - 20
, سمسمة الدار العربية لمتعميـ المفتوح , الدار العربية لمنشر والتوزيع : القاىرة), االخراج الصحفي - 21

(. 2009, الدراسات االعبلمية
. د.باالشتراؾ مع أ,  (2009, الدار المصرية المبنانية : القاىرة  ), فنوف االتصاؿ واالعبلـ المتخصص - 22

. مني الحديدي 
(. 2011, دار العالـ العربي : القاىرة  ), التشريعات واألخبلقيات : االنترنت - 23
(. 2011, دار العالـ العربي: القاىرة  ), مداخبلت في االعبلـ البديؿ والنشر االلكتروني - 24
باالشتراؾ مع , (2011, مكتبة جزيرة الورد : القاىرة ), اإلعبلـ والمرأة في عصر المعمومات - 25

. وآخريف, نجوى كامؿ .د.أ, عواطؼ عبد الرحمف .د.أ
(. 2012, دار العالـ العربي : القاىرة  ), ثورة الفيس بوؾ وآليات الحرب النفسية :  يناير 25إعبلـ ثورة - 26
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(. 2014, دار العالـ العربي : القاىرة  )الطبعة األولى, ,  يونيو 30 يناير و25إعبلـ ثورتْي - 27
 

 ألبحجث  البلمي  النشلدة   : ثجالجًال 
جامعة عيف ), فاؿ المصريةػالت األطػ مجفيية الستخدامات األلواف جية والسيكولووجالمخاطر الفسيوؿ-  1

(. 1995 أبريؿ 6 - 3,  الثالثالسنوي العمميالمؤتمر , معيد الدراسات العميا لمطفولة: شمس
االتجاه نحو دراسات الموف فى ), رؤية مستقبمية لمجاالت تطويرىا,  مصرفي الصحفيبحوث اإلخراج - 2

, العدد الخامس, مجمة البحوث اإلعبلمية, قسـ اإلعبلـ, كمية المغة العربية: جامعة األزىر), (الصحافة
(. 1996يوليو 

 الوطنيالمجمس : الكويت),  الصحافة الحديثةفي االرتقاء بالفنوف الجرافيكية في وأثره التكنولوجيالتطور - 3
ديسمبر / أكتوبر, الثانيالعدد , المجمد الخامس والعشروف, ("عالـ الفكر"مجمة , لمثقافة والفنوف واآلداب

1996 .)
جامعة ), دراسة ميدانية عمى المؤسسات الصحفية المصرية,  الصحافةفي وتطبيقاتو المكتبينظاـ النشر - 4

(. 1997يناير , العدد األوؿ, (المجمة العممية المصرية لبحوث اإلعبلـ, كمية اإلعبلـ: القاىرة
جامعة ), دراسة تطبيقية عمى عينة مف الصحؼ الحزبية,  الصحافة الحزبية المصريةفي المكتبير ػالنش- 5

 مايو 27-25, (اإلعبلـ بيف المحمية والعالمية) الثالث السنوي العمميالمؤتمر , كمية اإلعبلـ: القاىرة
1997 .)

دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الصحفية العالمية , يا الصحافةجالمخاطر الصحية والبيئية لتكنولو- 6
, العدد الثامف, مجمة البحوث اإلعبلمية, قسـ اإلعبلـ, كمية المغة العربية: جامعة األزىر), والمصرية

(. 1998يناير 
كمية : جامعة القاىرة),  مجاؿ الصحافةفي وتطبيقاتيا اإللكترونييا النشر ج تكنولوفيالتطورات الحديثة - 7

 العمميالمؤتمر , مركز بحوث نظـ وخدمات المعمومات وقسـ المكتبات والوثائؽ والمعمومات, اآلداب
(. 1999توبر ػ أؾ26-25,  مصرفي وتأثيره عمى مجتمع المكتبات والمعمومات اإللكترونيالنشر  "الثاني

كمية : جامعة القاىرة), الصحفي اإلخراج في استخدامات الوسائؿ اإللكترونية فياالتجاىات العالمية الحديثة - 8
(. 2000يوليو / يناير , العدد الثامف, المجمة المصرية لبحوث اإلعبلـ, اإلعبلـ

المكتبة : القاىرة), اإللكتروني أخبلقيات العصر فيدراسة : تكنولوجيا المعمومات والعبلقات االجتماعية- 9
, المجمد السابع, العدد الثالث عشر, " المكتبات والمعموماتفياالتجاىات الحديثة "مجمة , األكاديمية
2000 .)

معيد الدراسات العميا , جامعة عيف شمس: القاىرة), يا االتصاؿ عمى الطفؿجالتأثيرات السمبية لتكنولو- 10
(. 2000 مارس 27 - 25, الثامفالسنوي العمميالمؤتمر , لمطفولة
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  ,دراسة تحميمية لمخاطر شبكة اإلنترنت العالمية:  عصر المعموماتفييا االتصاؿ والجريمة جتكنولو- 11
 أبريؿ 12-10, نحو مستقبؿ مشرؽ: مؤتمر العبلقات العربية األمريكية, الجامعة األردنية: عماف)

2000 .)
 الوطف فيرؤية مستقبمية لمجوانب األخبلقية لممعمومات : اإللكتروني العصر فيأخبلقيات المعمومات - 12

 لقسـ الثاني العمميالمؤتمر , معيد البحوث والدراسات العربية, جامعة الدوؿ العربية: القاىرة), العربي
(. 2000 أبريؿ 16, " ومتغيرات األلفية الثالثةالعربياإلعبلـ ", الدراسات اإلعبلمية

جامعة اإلسكندرية : اإلسكندرية), أساليب تعامؿ الصحافة المطبوعة مع الورؽ كأحد مموثات البيئة- 13
حماية ",  العاشرالدوليالمؤتمر , العربي األوروبيبالتعاوف مع مؤسسة العممييف الدولييف ومركز التعاوف 

(. 2000 مايو 11-9, "البيئة ضرورة مف ضروريات الحياة
معيد , جامعة الدوؿ العربية: القاىرة),  عصر المعموماتفييا االتصاؿ جاتجاىات استخداـ المرأة لتكنولو- 14

", العربيالمرأة واإلعبلـ ",  الثالث لقسـ الدراسات اإلعبلميةالعمميالمؤتمر , البحوث والدراسات العربية
(. 2001 أبريؿ 18

دراسة ميدانية عمى الصحفييف والعامميف بالمؤسسات : الصحفي بيئة العمؿ فيالصحة والسبلمة المينية - 15
المجمة المصرية , كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), ( إطار نظرية اإلرجونوميةفي)الصحفية المصرية 

(. 2001يونيو - أبريؿ , الثانيالمجمد  - الثانيالعدد ,  العاـالرأيلبحوث 
معيد الدراسات العميا , جامعة عيف شمس: القاىرة), يا الجديدة األخرىجاألطفاؿ واإلنترنت والتكنولو- 16

(. 2001 مارس25-24,  التاسعالسنوي العمميالمؤتمر , لمطفولة
دراسة تحميمية مقارنة لمتشريعات المنظمة لئلنترنت :  الوسائؿ اإلعبلمية الجديدةفيحرية التعبير والرقابة - 17

المجمة المصرية لبحوث , كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة),  الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ العربيةفي
(. 2002  مارس -يناير, المجمد الثالث- العدد األوؿ ,  العاـالرأي

المجمة , كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), العربيدراسة حالة دوؿ الخميج : الرقابة عمى شبكة اإلنترنت- 18
(. 2002يونيو - أبريؿ , العدد الخامس عشر, المصرية لبحوث اإلعبلـ

: المجمس األعمى لمثقافة: القاىرة), بيف حرية التعبير وآليات الرقابة: العربي الوطف فيشبكة اإلنترنت - 19
 (.2002 ديسمبر 23-21, » عصر المعموماتفيالثقافة  ندوة, لجنة الكتاب والنشر

اإلمارات ), االتجاىات العالمية الحديثة في بحوث تصميـ مواقع الصحؼ اإللكترونية عمي شبكة الوب - 20
الواقع :  في الوطف العربياإلنترنتمؤتمر صحافة , كمية االتصاؿ , جامعة الشارقة: العربية المتحدة 

(. 2005نوفمبر 24-23, والتحديات
: األردف,اربد),  (رؤية تحميمية)أزمة حرية تعبير أـ آليات رقابية جديدة :اإلنترنت في المنطقة العربية- 21

(. 2005يوليو28-26, "اإلعبلـ والقضايا العربية الراىنة "مؤتمر :جامعة اليرموؾ
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, الجامعة األمريكية بالقاىرة : القاىرة  ), التأثيرات السياسية لتكنولوجيا االتصاؿ في المنطقة العربية - 22
(. 2006يوليو 28- 23, المؤتمر الخامس والعشروف لمجمعية الدولية لبحوث االتصاؿ واإلعبلـ 

المؤتمر العممي الخامس ألكاديمية : القاىرة  ), االعبلـ التقميدي في مواجية التدويف : أزمة حرية التعبير- 23
 ديسمبر  24 – 23, "الصحافة والمستحدثات التكنولوجية في اطار التكامؿ والمنافسة " أخبار اليوـ 

2008 . )
دراسة ميدانية عمي عينة : المخاطر المتعمقة باالباحية االلكترونية عمي الشباب المصري وآليات مكافحتيا - 24

المؤتمر , بالتعاوف مع مركز الدراسات المعرفية , كمية االعبلـ: جامعة القاىرة  ), مف الشباب الجامعي 
 ( . 2009 فبراير 17-15, " األسرة واالعبلـ وتحديات العصر " العممي األوؿ 

دينا عمر فرحان :      باالشتراك مع الباحثة 
كمية الحاسبات والمعمومات : جامعة القاىرة  ), والتحديات , المخاطر , الفرص : األطفاؿ واالنترنت - 25

المؤتمر العممي الثاني لحماية األطفاؿ مف , بالتعاوف مع الجمعية الفرنسية لمكافحة الجريمة االلكترونية 
( . 2009 مف مايو 14, مخاطر شبكة االنترنت 

برنامج : القاىرة  ), " الفيس بوؾ والشباب "ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر , االعبلـ البديؿ والفيس بوؾ - 26
المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ بالتعاوف مع مؤسسة فريدريش ايبرت 

(. 2009السابع مف يوليو , األلمانية 
تطور الوسائط : " ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر , الفيس بوؾ واالعبلـ البديؿ وتأثيراتيما عمي الشباب - 27

المركز الدولي : القاىرة  ), " خاصة الشباب ..االعبلمية المتعددة وتأثيراتيا عمي توجيات الرأي العاـ 
(. 2010 مف فبراير24, وحدة الدراسات االعبلمية والمعموماتية ,  لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية 

, المجمس األعمي لمثقافة : القاىرة  ), قضايا واشكاليات : الموسوعات االلكترونية عمي شبكة االنترنت - 28
 أبريؿ 22-20, " صناعة الموسوعات والمعاجـ العربية والمعربة " مؤتمر , لجنة الكتاب والنشر 

2010 .)
دراسة تحميمية عمى عينة مف إعبلنات االنترنت : مواثيؽ الشرؼ اإلعبلنية المنظمة إلعبلف االنترنت - 29

مصداقية اإلعبلـ في "المؤتمر العممي السادس  , األكاديمية الدولية لميندسة وعموـ االعبلـ : القاىرة  )       , 
(. 2010مايو ,  "الوطف العربي
مروة شبل عجيزة  .      باالشتراك مع د

دراسة : تأثير األساليب االخراجية لمصحؼ االلكترونية عمي تذكر الطبلب لممحتوي الصحفي المقدـ بيا - 30
 لبحوث عمميةالمجمة اؿ, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), شبو تجريبية عمي عينة مف طبلب الجامعة 

 (.2010يونيو – أبريؿ ,  - الثالثالعدد , الصحافة 
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عبد الرؤوف السواح أستاذ عمم النفس . د,  (باحث دكتوراه)     باالشتراك مع هيثم جودة محمد مؤيد
وليد عبد الفتاح النجار مدرس االعالم . د, كمية التربية النوعية جامعة المنصورة , التربوي المساعد 

 . (مشرفين مشاركين عمي الرسالة  )كمية التربية النوعية جامعة المنصورة , التربوي 
 عمميةالمجمة اؿ, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), تفضيبلت القراء لتصميـ الصحؼ الخاصة في مصر- 31

 (.2010يونيو – أبريؿ ,  - الثالثالعدد , الصحافة لبحوث 
حنان عبد اهلل عبد الصمد المدرس . د,  (باحثة دكتوراه)     باالشتراك مع فاتن أحمد المتولي حمزة كريم

 . (المشرف المشارك عمي الرسالــة  ), كمية التربية النوعية جامعة المنصورة , بقسم االعالم التربوي 
دراسة تحميمية لعينة , آليات اليجوـ واستراتيجيات الردع : الخطاب المعادي لبلسبلـ عمي شبكة االنترنت - 32

, " المكتبات والمعموماتفياالتجاىات الحديثة "مجمة , المكتبة األكاديمية: القاىرة), مف المواقع األجنبية 
 (.2010يوليو , السادس عشرالمجمد , الرابع والثبلثوفالعدد 

مي محمد جمال الدين  :      باالشتراك مع الباحثة 
دراسة عمي عينة مف جميور المدونات : العبلقة بيف المدونات االلكترونية والمشاركة السياسية في مصر- 33

مارس  , 6ع, بحوث في عمـ المكتبات والمعمومات , كمية اآلداب : جامعة القاىرة  ), المصرية 
2011 .)

فاطمة الزهراء عبد الفتاح :      باالشتراك مع الباحثة 
, 79ع , مجمة فصوؿ , الييئة المصرية العامة لمكتاب : القاىرة ), قراءة في ظاىرة التدويف االلكتروني - 34

(. 2011 ربيع –شتاء ,
فاطمة الزهراء عبد الفتاح :      باالشتراك مع الباحثة 

المجمس األعمي : القاىرة ),  يناير 25آليات توظيؼ الشبكات االجتماعية في ثورة : ثورة الفيس بوؾ - 35
(.  2011مف مارس 23, لجنة الكتاب والنشر , لمثقافة 

استخداـ الطبلب ذوى االحتياجات الخاصة لمجبلت األطفاؿ اإللكترونية وتأثيرىا عمى الجوانب المعرفية - 36
العربي السابع "المؤتمر السنوي , كمية التربية النوعية : جامعة المنصورة ) ,  دراسة شبو  تجريبية-لدييـ  

ادارة المعرفة وادارة رأس الماؿ الفكري في مؤسسات التعميـ العالي في مصر والوطف , "  الدولي الرابع–
.  2012أبريؿ 12-11, العربي 

الباحثة أسماء عبد , حنان عبد اهلل عبد الصمد . د, عبد العظيم السعيد مصطفي .     باالشتراك مع د
الحكيم محمد عبد المطيف 

دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمي : تأثير جودة المعمومات في بناء التصميـ المقنع لممواقع االعبلمية العربية - 37
(.  2012يناير , 37ع , مجمة البحوث االعبلمية , كمية االعبلـ : جامعة األزىر ), موقع الجزيرة نت 

 (يمني الجنسية)معين صالح يحي الميتمي :      باالشتراك مع الباحث 
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دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمي : تأثير جودة المعمومات في بناء التصميـ المقنع لممواقع االعبلمية العربية - 38
(.  2012يناير , 37ع , مجمة البحوث االعبلمية , كمية االعبلـ : جامعة األزىر ), موقع ياىو مكتوب 

 (يمني الجنسية)معين صالح يحي الميتمي :      باالشتراك مع الباحث 
رؤية القائـ باالتصاؿ في الصحافة المصرية ونشطاء االنترنت لتأثير االعبلـ البديؿ عمي تداوؿ - 39

يناير ,  المجمة العممية لكمية اآلداب , كمية اآلداب : جامعة بنيا ),  يناير 25المعمومات خبلؿ ثورة 
2012  .)

محمد جاد المولي حافظ عويس  :      باالشتراك مع الباحث 
المجمة , كمية اآلداب : جامعة بنيا ) , 2011  يناير 25تأثيراالعبلـ البديؿ عمي تداوؿ معمومات ثورة - 40

(.  2012يوليو ,  العممية لكمية اآلداب 
محمد جاد المولي حافظ عويس  :      باالشتراك مع الباحث 

 Facebookدراسة تحميمية مقارنة لموقعي الفيس بوؾ : التفاعمية كما تعكسيا مواقع الشبكات االجتماعية - 41

المجمة العممية , كمية اآلداب : جامعة المنصورة ),  في اطار نظرية ثراء الوسيمةYou Tubeو اليوتيوب 
(.  2012أكتوبر ,  لكمية اآلداب 
الباحث أحمد عادل عبد الفتاح  , أحمد البهي السيد .د.     باالشتراك مع أ

: القاىرة ), قراءة تحميمية : أدبيات استخداـ الشباب الغربي لمتكنولوجيا الجديدة في المجاؿ االتصالي - 42
مشروع " , قسـ الدراسات االعبلمية , معيد الدراسات العربية , المنظمة العربية لمتربية والعموـ والثقافة 

 (.  2012 نوفمبر 29- 28, " الشباب العربي ووسائؿ االتصاؿ الحديثة 
جامعة الجزيرة :  االمارات العربية المتحدة –دبي ), اشكاليات العبلقة بيف االعبلـ البديؿ واالعبلـ التقميدي- 43

,   " الواقػػػػع االعػػػبلمي وتداعياتػػػػو " الممتقي االعبلمي لجامعة الجزيرة , كمية االعبلـ وعموـ االتصاؿ : 
(.  2012 ديسمبر 10-11

محمد جاد المولي حافظ عويس  .      باالشتراك مع د
ندوة بحثيػػػػػػػػػػػػة بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف , كمية االعبلـ  : جامعة القاىرة ), رؤية مستقبمية: مواثيؽ الشرؼ االعبلمية - 44

بالتعاوف مع مؤسسة فريدريش ناوماف مف أجؿ الحرية " التحديات واآلليات : تنظيـ االعبلـ المصري " 
(.  2013 مف يناير 22,   األلمانية 

المجمس : القاىرة ), كتب االعبلـ نموذجا  : تراجع الكتاب األكاديمي المصري في المنطقة العربية - 45
(.  2013 أبريؿ 4 – 3,   " تسويؽ الكتاب المصري"ندوة , لجنة الكتاب والنشر , األعمي لمثقافة 

: دور تصميـ مواقع المؤسسات المصرية عمي شبكة االنترنت في دعـ الوظيفة االتصالية ليذه المؤسسات - 46
.  , دراسة تحميمية وميدانية

عبد الهادي النجار وايمان شكري عبد الحميد .      باالشتراك مع د
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دراسة : العوامؿ المؤثرة عمي تصميـ وتحرير المواقع االلكترونية لمصحؼ المصرية عمي شبكة االنترنت - 47
( .  2013مايو , مجمة كمية اآلداب , كمية اآلداب : جامعة الزقازيؽ ), ميدانية عمي القائـ باالتصاؿ 

محمد عبد الفتاح عوض ووفاء جمال درويش عبد الغفار  .      باالشتراك مع د
,  يونيو 30 يناير و25دراسة مقارنة بيف ثورتي : الشبكات االجتماعية وصناعة الثورات المصرية - 48 

( .  2013أكتوبر , مجمة أحواؿ مصرية , مؤسسة األىراـ : القاىرة )
توظيؼ جماعة اإلخواف المسمميف لوسائؿ اإلعبلـ التقميدية : المياجروف إلى اإلنترنت والمحبوسوف فيو- 49

مستقبؿ حركات اإلسبلـ السياسي في "مؤتمر , المركز العربي لمدراسات والبحوث: القاىرة ), والجديدة
( .  2014 يناير 30-28, "العالـ العربي

 
 ألبحجث  اللجامي  : د بلجًال 

قسـ اإلذاعة بكمية اإلعبلـ : إعداد, دراسة تقويمية,  اإلذاعة والتميفزيوففيخريجو كمية اإلعبلـ المشتغموف - 1
(. 1996, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة),  الصحافة والعبلقات العامة بالكميةقسميباالشتراؾ مع 

(. 1995, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة),  الريؼ والحضرفيالمرأة واإلعبلـ - 2
مركز بحوث : إعداد, والتعميمي اإلعبلمي الحممة القومية لمحو األمية بشقييا فياستطبلع آراء األمييف - 3

, جامعة القاىرة بالتعاوف مع الييئة العامة لمحو األمية وتعميـ الكبار- ودراسات المرأة واإلعبلـ كمية اإلعبلـ 
(. 1997, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة)
,  عدد مف مراكز النشر اإلقميمية عمى مستوى جميورية مصر العربية تدعميا مؤسسة دار الشعبإنشاء- 4

جامعة ),  العاـ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة بالتعاوف مع المجمس األعمى لمصحافةالرأيمركز بحوث : إعداد
(. 1997, كمية اإلعبلـ: القاىرة

 العاـ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة بالتعاوف مع الرأيمركز بحوث : إعداد, رؤية مستقبمية.. جريدة األىراـ- 5
(. 1998,كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), مؤسسة األىراـ الصحفية

مركز بحوث : إعداد, دراسة تحميمية وميدانية:  المحمى إلقميـ الدلتا واحتياجاتو المستقبميةالبيئيتقييـ اإلعبلـ - 6
 العاـ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة بالتعاوف مع صندوؽ مبادرات البيئة المصرية التابع لبرنامج دعـ الرأي

 .2004فبراير , الجمعيات األىمية والجمعية المركزية لئلعبلـ والبيئة
جامعة  ), اتجاىات طبلب جامعة القاىرة نحو التخطيط الجديد لمحـر الجامعي والخدمات المقدمة ليـ - 7

(. الباحث الرئيس) (2007أكتوبر, مركز بحوث الرأي العاـ : القاىرة 
جامعة  ),  اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التخطيط الجديد لمحـر الجامعي والخدمات المقدمة ليـ - 8

(. الباحث الرئيس) (2007ديسمبر, مركز بحوث الرأي العاـ : القاىرة 

 الؤتلر ا أ احبق جا  انق جشمي  :  جامجًال 
 الثالث لمعيد الدراسات العميا لمطفولة بجامعة عيف شمس فى الفترة السنوي العممي المؤتمر فيالمشاركة - 1

 .1995 أبريؿ 6-3مف 
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الفف والثقافة وآفاؽ القرف ),  األوؿ لكمية الفنوف الجميمة بجامعة اإلسكندريةالعممي المؤتمر فيالمشاركة - 2
 . 1995 أكتوبر 5-2 الفترة مف في, ( والعشريفالحادي

 عقدت والتي, " مصرفي بحوث اإلعبلـ والصحافة فيمشكبلت المنيج " الحمقة النقاشية حوؿ فيالمشاركة - 3
 .1996 مايو 16-13 الفترة مف فيبكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة 

, (االعبلـ بيف المحمية والعالمية)المشاركة في المؤتمر العممي السنوي الثالث لكمية االعبلـ جامعة القاىرة - 4
دراسة تطبيقية عمى عينة مف الصحؼ , النشػر المكتبي في الصحافة الحزبية المصرية: " وذلؾ ببحث عنوانو 

(. 1997 مايو 27-25في الفترة مف , " الحزبية 
اىرة ػ بكمية اإلعبلـ جامعة الؽ"أخبلقيات اإلعبلـ بيف الحرية والمسئولية" الحمقة النقاشية حوؿ فيالمشاركة - 5

أخبلقيات اإلعبلـ ) الجمسة الثانية تحت عنواف فيوقد شارؾ الباحث بورقة عمؿ بحثية , 1997 نوفمبر 16يوـ 
. ( الصحؼ الخاصةفي
الواقع .. يا االتصاؿجتكنولو) الخامس لكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة السنوي العممي المؤتمر فيالمشاركة - 6

 .1999 مايو 4-3 الفترة مف في, (والمستقبؿ
 لمركز بحوث نظـ وخدمات المعمومات وقسـ المكتبات والوثائؽ الثاني السنوي العممي المؤتمر فيالمشاركة - 7

 في وتأثيره عمى مجتمع المكتبات والمعمومات اإللكترونيالنشر )والمعمومات بكمية اآلداب جامعة القاىرة 
 .1999 أكتوبر 26-25 الفترة مف في, (مصر

 ندوة في الثامف لمعيد الدراسات العميا لمطفولة بجامعة عيف شمس السنوي العممي المؤتمر فيالمشاركة - 8
 .2000 مارس 27-25 الفترة مف في, (يا االتصاؿ والطفؿجتكنولو)
 أبريؿ 12-10 الفترة مف في,  مؤتمر العبلقات العربية األمريكية بالجامعة األردنية بعماففيالمشاركة - 9

2000. 
 لقسـ الدراسات اإلعبلمية بمعيد البحوث والدراسات العربية بجامعة الثاني العممي المؤتمر فيالمشاركة - 10

 .2000يؿ أبر16 يوـ فيوذلؾ , ( ومتغيرات األلفية الثالثةالعربياإلعبلـ )الدوؿ العربية 
 أقيـ بالتعاوف بيف جامعة اإلسكندرية ومؤسسة الذي العاشر لحماية البيئة الدولي المؤتمر فيالمشاركة - 11

 .2000 مايو 11-9 الفترة مف في, العربي األوروبيالعممييف الدولييف ومركز التعاوف 
حؽ ) التاسع لمعيد الدراسات العميا لمطفولة بجامعة عيف شمس فى ندوة العممي المؤتمر فيالمشاركة - 12

 .2001 مارس 25-24 الفترة مف في, ( بيئة اتصالية نظيفةفيالطفؿ 
 الثالث لقسـ الدراسات اإلعبلمية بمعيد البحوث والدراسات العربية بجامعة العممي المؤتمر فيالمشاركة - 13

 .2001 أبريؿ 18(, العربيالمرأة واإلعبلـ )الدوؿ العربية 
ضمف فعاليات مؤتمر جامعة القاىرة  (يئيةاإلعبلـ والثقافة الب):  الحمقة النقاشية السادسةفيالمشاركة - 14

 .2001 مايو 7-5, ( خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع بداية األلفية الثالثةفيالجامعات ): الثالث
 األوؿ لقسـ اإلعبلـ بكمية اآلداب والعموـ االجتماعية بجامعة السمطاف العممي المؤتمر فيالمشاركة - 15

    .2002 أبريؿ 24-22, (الواقع والطموح: الخميجيثورة االتصاؿ والمجتمع )قابوس بسمطنة عماف 
 عقدتيا لجنة الكتاب والنشر بالمجمس األعمى التي " عصر المعموماتفيالثقافة "  ندوة فيالمشاركة - 16

 .2002 ديسمبر 23-21 الفترة مف فيلمثقافة 



 12 

 مع مركز الرأي فالمشاركة في المؤتمر العممي الذي عقده قسـ اإلعبلـ بجامعة اليرموؾ األردنية بالتعاو- 17
 .2005 يوليو28-26, "اإلعبلـ والقضايا العربية الراىنة :" لمدراسات بعنواف

والذي عقدتو كمية , " الواقع والتحديات :  في الوطف العربياإلنترنتصحافة " المشاركة في مؤتمر - 18
 .2005نوفمبر 24-23االتصاؿ بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة مف 

مستقبؿ صناعة : " المشاركة في الممتقي الثقافي األوؿ لقسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة - 19
 26, " تكنولوجيا االتصاؿ ومستقبؿ صناعة الصحافة : " وذلؾ في ندوة عنوانيا " الصحافة في مصر 

 .2006مف أبريؿ 
المشاركة في المؤتمر العممي الثالث لقسـ الصحافة بأكاديمية أخبار اليوـ وذلؾ برئاسة الجمسة الثالثة - 20

المؤتمر : القاىرة ), " اإليجابيػػات والسمبيػػػات : تجارب إصدار طبعات عربية لصحؼ أجنبية : " وعنوانيا
-25, الصحؼ العربية وترجمة الصحؼ األجنبية , العممي الثالث لقسـ الصحافة بأكاديمية أخبار اليوـ 

 (. 2006 يونيو 26
والذي أقيـ بالجامعة , المشاركة في المؤتمر الخامس والعشروف لمجمعية الدولية لبحوث االتصاؿ واإلعبلـ -21

 . 2006 يوليو 28- 23األمريكية بالقاىرة في الفترة مف 
والتي نظمتيا لجنة الحريات بنقابة , " حرية الصحافة اإللكترونية والمدونات " المشاركة في ندوة - 22

 .2007يونيو20, الصحفييف 
وسائؿ االعبلـ الجديدة " المشاركة في المؤتمر العممي الرابع لؤلكاديمية الدولية لعموـ االعبلـ بعنواف - 23

وذلؾ كمتحدث رئيس في الندوة التي  , 2008 مايو 21-20والذي أقيـ في الفترة مف , " وآفاؽ المستقبؿ 
. أقيمت في اليوـ األوؿ حوؿ الموضوع

" والذي عقد تحت عنػػواف , المشاركة في المؤتمر العممي الرابع عشر لكمية االعبلـ جامعة القاىرة - 24
وذلؾ كمعقب في جمسة البحوث , 2008 يوليو 3-1في الفترة مف " االعبلـ بيف الحرية والمسئولية 

" . وسائؿ االعبلـ الجديدة وتحديات الحرية : " الرابعة وعنوانيا 
الصحافة والمستحدثات : " المشاركة في فعاليات المؤتمر العممي الخامس ألكاديمية أخبار اليوـ وعنوانو - 25

وذلؾ كمتحدث رئيس في , 2009 ديسمبر 24, 23يومي " التكنولوجية في اطار التكامؿ والمنافسة 
وذلؾ بورقة بحثية , وكاف موضوعيا عف المدونات , الحمقة النقاشية التي أعقبت الجمسة االفتتاحية 

. االعبلـ التقميدي في مواجية التدويف :أزمة حرية التعبير: عنوانيا
األسرة واالعبلـ وتحديات " المشاركة في المؤتمر األوؿ الذي نظمتو كمية االعبلـ بجامعة القاىرة بعنواف - 26

المخاطر المتعمقة باالباحية االلكترونية : "  ببحث عنوانو 2009 فبراير 17-15في الفترة مف " العصر 
". دراسة ميدانية عمي عينة مف الشباب الجامعي : عمي الشباب المصري وآليات مكافحتيا 
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المشاركة في  المؤتمر العممي الثاني الذي نظمتو كمية الحاسبات والمعمومات بجامعة القاىرة بالتعاوف مع - 27
يوـ " حماية األطفاؿ مف مخاطر شبكة االنتػرنت " الجمعية الفرنسية لمكافحة الجريمة االلكترونية  بعنواف 

". والتحديات , المخاطر , الفرص : األطفاؿ واالنترنػت : " بورقة بحثية عنوانيا 2009 مف مايو 14
" المشاركة في المؤتمر العممي الخامس الذي نظمتو األكاديمية الدولية لميندسة وعموـ االعػػػبلـ وعنوا نو- 28

الخطاب المعادي :  " ببحث عنوانو2009مايو 27-26في الفترة مف " أخبلقيات ممارسة العمؿ االعبلمي
دراسة تحميمية لعينة مف المواقع , آليات اليجوـ واستراتيجيات الردع : لبلسبلـ عمي شبكة االنترنت 

" . األجنبية
والذي نظمو برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية " الفيس بوؾ والشباب "المشاركة في مؤتمر - 29

وذلؾ  , 2009واالستراتيجية باألىراـ بالتعاوف مع مؤسسة فريدريش ايبرت األلمانية يوـ السابع مف يوليو 
" .  االعبلـ البديؿ والفيس بوؾ : " ببحث عنوانو

خاصة ..تطور الوسائط االعبلمية المتعددة وتأثيراتيا عمي توجيات الرأي العاـ : " المشاركة في مؤتمر - 30
والذي نظمتو وحدة الدراسات االعبلمية والمعموماتية بالمركز الدولي لمدراسات المستقبمية " الشباب 

الفيس بوؾ واالعبلـ البديؿ وتأثيراتيما : " وذلؾ ببحث عنوانو  , 2010 مف فبراير24واالستراتيجية يوـ 
" . عمي الشباب 

المشاركة كرئيس الحدي الجمسات وكمحكـ بالمجنة العممية لممؤتمر العممي الثاني الذي نظمتو كمية - 31
. 2010مارس 9-7وذلؾ في الفترة مف , " االعبلـ والمغة العربية : "  جامعة القاىرة بعنواف –االعبلـ 

المشاركة كمحاضر في الندوة التي عقدتيا لجنة الكتاب والنشر بالمجمس األعمي لمثقافة يوـ األربعاء - 32
وذلؾ بورقة بحثية , " النشر عمي الشبكة الدولية لممعمومات : "  بعنواف 2010 مف مارس 24الموافؽ 
, شريؼ شاىيف . وشارؾ فييا أيضا د, " معاوؿ لميدـ أـ أدوات لمبناء : االعبلـ البديؿ : " عنوانيا 

. الميندس ابراىيـ عبد المنعـ
والذي نظمتو لجنة الكتاب , " صناعة الموسوعات والمعاجـ العربية والمعربة " المشاركة في مؤتمر - 33

: " وذلؾ ببحػػث عنوانػػػو  , 2010 أبريؿ 22-20والنشر بالمجمس األعمي لمثقافة في الفترة مف 
" .  قضايا واشكاليات : الموسوعات االلكترونية عمي شبكة االنترنت 

مصداقية اإلعبلـ في "المشاركة في المؤتمرالعممي السادس لؤلكاديمية الدولية لميندسة وعموـ االعبلـ -  34
مواثيؽ  :وذلؾ ببحث عنوانو, 2010 مايو 25,26والذي عقد يومي الثبلثاء واألربعاء , "الوطف العربي

    .دراسة تحميمية عمى عينة مف إعبلنات االنترنت: الشرؼ اإلعبلنية المنظمة إلعبلف االنترنت 
مروة شبل عجيزة . باالشتراك مع د

The 17المشاركة في المنتدي الدولي السابع عشر لممحرريف الصحفييف في العالـ  – 35
th

 World Editors 

Forum and WEF Annual General Meeting   والذي نظمتو منظمةWAN-IFRA  بمدينة 
. 2010أكتوبر 8-6ىامبورج بألمانيا في الفترة مف 
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 أكتوبر 7-4الثالث والستيف والذي عقد في مدينة ىامبورج األلمانية في الفترة مف حضور معرض االفرا - 36
 . والذي يعرض الجديد في صناعة الطباعة وااللكترونات في العالـ  , 2010

الذي , " االعبلـ القيمي بيف الفكر والتجربة : الندوة التاسعة لمستجدات الفكر االسبلمي " المشاركة في - 37
وذلؾ كمعقب في الجمسة  , 2011مارس 9-7عقدتو وزارة األوقاؼ والشؤوف االسبلمية في الفترة مف 

". رؤية لمستقبؿ االعبلـ الفضائي وااللكتروني: " السابعة وعنوانيا
 مف 23المشاركة في الموسـ الثقافي الندوة الشيرية لمجنة الكتاب والنشر بالمجمس األعمي لمثقافة يوـ - 38

 .2011 يناير 25عف ثورة " ثورة الفيس بوؾ "وذلؾ بمحاضرة عنوانيا , 2011مارس 
والذي نظمو برنامج تطوير االعبلـ , " آفاؽ مصرية..نظرة عالمية :االبداع واالعبلـ" المشاركة في ندوة -39

 .2011 مف أبريؿ 11وذلؾ بفندؽ سميراميس يوـ , التابع لييئة المعونة األمريكية 
مستقبؿ : " عضو المجنة العممية لممؤتمر السنوي األوؿ لكمية االعبلـ بجامعة األىراـ الكندية وموضوعو - 40

. 2012مارس 21-19وذلؾ في الفترة مف , " االعبلـ بعد الثورات العربية 
لكمية التربية النوعية بالمنصورة  ( الدولي الرابع–العربي السابع )عضو المجنة العممية لممؤتمر السنوي - 41

ادارة المعرفة وادارة رأس الماؿ الفكري : " وفرعييا بميت غمر ومنية النصر بجامعة المنصورة  وموضوعو 
 .2012أبريؿ12-11وذلؾ في الفترة مف , " في مؤسسات التعميـ العالي في مصر والوطف العربي 

ادارة المعرفة وادارة رأس الماؿ الفكري في , "  الدولي الرابع–العربي السابع "المؤتمر السنوي المشاركة في - 42
والذي عقد بكمية التربية النوعية جامعة المنصورة في , مؤسسات التعميـ العالي في مصر والوطف العربي 

استخداـ الطبلب ذوى االحتياجات الخاصة : وذلؾ ببحث عنوانو ,  2012أبريؿ 12-11 الفترة مف 
.  دراسة شبو  تجريبية-لمجبلت األطفاؿ اإللكترونية وتأثيرىا عمى الجوانب المعرفية لدييـ  

الباحثة أسماء عبد , حنان عبد اهلل عبد الصمد . د, عبد العظيم السعيد مصطفي .     باالشتراك مع د
الحكيم محمد عبد المطيف 

الذي نظمتو المنظمة العربية لمتربية "  الشباب العربي ووسائؿ االتصاؿ الحديثة " المشاركة في مؤتمر - 42
 2012 نوفمبر 29- 28قسـ الدراسات االعبلمية خبلؿ يومي , معيد الدراسات العربية , والعموـ والثقافة 

قراءة : أدبيات استخداـ الشباب العربي لمتكنولوجيا الجديدة في المجاؿ االتصالي " وذلؾ ببحث عنوانو , 
" .  تحميمية 

الواقع " المشاركة في الممتقي االعبلمي لجامعة الجزيرة بدبي بدولة االمارات العربية الممتحدة بعنواف - 43
اشكاليات " وذلؾ بورقة بحثية عنوانيا   , 2012 ديسمبر 12 و 11خبلؿ يومي " االعبلمي وتداعياتو 

.  العبلقة بيف االعبلـ البديؿ واالعبلـ التقميدي
محمد جاد المولي حافظ عويس  .      باالشتراك مع د
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فريدريش " المشاركة في الندوة البحثية التي نظمتيا كمية االعبلـ جامعة القاىرة بالتعاوف مع مؤسسة - 44
وذلؾ بورقة , "التحديات واآلليات : تنظيـ االعبلـ المصري : " األلمانية بعنواف " ناوماف مف أجؿ الحرية 

.  2013 مف يناير 22, رؤية مستقبمية : مواثيؽ الشرؼ االعبلمية : بحثية عنوانيا 
المتحدث الرئيس في الندوة البحثية التي نظمتيا كمية وحدة ضماف الجودة بكمية اآلداب جامعة الزقازيؽ  - 45

.  2013 مف فبراير 19, " التحديات والتأثيرات : صحافة المواطف عمي شبكة االنترنت : " بعنواف 
, التي عقدتيا لجنة الكتاب والنشر بالمجمس األعمي لمثقافة " تسويؽ الكتاب المصري"المشاركة في ندوة - 46

كتب اإلعبلـ : تراجع الكتاب األكاديمي المصري في المنطقة العربية : "وذلؾ بورقة بحثية عنوانيا 
(.  2013 أبريؿ 4 – 3خبلؿ يومي  " نموذجا

الذي عقده المركز العربي " مستقبؿ حركات اإلسبلـ السياسي في العالـ العربي"المشاركة في مؤتمر - 47
توظيؼ : المياجروف إلى اإلنترنت والمحبوسوف فيو: "وذلؾ بورقة بحثية عنوانيا , لمبحوث والدراسات

(.  2014 يناير 30 – 28في الفترة مف " جماعة اإلخواف المسمميف لوسائؿ اإلعبلـ التقميدية والجديدة
 

  اللنلوي ام ريجا ابلمي   أ أرو  اتقلير  أل ري الل ئز: دجادجًال 
 المكتبيالنشر : " عف بحث2000لعاـ " النشر" مجاؿ في العموـ االجتماعية فيجائزة الدولة التشجيعية - 1

 ىذا في يعد بحثا  رائدا  والذي, "دراسة ميدانية عمى المؤسسات الصحفية المصرية:  الصحافةفيوتطبيقاتو 
. المجاؿ

يا االتصاؿ جتكنولو"  مجاؿ في 1996/1997جائزة جامعة القاىرة التشجيعية لمبحوث العممية لعاـ - 2
يا ج تكنولوفية ػػ وجممة األبحاث المتخصص"اإللكترونييا الطباعة والنشر جتكنولو"  وذلؾ عف كتاب "اإلعبلمي
, 1995 عامي الفترة ما بيف في أجريت والتي,  سبؽ ذكرىا ضمف األبحاث العممية المنشورةوالتياالتصاؿ 
1997. 

 فيالمرأة واإلعبلـ "وذلؾ عف بحث , جائزة أفضؿ بحث مف مركز دراسات المرأة والطفؿ بدولة البحريف- 3
.  شارؾ فييا الباحثالتي سبؽ ذكره ضمف األبحاث الجماعية والذي "الريؼ والحضر

 في كمية العموـ بجامعة القاىرة في انعقد والذيدرع الجمعيات العممية مف الممتقى األوؿ لمجمعيات العممية - 4
 بقسـ "أصدقاء الشاشة والميكروفوف" تصدرىا جمعية التيوذلؾ عف النشرة المطبوعة , 1998فبراير مف العاـ 

 . عميياالفني قمت باإلشراؼ والتياإلذاعة بكمية اإلعبلـ 
 بمناسبة الحصوؿ عمى 2001 احتفاليا بعيد العمـ لعاـ فيشيادة تقدير ودرع الجامعة مف جامعة القاىرة - 5

 .2000 لعاـ  العموـ االجتماعيةفيجائزة الدولة التشجيعية 
 في المشاركة  مف خبلؿالحصوؿ عمى شيادة تقدير مف جامعة المنيا لمعطاء المتميز والجيد المخمص- 6

وما تضمف , كمقرر لمجنة اإلعبلـ بوفد جامعة القاىرة (2001المنيا )فعاليات أسبوع شباب الجامعات الخامس 
صدار عدد خاص مف مجمة فيذلؾ مف مجيودات إعبلمية لتغطية أحداث األسبوع   الصحافة المصرية وا 

". شباب الجامعة"
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عبد اهلل التطاوي نائب رئيس جامعة القاىرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأميف عاـ . د. خطاب شكر مف أ- 7
التي تصدر عف  " ةالرابط"  خريجي جامعة القاىرة بمناسبة إشرافنا عمي إصدار العدد األوؿ مف نشرة ةرابط

(. 2005ديسمبر )رابطة خريجي جامعة القاىرة 
عنوانو ,درع األكاديمية الدولية لميندسة وعموـ االعبلـ تكريما لممشاركة المتميزة في المؤتمر العممي الخامس - 8
سواء في المناقشات والتعقيبات أو  , 2009 مايو 27-26في الفترة مف " أخبلقيات الممارسة االعبلمية " 

آليات اليجوـ واستراتيجيات : الخطاب المعادي لبلسبلـ عمي شبكة االنترنت : "المساىمة البحثية ببحث عنوانو 
" . دراسة تحميمية لعينة مف المواقع األجنبية, الردع 

بكمية االعبلـ جامعة القاىرة لحصولنا عمي أعمي تقدير في تقييـ " وحدة ضماف الجودة " شيادة تقدير مف - 9
. 2009-2008الطبلب لمعممية التعميمية ضمف فعاليات ميرجاف الجودة الثاني لمعاـ الجامعي 

 Theونائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث لجائزة  (2009يونيو  )ترشيح مجمس كمية االعبلـ - 10 

Avicenna Prize for Ethics in Science & Technology , والتي تمنحيا منظمة اليونسكو  .
لنيؿ جوائز الدورة الثالثة عشر لمؤسسة سمطاف بف عمي  (2012نوفمبر  )ترشيح مجمس كمية االعبلـ - 11

.  2013 - 2012العويس الثقافية لمعاـ 
 

 : الكتلد ه اشر ا ابل ددجئئ  : دجبلجًال 
,  الصحؼ األردنية اليوميةفي تحديد االتجاىات اإلخراجية فيالعوامؿ المؤثرة : (أردني)عمى عقمة نجادات - 1

(. 2000, كمية اإلعبلـ, جامعة القاىرة), غير منشورة, رسالة دكتوراه
أشرف صالح . د.باالشتراك مع أ

 في اآللي لممجبلت المصرية األسبوعية وتأثير الحاسب الصحفيأساليب اإلخراج : سامح مصطفى حسان- 2
, غير منشورة, رسالة دكتوراه, دراسة تحميمية وتجريبية عمى إصدارات مؤسسة األىراـ الصحفية, عممية تطويرىا

(. 2001, قسـ الطباعة والنشر والتغميؼ, كمية الفنوف التطبيقية: جامعة حمواف)
. منى مصطفى أبو طبل. د.باالشتراك مع أ

 فيدراسة ,  الصحؼ المصريةفيمحددات الشخصية اإلخراجية لممبلحؽ التحريرية : رفعت محمد البدرى- 3
كمية : جامعة القاىرة), غير منشورة, رسالة دكتوراه, 1999 - 1997, المضموف والقائـ باالتصاؿ والجميور

(. 2003, اإلعبلـ
. أشرف صالح. د.باالشتراك مع أ

يا اإلخراج الحديثة عمى انقرائية المراىقيف التيبوغرافية والجرافيكية جتأثير تكنولو: هانى إبراهيم أحمد البطل- 4
قسـ اإلعبلـ , معيد الدراسات العميا لمطفولة: جامعة عيف شمس), رسالة دكتوراه,  مصرفيلمصحؼ اليومية 

(. 2004, وثقافة الطفؿ
. إسماعيلمحمود حسن . باالشتراك مع د

أساليب تصميـ مجبلت األطفاؿ اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت : محمد سعد الدين محمد الشربينى -5
, معيد الدراسات العميا لمطفولة: جامعة عيف شمس), رسالة دكتوراه, وعبلقتيا بتعرض األطفاؿ ليذه المجبلت

(. 2006, ؿ قسـ اإلعبلـ وثقافة الطؼ
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. فاتن الطنباري. د.باالشتراك مع أ
وضع استراتيجية لمصحافة الرياضية لمواجية المشكبلت التي تواجو , أحمد فاروق أحمد محمد أبو عايد- 6

قسـ اإلدارة , كمية التربية الرياضية لمبنات: جامعة اإلسكندرية), غير منشورة , رسالة دكتوراه, كرة القدـ المصرية
(. 2009, الرياضية

. حسن الشافعي . د.باالشتراك مع أ
تصميـ اإلعبلف اإللكتروني عمي شبكة اإلنترنت وأثره في تذكر مضموف  : مروه محمد شبل عجيزة- 7

, رسالة دكتػوراه  , دراسة تجريبية عمي عينة مف طبلب الجامعة : اإلعبلف في إطار نظرية تمثيؿ المعمومات  
( . 2009, كمية اإلعبلـ : جامعة القاىرة ), غير منشورة 

دراسة مقارنة : استخداـ التقنيات الحديثة في تصميـ اإلعبلف الصحفي, سموي أحمد أبو العال الشريف- 8
, قسـ اإلعبلـ ,كمية اآلداب : جامعة  المنيا) ,  غير منشورة , رسالة دكتوراه, لئلعبلنات المطبوعة واإللكترونية

2009 .)
 .محمد سعد ابراهيم. د.باالشتراك مع أ

 التقنيات فيدراسة , المواقع اإللكترونية لمصحؼ المصرية عمى شبكة اإلنترنت:  محمد رزقفتحيمنار  -9
 (.2009 , كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة) , غير منشورة , ,رسالة دكتوراه, والقائـ باالتصاؿ والجميور

 .أشرف صالح. د.باالشتراك مع أ
تأثير األساليب االخراجية لمصحؼ االلكترونية عمي العمميات االدراكية لدي  , هيثم جودة محمد مؤيد-10

كمية التربية النوعية : جامعة المنصورة  ),  رسالة دكتوراه , الطبلب في اطار نظرية تمثيؿ المعمومات 
 ( . 2010, قسـ اإلعبلـ التربوي , بالمنصورة 

تصميـ مواقع المجبلت النسائية العربية واألجنبية عمي شبكة  " :رحاب الداخمي محمد عبد الفضيل - 11
 (. 2011, قسـ اإلعػبلـ , كمية اآلداب : جامعة أسيوط  ), رسالة دكتوراه , دراسة تطبيقية مقارنة  : اإلنترنت 

. محمد سيد محمد. د.باالشتراك مع أ
دراسة تطبيقية عمي صحؼ :  أساليب تصميـ الصحؼ الخاصة في مصر :فاتن أحمد المتولي حمزة - 12

كمية : جامعة المنصورة  ), غيرمنشورة , رسالة دكتوراه  , 2007األسبوع والدستور والمصري اليوـ خبلؿ عاـ 
 ( . 2011, قسـ اإلعبلـ التربوي , التربية النوعية بالمنصورة 

, دور النقد في الصحافة الرياضية المصرية في مواجية جماعات األلتػػراس  :  إيمان محمد األشقر-  13
 , قسـ اإلدارة الرياضية, كمية التربية الرياضية لمبنات: جامعة اإلسكندرية), غير منشورة , رسالة دكتوراه 

2012). 
تحميؿ االنطباع األوؿ : بناء االقناع في تصميـ المواقع االعبلمية العربية : معين صالح يحي الميتمي- 14

 (. 2012, كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىػرة  ), غير منشورة , رسالة دكتوراه , لمستخدمي شبكة االنترنت
استخداـ الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة لمجبلت األطفاؿ :  أسماء عبد الحكيم محمد عبد المطيف-15

كمية : جامعة المنصورة  ), غير منشورة  , رسالة دكتوراه , االلكترونية وتأثيرىا عمي الجوانب المعرفية لدييـ 
 ( . 2012, قسـ اإلعبلـ التربوي , التربية النوعية بالمنصورة 
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دراسة تحميمية وميدانية : تأثير االعبلـ البديؿ عمي تداوؿ المعمومات في مصر  : محمد جاد المولي حافظ- 16
( . 2012, كمية اإلعبلـ : جامعة القاىرة ), تحت اإلعداد , رسالة دكتوراه , 
دور رئيس التحرير في تشكيؿ السياسة االخراجية لمصحيفة وعبلقتيا بتفضيبلت  :  فتحي ابراهيم اسماعيل-17

, كمية اإلعبلـ : جامعة القاىرة ), غير منشورة , رسالة دكتوراه , دراسة تحميمية وميدانية : القارىء االخراجية 
2013 . )

دور تصميـ مواقع المؤسسات المصرية عمي شبكة االنترنت في دعـ : شكري عبد الحميد حجازيإيمان  -18
: جامعة المنصورة), غير منشورة , دكتوراه رسالة , دراسة تحميمية وميدانية: الوظيفة االتصالية ليذه المؤسسات 

 (. 2013 , قسـ اإلعبلـ, كمية اآلداب
أساليب تصميـ المحتوى الخبرى عمى شبكة اإلنترنت وعبلقتيا بمصداقية المواقع  : شيرين عمى موسى- 19

, كمية اآلداب : جامعة حمواف ), غير منشورة , رسالة دكتوراه , دراسة شبو تجريبية : اإلخبارية لدى الجميور 
( . 2013, قسـ اإلعبلـ 

التفاعمية بالمواقع االلكترونية الصحفية واالجتماعية وعبلقتيا بمستوي  : أحمد عادل عبد الفتاح محمد- 20
: التفاعؿ االجتماعي والسياسي لدي الشباب المصري في اطار نظريتي ثراء الوسيمة والحضور االجتماعي 

, كمية التربية النوعية بالمنصورة : جامعة المنصورة  ), غير منشورة , رسالة دكتوراه , دراسة تطبيقية مقارنة 
 ( . 2013, قسـ اإلعبلـ التربوي 

تصميـ الوسائط المتعددة وتوظيفيا في الصحافة االلكترونية وأثر ذلؾ في جذب :  وسام محمد أحمد حسن-21
( . 2014, قسـ اإلعبلـ , كمية اآلداب : جامعة حمواف ), غير منشورة , رسالة دكتوراه , المستخدميف 

تأثير عناصر تصميـ المواقع االخبارية في انتباه وتذكر القراء لممعمومات : أحمد كمال أحمد عبد الحافظ - 22
( . 2014, قسـ اإلعػبلـ , كمية اآلداب : جامعة حمواف ), غير منشورة, رسالة دكتوراه  , دراسة تجريبية: 
اتجاىات الجميور والقائـ باالتصاؿ نحو االعبلف الصحفي المطبوع وااللكتروني  : ريم نجيب محمد زناتي- 23
 (. 2014قسـ االعػػبلـ, , كمية اآلداب : جامعة المنوفية  ), رسالة دكتوراه , دراسة مقارنة : 
العوامؿ المؤثرة عمي اعادة تصميـ الصحؼ المصرية القومية والحزبية  , والء محمد جمال الدين الشممول- 24

 . (كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة ), تحت اإلعداد , رسالة دكتوراه , دراسة تحميمية ميدانية مقارنة : والخاصة 
 - 2010مستقبؿ الصحافة االلكترونية في مصر خبلؿ العقديف القادميف :  سماح عبد الرازق الشهاوي-25

. (كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىػرة  ), تحت اإلعداد , رسالة دكتوراه  , 2030
دراسة : الخدمات المقدمة مف مواقع الصحؼ االلكترونية وعبلقتيا بجذب المستخدميف  : رشا السكراوي-26

. (قسـ االعػبلـ , كمية اآلداب : جامعة المنوفية  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه , تحميمية وميدانية 
تصميـ البوابات االلكترونية االسبلمية وعبلقتو بيسر استخداـ المصرييف : عمي حمودة جمعة سميمان - 27

كمية : جامعة األزىر  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه , دراسة تطبيقية : واألجانب ليا وتفاعميـ معيا 
. (االعػػػػبلـ 

دراسة تحميمية :  عبلقة االعبلـ البديؿ باتجاىات تطور الصحافة المصرية :فاطمة الزهراء عبد الفتاح - 28
. (كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىػرة  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه , وميدانية 
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العبلقة بيف تناوؿ صحافة المواطف لقضية الفتنة الطائفية وقيـ واتجاىات المسمميف : أسماء فؤاد حافظ - 29
 .(كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىػرة  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه  , واألقباط في مصر

دور مواقع الشبكات االجتماعية في تشكيؿ اتجاىات الشباب نحو قضايا االصبلح : خالد بطي الشمري - 30
, كمية اآلداب : جامعة المنوفية  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه  , دراسة تحميمية وميدانية: في دولة الكويت 

 .(قسـ االعبلـ 
-1981أطر تقديـ صورة مؤسسة الرئاسة في الصحافة المصرية في الفترة مف : ايمان محمد عمي بدر - 31

قسـ اإلعبلـ , كمية التربية النوعية بالمنصورة : جامعة المنصورة  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه  , 2011
 . (التربوي 

أثر استخداـ األساليب االخراجية لواجيات الصحؼ االلكترونية عمي : والء محمد أبو راشد أمين هوي - 32
كمية التربية النوعية فرع : جامعة المنصورة  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه  , تعرض الشباب الجامعي ليا

 . (قسـ اإلعبلـ التربوي , دمياط 
أطر تقديـ القضايا االقتصادية وااجتماعية بعد الثورة في المواقع االلكترونية وشبكات : دعاء عادل محمود -33

, تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,التواصؿ االجتماعي وتأثيرىا عمي اتجاىات الجميور نحو ىذه القضايا 
 .(كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىػرة  )

دراسة تجريبية , تأثير تصميـ الصحؼ االلكترونية عمي درجة مقروئيتيا : نانسي عبد العزيز عبد الرحيم - 34
جامعة  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه  , عمي عينة مف الصحؼ االلكترونية لدي عينة مف طبلب الجامعة

 . (قسـ اإلعبلـ, كمية اآلداب : المنصورة 
دراسة تحميمية مقارنة عمي : تصميـ المواقع االخبارية االلكترونية العربية : مرفت صبري محمد عزب - 35

, كمية اآلداب : جامعة المنصورة  ), تحت االعداد , رسالة دكتوراه  , عينة مف المواقع االخبارية االلكترونية
  .(قسـ اإلعبلـ

دراسة : المتغيرات المؤثرة عمي بنية األنواع الصحفية في الصحؼ االلكترونية : سموي ابراهيم دهمش - 36
 .(كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىػرة  ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,لمنوع الصحفي والقائـ باالتصاؿ 

دراسة في : مشاركة األفراد في انتاج محتوي وسائؿ االعبلـ وظيور صحافة المواطف : ابراهيم بعزيز - 37
 : 3جامعة الجزائر  ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,استخدامات األفراد كمواقع التواصؿ االجتماعي 

  .(كمية العموـ السياسية واإلعػبلـ 
. 3رشيدة سبتي أستاذ االعالم بكمية العموم السياسية واالعالم بجامعة الجزائر . د.باالشتراك مع أ

دراسة تحميمية : التمثبلت الثقافية في الومضات االشيارية بالتميفزيوف الجزائري : أحمد بوخاري - 38
كمية العموـ السياسية  : 3جامعة الجزائر  ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,سيميولوجية ميدانية 

  .(واإلعػػػػبلـ 
. سمير لعرج أستاذ بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية بجامعة جيجل . د.باالشتراك مع أ

دراسة تحميمية ميدانية  في : سوسيولوجيا الخطاب الديني وعبلقتو بمنظومة القيـ : نصر الدين بويحيي- 39
كمية  : 3جامعة الجزائر  ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,الخطاب المسجدي والجميور المتمقي لو

  .(العموـ السياسية واإلعػػػػبلـ 



 20 

. سمير لعرج أستاذ بكمية اآلداب والمغات والعموم االجتماعية بجامعة جيجل . د.باالشتراك مع أ
أنماط تقديـ االسبلـ السياسي في الكاريكاتور بالصحؼ االلكترونية والورقية ومواقع : انجي محمد سامي- 40

جامعة  ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,التواصؿ االجتماعي وعبلقتيا بالصورة الذىنية لدي الجميور
  .(كمية اإلعػػػػبلـ : القاىرة
اتجاىات الصفوة المصرية نحو معالجة الصحافة االلكترونية ألحداث : رشا ابراهيم عبد السميع طاحون- 41

: جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,دراسة تحميمية ميدانية : العنؼ السياسي في مصر 
  .(كمية اإلعػػػػبلـ 

دراسة لموسيمة والقائـ : االستخدامات االعبلمية لموسائط المحمولة في مصر : وسام كمال محمود الحنبمي- 42
  .(كمية اإلعػػػػبلـ : جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,باالتصاؿ والجميور

 ,دراسة شبو تجريبية : تأثير االبداع في االخراج الصحفي عمى تمقي النص التحريري : عيد سعد رحيل- 43
  .(كمية اإلعػػػػبلـ : جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه 

, أثر المكونات المادية الممموسة لمجبلت المكفوفيف في يسر قراءتيـ واستخداميـ ليا:ابراهيم حممي عمارة- 44
  .(كمية اإلعػػػػبلـ : جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,دراسة شبو تجريبية 

 دور شبكات التواصؿ االجتماعي في بناء النقاش حوؿ القضايا  :(كويتي)سعود عيد محمد العجمي - 45
, رسالة دكتوراه  ,دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب الجامعي الكويتي , السياسية واالجتماعية بدولة الكويت 

  .(كمية اإلعػػػػبلـ : جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
دراسة ,  التفضيبلت االخراجية لمصحؼ االقتصادية المصرية المطبوعة:نرمين فوزي حسن محمد- 46

قسـ , كمية اآلداب : جامعة عيف شمس ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه , لمجميور والقائـ باالتصاؿ
  .(عموـ  االتصاؿ واإلعػػػػبلـ 

 الشعارات السياسية في المواقع االجتماعية وعبلقتيا باتجاىات الشباب :سامح محمد يوسف الشريف - 47
: جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه ,  يونيو30 يناير و25دراسة مقارنة بيف , السياسية 

  .(كمية االعبلـ
: 2013 يونيو 30 داللة تأطير الصورة الصحفية في التناوؿ االعبلمي لثورة :حمزة السيد حمزة خميل - 48

جامعة  ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه , دراسة تحميمية مقارنة لمواقع الصحؼ المصرية واألمريكية 
  .(قسـ االعبلـ التربوي, كمية التربية النوعية : طنطا
 اعتماد الشباب الجامعي عمى المواقع االذاعية والتميفزيونية عبر االنترنت :أحمد محمد صالح العميري - 49

كمية : جامعة بورسعيد ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه , وعبلقتو بمستوى معرفتيـ عف األحداث الجارية 
  .(قسـ االعبلـ التربوي, التربية النوعية 

صحافة المواطف وأثرىا في تشكيؿ الوعي السياسي لدى الشباب  :(فمسطيني)معتصم عرفات الميناوي- 50
  .(كمية اإلعػػػػبلـ : جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,الفمسطيني

 تحرير األخبار العاجمة بالصحؼ اإللكترونية المصرية :أحمد خيري محمد األمير أحمد عرابي - 51
تحت , رسالة دكتوراه  ,دراسة مسحية: وانعكاساتيا عمى اتجاىات وتفاعمية المستخدميف حوؿ األحداث الجارية 

  .(كمية اآلداب بقنا , قسـ اإلعبلـ : جامعة جنوب الوادي ), االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد
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دراسة :  آليات بناء أجندة المنصات المختمفة داخؿ الوسيمة اإلعبلمية الواحدة :فاطمة فايز عبده قطب- 52
  .(كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,في المضموف والقائـ باالتصاؿ

دراسة تطبيقية :  دور الصحافة اإللكترونية المصرية في إدارة الصراع وبناء السبلـ :رحاب طمعت سالم- 53
كمية : جامعة القاىرة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,2014 إلى يناير 2011في الفترة مف يناير 

  .(اإلعبلـ
:  قضايا المرأة بالمدونات النسوية المصرية والعربية وعبلقتيا باتجاىاتيف نحوىا:بسمة محمود أحمد عمي- 54

كمية التربية النوعية, قسـ : جامعة المنصورة ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه  ,دراسة تطبيقية مقارنة
  .(اإلعبلـ التربوي

 أُعطر تقديـ جماعة اإلخواف المسمميف في الصحافة اإللكترونية والمطبوعة :شيماء عبد النبي أبو عامر- 55
تحت , رسالة دكتوراه  ,2013-2010وعبلقتيا باتجاىات الجميور نحوىا , دراسة تطبيقية في الفترة مف 

  .(كمية التربية النوعية, قسـ اإلعبلـ التربوي: جامعة طنطا ), االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
 عبلقة استخداـ الشباب لشبكات التواصؿ االجتماعي باتجاىاتيـ نحو تعصب :عال عبد الجواد حسن - 56

كمية التربية النوعية, قسـ : جامعة طنطا )تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , حركات اإلسبلـ السياسي,  رسالة دكتوراه 
 .(اإلعبلـ التربوي

:  المسئولية االجتماعية والتشريعية واألخبلقية لمصحافة اإللكترونية:وفاء جمال درويش عبد الغفار - 57
كمية اآلداب, : جامعة الزقازيؽ )تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , دراسة في المضموف والقائـ باالتصاؿ,  رسالة دكتوراه 

 .(قسـ اإلعبلـ
 دور تكنولوجيا المعمومات الصحفية في تطوير أشكاؿ تقديـ الخدمة اإلخبارية :تالة محمد زهير اليماني - 58

دراسة تحميمية ميدانية عمى الصحافة والجميور السوري,  :عمى المواقع اإللكترونية وشبكات التواصؿ االجتماعي
 .(كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة )تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , رسالة دكتوراه 

 صورة قوى اإلسبلـ السياسي في الصحافة الغربية بعد ثورة الثبلثيف مف :إكرام محمود سيد عبد الرازق - 59
جامعة  )تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد , دراسة تطبيقية عمى الصحافتيف األمريكية والبريطانية,  رسالة دكتوراه : يونيو
 .(كمية اإلعبلـ: القاىرة
 أثر العوامؿ المعرفية واإلدراكية عمى انقرائية ومقروئية الصحؼ اإللكترونية :منال محمد أبو المجد عمي - 60

كمية : جامعة جنوب الوادي ), تحت االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد, رسالة دكتوراه  ,دراسة تقويمية وشبو تجريبية: المصرية 
  .(اآلداب بقنا , قسـ اإلعبلـ 

 
   وشر ا ابي ددجئئ  الجرمتمر: ثجانجًال 

دراسة تطبيقية مقارنة عمى , العوامؿ المؤثرة عمى إخراج الصحافة السورية: (سوري )يمحمد خميل الرفاع -1
غير , ستيرجالة ماػػػرس, 1995-1993الؿ الفترة مف ػػخ (تشريف- الثورة - البعث )الجرائد اليومية السورية 

(. 1996, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), منشورة
محمود عمم الدين . د.باالشتراك مع أ
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-1990دراسة تطبيقية خبلؿ الفترة مف , إخراج غبلؼ المجبلت األسبوعية المصرية: ياسر أبو المكارم- 2
(. 1997, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), غير منشورة, ستيرجرسالة ما, 1993

خميل صابات . د.باالشتراك مع أ
, ستيرجرسالة ما, أثر المنافسة الصحفية عمى إخراج المجبلت النسائية المصرية:  محمد رزقفتحيمنار - 3

(. 2002, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), غير منشورة
أشرف صالح . د.باالشتراك مع أ

 بيئة العمؿ فييا المستخدمة جالتأثيرات الصحية لمتكنولو ( :يعمان)بري إبراهيم بن أحمد بن عبد اهلل الع- 4
: جامعة القاىرة), غير منشورة, ستيرجرسالة ما, دراسة ميدانية عمى المؤسسات الصحفية العمانية, الصحفي

(. 2003, كمية اإلعبلـ
 تعكسيا الرسوـ المقدمة فى مجبلت التيالقيـ التربوية والجمالية : محمد سعد الدين محمد الشربينى- 5

معيد الدراسات : جامعة عيف شمس), غير منشورة, ستيرجرسالة ما, دراسة تحميمية لمجمة عبلء الديف: األطفاؿ
(. 2003, قسـ اإلعبلـ وثقافة الطفؿ, العميا لمطفولة

دراسة :  وتأثيرىا عمى إخراج الصحؼ اليمنيةالصحفي أساليب اإلنتاج :(يمنية)ميادة محمد قاسم شمهان - 6
(. 2003, كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), غير منشورة, ستيرجرسالة ما, تحميمية وميدانية

 لمجمتيدراسة تحميمية ,  المجبلت اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنتفيالتفاعمية : عبد الباسط أحمد هاشم- 7
رسالة , يةػات اإللكتروفػة ميدانية عمى القائميف بالخدـػمع دراس,  األمريكية"تايـ" المصرية و"آخر ساعة"
 (.2005,قسـ اإلعبلـ, كمية اآلداب بسوىاج: الواديجامعة جنوب ), ستيرجما

 . عبد الغنى خالففوزي. د.باالشتراك مع أ
دراسة ,  المواقع العربية واألجنبية عمى شبكة اإلنترنتفي اإللكترونياإلعبلف :  محمد شبل عجيزةمروه -8

 قسـ الصحافة واإلعبلـ, كمية اآلداب: جامعة المنوفية), غير منشورة, تيرجسرسالة ما, تحميمية وميدانية
,2006.) 
 الصحؼ المصرية فيالعوامؿ المؤثرة عمى إخراج الصفحة األولى : والء محمد جمال الدين الشممول -9

 كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), تحت اإلعداد, ستيرجرسالة ما, دراسة تحميمية مقارنة, القومية والحزبية والخاصة
,2006.) 

 .فؤاد أحمد سميم. د.باالشتراك مع أ
 الصحفي التقنيات الصحفية الحديثة عمى تطوير اإلخراج اتتأثير:  عبد الرحمنمحمود معروف محمود -10

 , كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة), غير منشورة, ستيرجرسالة ما, لبعض إصدارات المؤسسات الصحفية المصرية
2007 .)

دراسة تحميمية مقارنة إلصدارات ,  مصرفيتصميـ الصحؼ المتخصصة : عبد الرحيم نانسى عبد العزيز -11
كمية : جامعة القاىرة), ستيرجرسالة ما, 2002-1989 الفترة مف في "دار التحرير" و"أخبار اليوـ" مؤسستي
(. 2007 , اإلعبلـ

 .أشرف صالح. د.باالشتراك مع أ
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دراسة , الصحفييا االتصاؿ الحديثة عمى أداء المخرج جتأثير تكنولو: شكري عبد الحميد حجازيإيمان  -12
جامعة ), غير منشورة, ستيرجرسالة ما,  المؤسسات الصحفية المصريةفيميدانية عمى المخرجيف الصحفييف 

 (.2007 ,قسـ اإلعبلـ, كمية اآلداب: المنصورة
 عبلقة التعرض لمصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوي المعرفة السياسية لدي :محمد رضا محمد حبيب - 13

 (. 2007, كمية اإلعبلـ : جامعة القاىرة  ), غير منشورة , رسالة ماجستير , الشباب المصري 
 تصميـ الصفحة األولي لمصحؼ االلكترونية المصرية وتفضيبلت القراء االخراجية :أحمد كمال أحمد - 14
, قسـ اإلعبلـ , كمية اآلداب: جامعة حمواف),  غير منشورة , رسالة ماجستير, دراسة تحميمية وميدانية: ليا

2008 .)
. سهام نصار. د.باالشتراك مع أ

دراسة تطبيقية عمى ,  معالجة األحداث العربيةفيأثر الفنوف الجرافيكية : هبة محمود مصطفى عباس -15
قسـ , كمية اآلداب: جامعة المنوفية) , غير منشورة ,ستيرجرسالة ما,  الخميج الثانية والثالثةحربيأحداث 
 (.2008 , الصحافة

 استخداـ الصحافة اإللكترونية وعبلقتو بقارئية الصحؼ المطبوعة في :رشا أحمد مصطفي السكراوي - 16
 ), غير منشػورة , رسالة ماجستير , دراسة تحميمية وميدانية عمي عينة مف خريجي الجامعات المصرية , مصر 

 (. 2009, قسـ اإلعبلـ , كمية اآلداب : جامعة المنوفية 
. عزة عزت . باالشتراك مع د

المعالجة الصحفية لمموضوعات الرياضية ومردودىا عمي األداء الرياضي  : أحمد محمد عبد الجواد- 17
كمية التربية الرياضية لمبنات : جامعة اإلسكندرية) ,  غير منشورة ,ماجستيررسالة , لؤلطراؼ المعنية بكرة القدـ 

 (. 2009, قسـ اإلدارة الرياضية , 
. حسن الشافعي.د.أ, عفاف درويش . د.باالشتراك مع ا

 تأثير المعالجة اإلخراجية عمى ترتيب أولويات االىتماـ لدى القراء تجاه :إيمان محمد أحمد مكين -18
جامعة عيف ), غير منشورة , ستيرجرسالة ما,  الصحؼ المصرية اليوميةفياألحداث المحمية والعربية والعالمية 

 (.2009 , قسـ اإلعبلـ, كمية اآلداب: شمس
. نجوي عبد السالم فهمي . د.باالشتراك مع أ

عبلقة التفاعمية باستخداـ الشباب لممواقع الموجية ليـ عمي شبكة االنترنت  , سماح عبد الرازق الشهاوي- 19
كمية : جامعة القاىرة  ),  غير منشورة , رسالة ماجستير , دراسة ميدانية عمي الجميور والقائـ باالتصاؿ , 

 (. 2009, اإلعبلـ 
توظيؼ المنظمات الحقوقية والتنموية لشبكة االنترنت ودوره في التفاعؿ مع  : دعاء عادل محمود- 20

 (. 2010, كمية اإلعبلـ : جامعة القاىرة  ), رسالة ماجستير, قطاعات المجتمع المصري 
دراسة تطبيقية عمي : اقتصاديات وادارة المواقع االخبارية االلكترونية  , أمنية مصطفي حامد مصطفي- 21

 (. 2010, كمية اإلعبلـ : جامعة القاىرة  ), رسالة ماجستير , عينة مف المواقع المصرية 
استخداـ المدونات االلكترونية وعبلقتو بمستوي المشاركة السياسية في مصر  , فاطمة الزهراء عبد الفتاح- 22
 (. 2010, كمية اإلعبلـ : جامعة القاىرة  ), رسالة ماجستير , 
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دراسة تحميمية ميدانية في الفترة مف : صورة المرأة في الكاريكاتير بالصحؼ المصرية , أسماء فؤاد حافظ- 23
 (. 2010,كمية اإلعبلـ: جامعة القاىرة  ), رسالة ماجستير  , 2008الي 2004

دور الشبكة الدولية لممعمومات عمي مستوي الثقافة الرياضية لبعض طبلب :سامية السيد عمي السيد -24
قسـ , كمية التربية الرياضية بالسادات : جامعة المنوفية  ), غير منشورة , رسالة ماجستير , جامعة المنوفية 

(. 2011, أصوؿ التربية والترويح الرياضي 
اعتماد الشباب المصري عمي مضاميف ممفات الفيديو عمي االنترنت في متابعة األحداث  : أسماء مسعد- 25

, قسـ اإلعبلـ , كمية اآلداب : جامعة حمواف ), غير منشورة , رسالة ماجستير , دراسة مسحية : المحمية 
2011 . )

. هشام عبد الغفار. باالشتراك مع د
, دور االتصاؿ التفاعمي في ترتيب أولويات االىتماـ لدي الشباب الجامعي : حارس احمد احمد هالل- 26

جامعة ), غير منشورة , رسالة ماجستير , دراسة ميدانية عمي طبلب جامعة اإلسكندرية فرع دمنيور 
(. 2011, شعبة اإلعبلـ , قسـ االجتماع , كمية اآلداب ": فرع دمنيور"اإلسكندرية 

عبلقة التعرض لممواقع االلكترونية الشبابية والمنتديات بترتيب الشباب ألولويات : فاطمة فايز عبده قطب - 27
, كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىرة  ), غير منشورة , رسالة ماجستير  , دراسة تحميمية ميدانية مقارنة, قضاياىـ 
2011.)  

, دراسة تحميمية مقارنػة : عبلقة األساليب االخراجية لمطبعات العربية بنظيرتيا األمريكية : نهي ابراهيم - 28
  (.2011, كمية اإلعػبلـ : جامعة القاىرة  ), غير منشورة , رسالة ماجستير 

دراسة ميدانية عمي : أثر اعبلنات الويب عمي القرار الشرائي لمشباب  : (كويتي  )خالد بطي الشمري - 29
 (. 2011,قسـ االعػػبلـ, كمية اآلداب : جامعة المنوفية  ), رسالة ماجستير, عينة مف الشباب الكويتي 

 مروة شبل عجيزة. باالشتراك مع د
العبلقة بيف تصميـ المواقع االخبارية ويسر استخداـ المكفوفيف ليا :  يوسف الرفاعي أحمد فراويمة -30
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شعبة ,  قسـ االجتماع ,كمية اآلداب : االسكندريةجامعة ), غير منشورة, ستيرجرسالة ما, وكاالت األنباء
 (.2014 ,االعبلـ واالتصاؿ 

دراسة في المضموف : أُعطر العبلقات العربية اإليرانية في الصحؼ المصرية :خميفة عمي جيهان سباق- 28
 (.2014 , قسـ اإلعبلـ ,كمية اآلداب : المنياجامعة ), غير منشورة, ستيرجرسالة ما, والقائـ باالتصاؿ 
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دور شبكات التواصؿ االجتماعي في توجيو الرأي العاـ نحو ثورة الخامس  :ماهيتاب مجدي محمود زكي- 29
, غير منشورة, ستيرجرسالة ما, دراسة ميدانية عمى شباب الجامعات المصرية : 2011والعشريف مف يناير 

 (.2014 ,شعبة االعبلـ واالتصاؿ ,  قسـ االجتماع ,كمية اآلداب : االسكندريةجامعة )
دراسة :محددات الشخصية اإلخراجية لصحؼ الجريمة وعبلقتيا بالقارئية : الوهاب عبد محمد أحمد رالال- 30

جامعة )ماجستير,غير منشورة, رسالة ,2012-2011تطبيقية عمى صحؼ الجريمة في مصر خبلؿ عامي 
(. 2014 كمية اإلعبلـ, :القاىرة

 
 : اتحكمم  البلي ابكتب  اصجادة ام  امالدئ  واالامي: وجاي اشر

دار العالـ العربي لمطباعة " التي تصدرىا " اتجاىات حديثة في االعبلـ : " مستشار سمسمة كتب بعنواف - أ
 :وقد صدر في ىذه السمسمة الكتب التاليػة , 2009بدأت في الصدور في أوائؿ عاـ " والنشر والتوزيع

دار العالـ : القاىرة ), القضايا واالشكاليات : تكنولوجيا االتصاؿ والمجتمع  : شريف درويش المبان- 1
(. 2009, العربي

دار العالـ : القاىرة ), ادارة المؤسسات الصحفية واقتصادياتيا في العالـ المعاصر  : محرز حسين غالي- 2
(. 2009, العربي 

دار العالـ : القاىرة ), دراسة في آليات التفاعؿ االجتماعي : االنترنت والشباب  : عمياء سامي عبد الفتاح- 3
(. 2009, العربي 

(. 2009, دار العالـ العربي : القاىرة ), صحافة األطفاؿ االلكترونية  , محمد سعد الدين الشربيني- 4
دار : القاىرة ), صورة األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية لدي الرأي العاـ المصري  : هناء فاروق صالح- 5

(. 2009, العالـ العربي 
دار العالـ : القاىرة ), تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ودورىا في تطوير األداء الصحفي  : أمل محمد خطاب- 6

(. 2010, العربي 
(. 2010, دار العالـ العربي : القاىرة ), حرية الصحافة في مصر  : نرمين نبيل األزرق- 7
دار العالـ : القاىرة ), اشكاليات الواقع وآفاؽ المستقبؿ : الصحافة المتخصصة  : ماجدة عبد المرضي - 8

(. 2010, العربي 
(. 2010, دار العالـ العربي : القاىرة ), مستقبؿ الصحافة الحزبية في مصر  : شيم عبد الحميد قطب- 9

(. 2010, دار العالـ العربي : القاىرة ), دراسات في العبلقات العامة واالعبلف  : احمد فاروق رضوان- 10
(. 2010, دار العالـ العربي : القاىرة ), تكنولوجيا االعبلف عمي االنترنت  : مروة شبل عجيزة- 11
(. 2011, دار العالـ العربي : القاىرة ), تصميـ مواقع الصحؼ االلكترونية  : منار فتحي محمد- 12
, دار العالـ العربي : القاىرة ), صورة المعاؽ في البرامج والمواد التميفزيونية  : سهير صالح ابراهيم- 13

2011 .)
, دار العالـ العربي : القاىرة ), االعبلـ واالصبلح السياسي في مصر  : رباب عبد الرحمن هاشم- 14

2011 .)
(. 2011, دار العالـ العربي : القاىرة ), االعبلـ وقضايا االصبلح في العالـ العربي  : نها أنور سميمان- 15
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دار : القاىرة ), مداخبلت في االعبلـ البديؿ والنشر االلكتروني عمي االنترنت  : شريف درويش المبان- 16
(. 2011, العالـ العربي 

(. 2011, دار العالـ العربي : القاىرة ), مقدمة في التسويؽ المباشر  : داليا عبد اهلل محمود- 17
(. 2011, دار العالـ العربي : القاىرة ), الدراما التميفزيونية وكبار السف  : حنان محمد اسماعيل حسنين- 18
دار العالـ العربػي : القاىرة ), النشأة والتطور وآفاؽ المستقبؿ : وسائؿ االتصاؿ في مصر  : هبة شاهين- 19
 ,2011 .)
(. 2011, دار العالـ العربي : القاىرة ), التشريعات واألخبلقيات : االنترنت  : شريف درويش المبان- 20
, دار العالـ العربي : القاىرة ), الشباب والحركات االجتماعية والسياسية  : ايمان محمد حسني عبد اهلل- 21

2011 .)
(. 2012, دار العالـ العربي : القاىرة ),  يناير 25اعبلـ ثورة  : شريف درويش المبان- 22
صورة الذات العربية في األزمات : دراسات في تحميؿ الخطاب االعبلمي  : هشام عطية عبد المقصود- 23

(. 2012, دار العالـ العربي : القاىرة ), وآليات التحيز في التغطية الخبرية
, دار العالـ العربي : القاىرة ), المدونات االلكترونية والمشاركة السياسية  : فاطمة الزهراء عبد الفتاح - 24

2012 .)
(. 2012, دار العالـ العربي : القاىرة ), لغة الصحافة وحرب المفاىيـ  : محمود حمدي عبد القوي- 25
دار : القاىرة ), االتجاىات الحديثة في انتاج االعبلف الصحفي المطبوع: محمد جمال عبد المقصود- 26

(. 2012, العالـ العربي 
دار العالـ : القاىرة ), صورة العرب في الفضائيات االخبارية األجنبية  : ميرال مصطفي عبد الفتاح- 27

(. 2013, العربي 
, دار العالـ العربي : القاىرة ), مكافحة المواقع االباحية عمى شبكة االنترنت : دينا عمر فرحان مرعي- 28

2013 .)
دار العالـ : القاىرة ), االتجاىات المعاصرة في االعداد والتقديـ االذاعي والتميفزيوني : عادل عبد الغفار- 29

(. 2014, العربي 
(. 2014, دار العالـ العربي : القاىرة ),  يونيو 30 يناير و25اعبلـ ثورتْي  : شريف درويش المبان- 30
 

: تحكيم كتابين ضمن سمسمة ذاكرة مصر المعاصرة التي تصدرها مكتبة االسكندرية وهما- ب
, سمسمة ذاكرة مصر المعاصرة , مكتبة االسكندرية : االسكندرية  ), مدرسة صحفية مصرية : أخبار اليوـ - 

2007 . )
, سمسمة ذاكرة مصر المعاصرة , مكتبة االسكندرية : االسكندرية  ), مدرسة التنوير : مؤسسة دار اليبلؿ - 

2010 .)
 
: تحكيم جوائز عممية- جـ
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إبراىيـ الدسوقي عبد . د.تحكيـ جائزة جامعة الزقازيؽ التقديرية في تخصص العموـ االجتماعية, والتي تقدـ ليا أ
اهلل المسممي األستاذ المتفرغ بقسـ اإلعبلـ بكمية اآلداب جامعة الزقازيؽ, وما تضمنو ذلؾ مف فحص مدى 
مبلءمة األبحاث المقدمة لنيؿ الجائزة, والنشر العممي مف حيث عدد األبحاث ونوعيتيا, والنشاط العممي مف 

ثراء الحياة العممية  حيث المدرسة العممية والرسائؿ العممية والمؤتمرات وورش العمؿ والجمعيات العممية وا 
. والثقافية

 
 اشر ا ابي  الشرأاجا  الحلمي أتحكمم اشرأاجا  اتترر  : ثج ي اشر

أثر الوسائط المتعددة في تفضيؿ الشباب المصري لممواقع المختمفة : " اإلشراؼ عمي مشروع بحثي بعنواف - 1
مركز تطوير " الذي ينفػػذه " الطرؽ المؤديػة إلى التعميػـ العالي " وذلؾ ضمف مشروع , " عمي شبكة اإلنترنت 

  .2004وذلؾ خبلؿ شيري سبتمبر وأكتوبر , بكمية اليندسة جامعة القاىرة " الدراسات العميا والبحوث 

, لطبلب قسـ الصحافة بكمية االعبلـ  (مجبلت وصحؼ)االشتراؾ في مناقشة وتحكيـ مشروعات التخرج - 2
, والمعيد العالي لبلعبلـ وفنوف االتصاؿ ,  أكتوبر 6وقسـ الصحافة بكمية االعبلـ وفنوف االتصاؿ بجامعة 

. وقسـ الصحافة بأكاديمية أخبار اليوـ 
 

 أل شطي  اتلديممي  : ثجاث اشر
 فيتطبيقات " و"الصحفييا الطباعة والتصوير جتكنولو" و"الصحفيأسس اإلخراج "القياـ بتدريس مواد - 1

.  الفرقتيف الثالثة والرابعة بقسـ الصحافة بكمية اإلعبلـفي "النشر" و"بحث متخصص" و"الصحفياإلخراج 
 فيموضوع خاص " و"الصحفياإلخراج "  و"الصحفييا الطباعة والتصوير جتكنولو"القياـ بتدريس مواد - 2

. ستير بكمية اإلعبلـجوالسنة التمييدية لمما,  دبموـ الصحافةفي "الصحفياإلخراج 
ية اإلعبلـ ػ الفرقة الثالثة بقسـ العبلقات العامة بكؿفي "إنتاج المواد اإلعبلمية والتصوير"القياـ بتدريس مادة - 3

. ودبموـ العبلقات العامة بالكمية نفسيا
 التربية النوعية كميتي في مجاؿ الصحافة واإلعبلـ بصفة عامة فيالقياـ بتدريس عدد مف المواد الدراسية - 4

. وكمية التربية النوعية ببنيا,  لئلعبلـ وفنوف االتصاؿ بمدينة السادس مف أكتوبرالعاليبالدقى ودمياط والمعيد 
 لطبلب السنة التمييدية لمماجستير بقسـ الطباعة والنشر والتغميؼ بكمية "فمسفة اإلعبلـ" القياـ بتدريس مادة - 5

. الفنوف التطبيقية جامعة حمواف
ستير بكمية اإلعبلـ بداية مف العاـ ج السنة التمييدية لممافي" الصحافة والمجتمع"القياـ بتدريس مادة - 6

 .2000-1999 الجامعي
 الفرقة الرابعة بقسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ بداية مف العاـ في" اإلعبلـ والمجتمع"القياـ بتدريس مادة - 7

 .2000-1999 الجامعي
 6 لمفرقة الثانية بكمية اإلعبلـ ومعيد اإلعبلـ بجامعة "يا االتصاؿ والمعموماتجتكنولو" القياـ بتدريس مادة - 8

 .2001-2000 الجامعي العاـ فيأكتوبر 
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لمفرقة الثالثة بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة في العاـ الجامعي " الصحافة اإللكترونية "القياـ بتدريس مادة - 9
2005/2006. 

بكمية اآلداب ,  بقسـ اإلعبلـ"النشر" و"الصحفيالتصوير "  و"الصحفياإلخراج "القياـ بتدريس مواد - 10
 .2002-2001 الجامعي العاـ في بجامعة السمطاف قابوس بسمطاف عماف اإلجماعيةوالعموـ 

بقسـ اإلعبلـ بكمية اآلداب جامعة حمواف خبلؿ العاميف " تكنولوجيا االتصاؿ " القياـ بتدريس مادة - 11
 .2005/2006 , 2004/2005الجامعييف 

دراسات " و " الطباعة "و " تصميـ المطبوعات " و " وسائؿ االتصاؿ الحديثة " القياـ بتدريس مواد - 12
 .2005/2006بداية مف العاـ الجامعي " بجامعة مصر لمعموـ والتكنولوجيا " مستقمة في الصحافة 

" قوانيف وتشريعات اإلنترنت " و " الصحافة اإللكترونية " و " أخبلقيات اإلنترنت " القياـ بتدريس مواد - 13
. 2005/2006باألكاديمية الدولية لعموـ اإلعبلـ في العاـ الجامعي 

في شعبة الصحافة االلكترونية بكمية اعبلـ القاىرة منذ بدء الدراسة " تكنولوجيا الصحافة " تدريس مادة - 14
.  2008/2009بالشعبة في العاـ الجامعي 

 الجا  اتلديب  في أل شطي  :  اشرد بع
كمية : جامعة القاىرة),  إدارة اإلعبلـ بوزارة السكاف وتنظيـ األسرةفي الدورة التنشيطية لمعامميف فيالمشاركة - 1

(. 1995سبتمبر , اإلعبلـ
 أقيمت والتي, الـػات في مجاؿ اإلعػ الضرائب عمى المبيعفي الدورة التدريبية لممعينيف الجدد فية ػالمشارؾ- 2

.  وطنطا والمنصورةواإلسماعيمية مدف القاىرة وبنى سويؼ في 1995 يونيو ويوليو شيريخبلؿ 
 في, "السكاف والتنمية واإلعبلـ"  نظميا المركز الديموجرافى بالقاىرة بعنواف التي حمقة العمؿ فيالمشاركة - 3

 .1995 أكتوبر 25-15الفترة مف 
 بالجياز الحكومي ينظميا مركز إعداد القادة لمقطاع التي العبلقات العامة أخصائي برامج فيالمشاركة - 4

.  لمتنظيـ واإلدارةالمركزي
 الفترة مف في بالييئة العامة لقصور الثقافة الثقافي لمعبلقات العامة واالتصاؿ التدريبي البرنامج فيالمشاركة - 5

 .1997 سبتمبر 25 - 15
,  تعقدىا الكمية العسكرية لعموـ اإلدارة لضباط القوات المسمحةوالتي "اإلعبلـ والصحافة" دورة فيالمشاركة - 6

.  الفترة مف فبراير إلى مايو بصفة سنويةفيوذلؾ 
 أقامتيا وزارة والتي,  الصحافة المدرسية عمى مستوى الجميوريةألخصائي الدورات التأىيمية فيالمشاركة - 7

 .1996 مف ديسمبر الثاني النصؼ فيالتربية والتعميـ بمقر اتحاد طبلب الجميورية 
 تنظميا اإلدارة العامة رعاية والتي,  الدورات التأىيمية لطبلب جماعة الصحافة بجامعة القاىرةفيالمشاركة - 8

. الشباب بالجامعة
.  مجاؿ الصحافة واإلعبلـفي تنظميا الييئة العامة لبلستعبلمات التي الدورات فيالمشاركة - 9
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 والمنعقدة بمركز طمعت حرب لمتدريب "الصحفي كتابة الخبر والمقاؿ فيالدورة التدريبية "  فيالمشاركة - 10
 سبتمبر إلى 25 الفترة مف في االجتماعيةعمى إدارة األعماؿ والتسويؽ التابع لمييئة القبطية اإلنجيمية لمخدمات 

 .2002 أكتوبر 31
 7-2رة مف ػػ الفتفي نظميا مركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر التي  "دورة الكتابة العممية"  فيالمشاركة - 11

 .2002نوفمبر 
 وأخبلقيات الصحفي الفف فياالتجاىات الحديثة " الدورة التدريبية لمصحفييف وعنوانيا فيالمشاركة - 12

 .2003 مارس 20-8 الفترة مف في نظميا المجمس األعمى لمصحافة والتي "الممارسة الصحفية
" والتي نظميا " نحو تفعيؿ أخبلقيات المعالجة الصحفية لقضايا المرأة :" المشاركة في دورة تدريبية بعنواف- 13

لمصحفييف " شبكة انترنيوز العربية " بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة و" مركز بحوث ودراسات المرأة واإلعبلـ
وذلؾ  , 2004 سبتمبر 27-25العامميف بالصحؼ القومية والحزبية والخاصة بفايد باإلسماعيمية في الفترة مف 

". إشكاليات استخداـ المرأة كأداة لئلثارة وزيادة التوزيع :" بإلقاء محاضرة بعنواف
المشاركة في الدورة التدريبية لممرشحيف لمعمؿ كممحقيف إعبلمييف بالسفارات المصرية بالخارج والتي - 14

الدبموماسية المصرية في :" وذلؾ بمحاضرة عنوانيا,  المصريةةنظميا معيد الدراسات الدبموماسية بوزارة الخارجي
(. 2005مايو 17)" عصر المعمومات

والتي نظميا مركز , المشاركة في الدورات التدريبية التخصصية لطبلب قسـ اإلعبلـ بجامعة عيف شمس - 15
إنتاج :" وذلؾ بمحاضػرة بعنػػواف , 2006-2005بحوث الشرؽ األوسط بجامعة عيف شمس خػبلؿ عامي 

" . الحمبلت اإلعبلمية واإلعبلنية 
اإلعبلـ : " بعنواف " بترواليف لمخدمات البترولية " المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتيا شركة - 16

 .2005نوفمبر 23-19وذلؾ في الفترة مف , " البترولي في ظؿ التطورات الراىنة لمسوؽ البترولية العالمية 
 جامعة القاىرة – والتي نظمتيا كمية اإلعبلـ االمشاركة في الدورة التدريبية لئلعبلمييف بدولة جو رجي- 17

وذلؾ " آفاؽ تطور تكنولوجيا االتصاؿ في مصر : " المصرية بمحاضرة عنوانيا ةبالتعاوف مع وزارة الخارجي
 .2005خبلؿ شير ديسمبر 

المشاركة في الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والتي نظمتيا جامعتا القاىرة - 18
". ميارات االتصاؿ "  بعنواف 2006و2005والفيوـ خبلؿ عامي  

 جامعة القاىرة بالتعاوف مع –والتي نظمتيا كمية اإلعبلـ , المشاركة في الدورة التدريبية لمصحفييف األفارقة-19
 . 2006 نوفمبر 26وذلؾ يوـ األحد , " الصحافة المطبوعة في مصر : " نقابة الصحفييف بمحاضرة عنوانيا 

المشاركة في محاضرات دبموـ االعبلـ والعبلقات العامة لمجماعة الكشفية العربية التي نظميا معيد - 20
تصميـ المطبوعات االعبلمية والصحافة : وذلؾ بمحاضرة عنوانو , 2008األىراـ االقميمي في يونيو مف العاـ 

.  االلكترونية 
 تنمية الميارات اإلعبلمية ألخصائيي اإلعبلـ بالييئة العامة  '  الدورة التدريبية األولي بعنوافالمشاركة في- 21

خبلؿ  أسابيع  3  لمدةتراستـ و , لقصور الثقافة التي ينظميا معيد األىراـ االقميمي لمصحافة بالتعاوف مع الييئة
تصميـ المواقع االكترونية " و " انتاج المطبوعات االعبلمية " وذلؾ بمحاضرتيف عف  , 2008شير نوفمبر 

" . وتقييـ فعاليتيا 
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: " المشاركة في الدورة التدريبية ألخصائي ادارات االعبلـ والعبلقات العامة بجامعة القاىرة وعنوانيا- 22
والتي نظمتيا كمية االعبلـ في الفترة مف " تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات وتطوير أداء المكاتب االعبلمية 

" . النشر االلكتروني في مجاؿ االعبلـ والعبلقات العامة" وذلؾ بمحاضرة عنوانيا , 2008 نوفمبر 10-13
التي أعدىا مركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر لعشريف " الكتابة العممية " االشراؼ عمي تنظيـ دورة - 23

 .2008نوفمبر6-2دارسا مف المدرسيف المساعديف والمعيديف مف جامعة القاىرة وخارجيا في الفترة مف 
وذلؾ يوـ , المشاركة في الندوة التعريفية ببرامج ادارة االعبلـ باألكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا - 24

حيث أنني مف المساىميف في اقتراح وتوصيؼ وتأليؼ مقررات في , 2008 مف نوفمبر 26األربعاء الموافؽ 
. ىذه البرامج التي ستمنح درجة الدبموـ والماجستير الميني

المشاركة في الدورة التدريبية العبلمي دولة ممدوفيا والتي تـ تنظيميا بالتعاوف بيف وزارة الخارجية المصرية -25
" . الصحافة االلكترونية في العالـ الثالث: " وذلؾ بمحاضرة بعنواف  , 2009وكمية االعبلـ في فبراير 

والذي نظمتو المنظمة , المشاركة في المقاء العربي األوؿ لمسئولي المواقع الكشفية عمي الشبكة العنكبوتية - 26
حرية الصحافة : " وذلؾ بمحاضرتيف عنوانيما  , 2009مارس 23-17الكشفية العربية بالقاىرة في الفترة مف 

 " .نحو ميثاؽ شرؼ لمصحافة عؿ شبكة االنترنت " , " االلكترونية 

 
  اصحيي أل شطي  اتطلمقمي أ اتلديب  :  اشر   جاس

 يصدرىا قسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ التي "صوت الجامعة" عمى صحيفة الفني اإلشراؼ فيالمشاركة - 1
.  مطابع الكمية نفسيافيوتطبع 

 تصدرىا اإلدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاىرة التي (فصمية) "شباب الجامعة"اإلشراؼ عمى مجمة - 2
 .2002, 1996 عامي الفترة بيف في
 باإلدارة العامة  الفني والثقافي تصدرىا إدارة النشاط التي (شيرية) "أخبار الشباب"اإلشراؼ عمى نشرة - 3

. لرعاية الشباب بجامعة القاىرة
 تصدرىا كمية اآلداب بجامعة التي " صوت اآلداب"القياـ بإنتاج عديد مف الصحؼ والنشرات مثؿ صحيفة - 4

 بالتعاوف مع المركز "أسرتي"و,  بالتعاوف مع وزارة السكاف وتنظيـ األسرة "مسائؿ سكانية"القاىرة ونشرات مثؿ 
. الديموجرافى بالقاىرة

.  تصدرىا كمية التجارة بجامعة القاىرةالتي "صوت التجارة"اإلشراؼ عمى صدور العدد األوؿ مف مجمة - 5
 صدر بالتعاوف بيف جامعة القاىرة واتحاد الذي "دليؿ دوريات الجامعات العربية" عمى الفنياإلشراؼ - 6

 .1996(, العممي لمدراسات العميا والبحث العربيالمجمس )الجامعات العربية 
 كؿ المراحؿ الخاصة بتحديد مواصفات المعدات واألجيزة الفنية والطباعية وشراء مطبعة كمية فيالمشاركة - 7

ؿ الطبع لمطبعة جامعة ما قبوكذلؾ شراء مطبعة أوفست وأجيزة كمبيوتر لمرحمة , اإلعبلـ بجامعة القاىرة
. القاىرة

 فيوذلؾ ,  كمية اإلعبلـفي القاىرية اليومية لمدة عاميف قبؿ التعييف كمعيد "الجميورية" صحيفة فيالعمؿ - 8
. أقساـ التحقيقات والشؤوف الخارجية والمراجعة المركزية
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وىى دورية فصمية عممية محكمة تصدرىا كمية , "المجمة المصرية لبحوث اإلعبلـ"العمؿ سكرتيرا  لتحرير - 9
 .1998وذلؾ بداية مف عاـ . اإلعبلـ جامعة القاىرة

 .2001-2000, 2000-1999, 98/1999 الجامعيلمعاـ " دليؿ كمية اإلعبلـ" عمى الفنياإلشراؼ - 10
 تصدرىا جمعية أصدقاء الشاشة والميكروفوف بقسـ التي" الشاشة والميكروفوف" عمى نشرة الفنياإلشراؼ - 11

. اإلذاعة بكمية اإلعبلـ
 عضوية لجاف الممارسة عمى شراء ورؽ التصوير والكتابة وماكينات التصوير والنسخ فيالمشاركة - 12

.  لكمية اإلعبلـالضوئي
وذلؾ يوـ , 98/1999خريجو كمية اإلعبلـ دفعة ) لجنة الطباعة والنشر بيوـ الخريجيف فيالمشاركة - 13

صدار , "صوت الجامعة"وما تضمف ذلؾ مف إصدار عدد خاص مف صحيفة , 2000 أبريؿ 20الخميس  وا 
 .كتاب الخريجيف

: تصميم غالف كتاب- 14
األسس النظرية والجوانب المنيجية والنماذج التطبيقية :  العاـ وطرؽ قياسوالرأي,  العبد عبيدعدليعاطؼ 

(. 2000, العربيدار الفكر : القاىرة), والتدريبات العممية
: تصميم غالف كتاب- 15

 لمنشر العربي: القاىرة) 2ط, الواقع وآفاؽ المستقبؿ: العربي الوطف فيتشريعات الصحافة , ليمى عبد المجيد
(. 2001, والتوزيع

 أصدرىا مركز بحوث ودراسات المرأة بكمية التي  "رسالة المرأة" عمى العدد األوؿ مف نشرة الفنياإلشراؼ - 16
 .2000نوفمبر , اإلعبلـ جامعة القاىرة

 اثنيف اليومية العمانية كؿ يوـ "الوطف" يصدر مع صحيفة الذي "أنوار" عمى ممحؽ الفنياإلشراؼ - 17
دارة اإلعبلـ بالجامعة وذلؾ أثناء عممنا استشاريا  زائرا   بالتعاوف بيف قسـ اإلعبلـ بجامعة السمطاف قابوس وا 

. بقسـ اإلعبلـ بكمية اآلداب بالجامعة
 "أخبلقيات اإلعبلـ بيف النظرية والتطبيؽ" و"صورة العرب والمسمميف" مؤتمري كتابي عمى الفنياإلشراؼ - 18

 .2003, 2002 عاميالمذيف نظمتيما كمية اإلعبلـ 
 الفترة في نظمتو كمية اإلعبلـ الذي "اإلعبلـ المعاصر واليوية العربية"اإلشراؼ عمى إعداد كتاب مؤتمر - 19
 .2004 مايو 6-4مف 
 .2004-2003 الجامعيبداية  مف العاـ "  العاـالرأيالمجمة المصرية لبحوث "سكرتير تحرير - 20
.  أكتوبر6 تصدرىا كمية اإلعبلـ وفنوف االتصاؿ بجامعة التي "أوراؽ أكتوبر"نائب رئيس تحرير صحيفة - 21
/  لطبلب الفرقة الثالثة2000/2001 الجامعي بصفة سنوية منذ العاـ صحفيتنظيـ معرض تصوير - 22

ويتـ تنظيـ ىذا المعرض ضمف فعاليات , "الصحفييا الطباعة والتصوير جتكنولو"  إطار مادة فيصحافة 
.  لطبلب قسـ الصحافة بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرةالسنوي اإلبداعيالممتقى 

 لئلعبلـ وكمية اإلعبلـ العالياإلشراؼ عمى مشروعات التخرج لطبلب الفرقة الرابعة صحافة بالمعيد - 23
 .2003/2004 الجامعي أكتوبر بداية مف العاـ 6وفنوف االتصاؿ بجامعة 
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 (www.soutelgamaa.com)"صوت الجامعة أوف اليف" اإلشراؼ عمي صدور العدد األوؿ مف صحيفة - 24
. والعمؿ كرئيس تحرير تنفيذي ليا, 2005 نوفمبر 27في, 
, الصادرة عف رابطة خريجي جامعة القاىرة " الرابطة " اإلشراؼ الفني عمي صدور العدد الثاني لنشرة  - 25

 . 2005ديسمبر 
الصادرة عف المؤتمر الدولي الثاني  " 2005البحوث " اإلشراؼ الفني عمي صدور العدد األوؿ مف نشرة - 26

 .2005 ديسمبر 19-17, لمبحوث العممية وتطبيقاتيا 
دار العالـ العربي لمطباعة " التي تصدرىا " اتجاىات حديثة في االعبلـ : " مستشار سمسمة كتب بعنواف - 27

.  2009بدأت في الصدور في أوائؿ عاـ " والنشر والتوزيع
, Journal of Middle East Media :محكـ بمجمة - 28

http://www2.gsu.edu/~wwwaus/JMEM_home.html 
ألعضاء ىيئة التدريس ومساعدييـ بوحدة " الكتابة العممية " االشراؼ عمي تنظيـ عدد مف الدورات في - 29

(. 2011-2008)وذلؾ بصفتنا مديرا لمركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر, النشر بجامعة القاىرة 
 

:  الشجدكي في الجا  اللاة أ واتلجا:  اشردجاس
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات - 1

العربية المتحدة  ضمف لجنة التقييـ األكاديمي لبرنامج البكالويوس في االعبلـ المقترح تقديمو مف قبؿ جامعة 
وزيارة مقر , وماستمـز ذلؾ مف تقييـ الوثيقة المبدئية المقدمة لمجامعة لمعتماد , عجماف لمعموـ والتكنولوجيا 

ثـ كتابة , وكتابة تقرير بالمبلحظات والتوصيات , 2008 يوليو 8-5الجامعة لتفقد امكاناتيا في الفترة مف 
تقرير آخر نيائي لمتعميؽ عمي وثيقة الردود عمي مبلحظات الييئة وتوصياتيا ومقترحاتيا المقدمة مف جامعة 

جيياف رشتي نائب رئيس جامعة مصر الدولية لمدراسات . د.وقد تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ, عجماف 
, شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة القاىرة . د.أ, العميا والبحوث 

.   محمد بدر الديف أبو العبل مدير ىيئة االعتماد األكاديمي بدولة االمارات. د.أ
بكمية االعبلـ جامعة القاىرة لحصولنا عمي أعمي تقدير في تقييـ " وحدة ضماف الجودة " شيادة تقدير مف - 2

 .2009-2008الطبلب لمعممية التعميمية ضمف فعاليات ميرجاف الجودة الثاني لمعاـ الجامعي 
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات - 3

العربية المتحدة  ضمف لجنة التقييـ األكاديمي لبرنامج البكالويوس في االتصاؿ وعموـ االعبلـ المقترح تقديمو 
وزيارة , ومااستمـز ذلؾ مف تقييـ الوثيقة المبدئية المقدمة لمجامعة لبلعتماد , مف قبؿ جامعة الجزيرة بامارة دبي 

ثـ كتابة , وكتابة تقرير بالمبلحظات والتوصيات , 2009 يوليو 4-1مقر الجامعة لتفقد امكاناتيا في الفترة مف 
تقرير آخر نيائي لمتعميؽ عمي وثيقة الردود عمي مبلحظات الييئة وتوصياتيا ومقترحاتيا المقدمة مف جامعة 

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ . د.وقد تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ, الجزيرة 
حسني عبده أبو النصر رئيس قسـ االنتاج االعبلني باألكاديمية الدولية . د, بكمية االعبلـ جامعة القاىرة 

.  محمد بدر الديف أبو العبل مدير ىيئة االعتماد األكاديمي بدولة االمارات. د.أ,  لميندسة وعموـ االعبلـ 

http://www2.gsu.edu/~wwwaus/JMEM_home.html


 41 

االشتراؾ في مناقشة البلئحة الجديدة لترقية األساتذة واألساتذة المساعديف في مجاؿ االعبلـ بحضور مقرر - 4
وذلؾ بمقر , المجنة العممية وأعضاء المجنة عمي عمي المحكميف واألميف المساعد لممجمس األعمي لمجامعات 

. 2010مف أبريؿ 22يوـ الخميس , المجمس األعمي لمجامعات بجامعة القاىرة 
الجامعة " المقدـ مف قبؿ " البكالوريوس في االعبلـ " المشاركة ضمف لجنة التقييـ األكاديمي لبرنامج -  5

وذلؾ بدعوة مف ىيئة االعتماد األكاديمي بوزارة التعميـ  , 2011يوليو 11-7خبلؿ الفترة مف "  الكندية في دبي 
ومااستمـز ذلؾ مف تقييـ الوثيقة المبدئية المقدمة لمجامعة , العالي والبحث العممي بدولة االمارات العربية المتحدة

ثـ كتابة تقرير آخر , وكتابة تقرير بالمبلحظات والتوصيات , وزيارة مقر الجامعة لتفقد امكاناتيا, لبلعتماد 
وقد , نيائي لمتعميؽ عمي وثيقة الردود عمي مبلحظات الييئة وتوصياتيا ومقترحاتيا المقدمة مف الجامعة 

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ . د.تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ
حسني عبده أبو النصر رئيس قسـ االنتاج االعبلني باألكاديمية الدولية لميندسة وعموـ . د.أ, جامعة القاىرة 

محمد . د.أ,  جامعة القاىرة –محمود يوسؼ رئيس قسـ العبلقات العامة واالعبلف بكمية االعبلـ . د.أ, االعبلـ 
.  بدر الديف أبو العبل مدير ىيئة االعتماد األكاديمي بدولة االمارات

بكمية التربية النوعية بدمياط جامعة المنصورة والذي يتـ تحويمو " التحرير الصحفي " تحكيـ محتوي مقرر - 6
بالتعاوف مع المركز القومي  (جامعة المنصورة)الي مقرر الكتروني بمركز انتاج المقررات االلكترونية بدمياط 

. لمتعميـ االلكتروني
كمية االمارات " المقدـ مف قبؿ " البكالوريوس في االعبلـ " المشاركة ضمف لجنة التقييـ األكاديمي لبرنامج -  7

وذلؾ بدعوة مف ىيئة االعتماد األكاديمي بوزارة التعميـ  , 2012 يونيو 19-17خبلؿ الفترة مف "  لمتكنولوجيا
ومااستمـز ذلؾ مف تقييـ الوثيقة المبدئية المقدمة لبلعتماد , العالي والبحث العممي بدولة االمارات العربية المتحدة

ثـ كتابة تقرير آخر , وكتابة تقرير بالمبلحظات والتوصيات , وزيارة مقر الكمية بأبو ظبي لتفقد امكاناتيا, 
وقد , نيائي لمتعميؽ عمي وثيقة الردود عمي مبلحظات الييئة وتوصياتيا ومقترحاتيا المقدمة مف الجامعة 

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ . د.تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ
حسني عبده أبو النصر رئيس قسـ االنتاج االعبلني باألكاديمية الدولية لميندسة وعموـ . د.أ, جامعة القاىرة 

محمد بدر . د.أ,  جامعة القاىرة –محمود يوسؼ وكيؿ كمية االعبلـ لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. د.أ, االعبلـ 
.  الديف أبو العبل مدير ىيئة االعتماد األكاديمي بدولة االمارات

المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  8
العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج البكالويوس في االتصاؿ وعموـ االعبلـ الذي يتـ تقديمو مف قبؿ 

ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور  , 2012 يونيو 21 و 20جامعة الجزيرة بامارة دبي خبلؿ يومي 
وابداء مبلحظات , المتعمقة بالبرنامج مف امكانات مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات وستوديوىات 

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة . د.وقد تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ, المجنة عمي ىذه األمرر كافة
حسني عبده أبو النصر رئيس قسـ االنتاج االعبلني . د, وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة القاىرة 

محمود يوسؼ مصطفي عبده وكيؿ كمية االعبلـ لخدمة . د.أ, باألكاديمية الدولية لميندسة وعموـ االعبلـ 
.  محمد بدر الديف أبو العبل مدير ىيئة االعتماد األكاديمي بدولة االمارات. د.المجتمع وتنمية البيئة  أ
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المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  9
العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامجي االعبلـ المقترحيف مف قبؿ كمية الفجيرة بامارة الفجيرة خبلؿ الفترة 

برنامج )ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذه البرنامجيف   , 2013 مارس 13-10مف 
مف امكانات مادية وبشرية وىيئة تدريسية  ( برنامج دبموـ العبلقات العامة–بكالوريوس االتصاؿ الجماىيري 

. د.وقد تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ, وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, ومعامؿ ومختبرات
وليد فتح اهلل . د. أ, شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة القاىرة 

محمد سيد عتراف األستاذ المساعد . د, بركات األستاذ بقسـ االذاعة والتميفزيوف بكمية االعبلـ جامعة القاىرة 
.  بقسـ العبلقات العامة واالعبلف بكمية االعبلـ جامعة القاىرة 

المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  10
العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ جامعة الوطف بامارة عجماف خبلؿ الفترة 

ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات مادية  , 2013 مارس 16-14مف 
وقد تشكمت لجنة , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة . د.التقييـ األكاديمي مف أ
محمد . د, وليد فتح اهلل بركات األستاذ بقسـ االذاعة والتميفزيوف بكمية االعبلـ جامعة القاىرة . د. أ, القاىرة 

.  سيد عتراف األستاذ المساعد بقسـ العبلقات العامة واالعبلف بكمية االعبلـ جامعة القاىرة 
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  11

العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ الكمية االماراتية الكندية بامارة أـ القيويف 
ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات  , 2013 مايو 3-1في الفترة مف 

وقد تشكمت , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات
شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة . د.لجنة التقييـ األكاديمي مف أ

.  محمد سيد عتراف األستاذ المساعد بقسـ العبلقات العامة واالعبلف بكمية االعبلـ جامعة القاىرة . د, القاىرة 
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  12

بامارة " كمية المدينة الجامعية بعجماف"العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 
ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج  , 2013 ديسمبر 14- 11عجماف في الفترة مف 

, وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, مف امكانات مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات
شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية . د.وقد تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ

السيد بينسي أستاذ العبلقات العامة ووكيؿ كمية االعبلـ بالجامعة الحديثة . د.أ, االعبلـ جامعة القاىرة 
حسني أبو النصر رئيس قسـ االنتاج االعبلني باألكاديمية الدولية لميندسة وعموـ . د, لمتكنولوجيا وامعمومات 

.  االعبلـ
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  13

بامارة دبي في الفترة مف " جامعة الرواد"العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 
ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات مادية وبشرية  , 2014 يناير 2-4

وقد تشكمت لجنة التقييـ , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات
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, شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة القاىرة . د.األكاديمي مف أ
. د. أ, السيد بينسي أستاذ العبلقات العامة ووكيؿ كمية االعبلـ بالجامعة الحديثة لمتكنولوجيا وامعمومات . د.أ

.  وليد فتح اهلل األستاذ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة 
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  14

بامارة أبو ظبي في الفترة " جامعة أبو ظبي"العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 
ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات مادية  , 2014 فبراير 3-1مف 

وقد تشكمت لجنة , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات
شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة . د.التقييـ األكاديمي مف أ

السيد بينسي أستاذ العبلقات العامة ووكيؿ كمية االعبلـ بالجامعة الحديثة لمتكنولوجيا وامعمومات . د.أ, القاىرة 
.  وليد فتح اهلل األستاذ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة . د. أ, 
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  15

بامارة أبو ظبي " كمية الخوارزمي الدولية"العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 
ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات  , 2014 يناير 6-4في الفترة مف 

وقد تشكمت , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات
شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة . د.لجنة التقييـ األكاديمي مف أ

, السيد بينسي أستاذ العبلقات العامة ووكيؿ كمية االعبلـ بالجامعة الحديثة لمتكنولوجيا وامعمومات. د.أ, القاىرة 
.  وليد فتح اهلل األستاذ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة . د. أ

المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  16
بامارة دبي في " كمية الحاسوب الدولية"العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 

ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات  , 2014 أبريؿ 21--19الفترة مف 
وقد تشكمت , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة . د.لجنة التقييـ األكاديمي مف أ
, السيد بينسي أستاذ العبلقات العامة ووكيؿ كمية االعبلـ بالجامعة الحديثة لمتكنولوجيا وامعمومات. د.أ, القاىرة 

.  وليد فتح اهلل األستاذ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة . د. أ
المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  17

بامارة دبي في " كمية الحاسوب الدولية"العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 
ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات  , 2014 أبريؿ 24--22الفترة مف 

وقد تشكمت , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات
شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة . د.لجنة التقييـ األكاديمي مف أ

, السيد بينسي أستاذ العبلقات العامة ووكيؿ كمية االعبلـ بالجامعة الحديثة لمتكنولوجيا وامعمومات. د.أ, القاىرة 
.  محمد سيد عتراف أستاذ العبلقات العامة المساعد بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة. د

المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  18
بجامعة العيف " كمية اإلعبلـ واالتصاؿ"العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 
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ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة  , 2014 أغسطس 25--23لمعموـ والتكنولوجيا بامارة أبو ظبي في الفترة مف 
وابداء مبلحظات , األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف امكانات مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة . د.وقد تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ, المجنة عمي ىذه األمرر كافة
السيد بينسي أستاذ العبلقات العامة ووكيؿ كمية االعبلـ . د.أ, وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ جامعة القاىرة 

حسني عبده أبو النصر رئيس قسـ اإلنتاج اإلعبلني باألكاديمية . د, بالجامعة الحديثة لمتكنولوجيا وامعمومات
.  الدولية لميندسة وعموـ اإلعبلـ

المشاركة بتكميؼ مف ىيئة االعتماد األكاديمي التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بدولة االمارات -  19
بجامعة الغرير بامارة دبي " كمية اإلعبلـ "العربية المتحدة  ضمف لجنة مراجعة برنامج االعبلـ المقترح مف قبؿ 

ومااستمـز ذلؾ مف مراجعة كافة األمور المتعمقة بيذا البرنامج مف  , 2014 أغسطس 28--26في الفترة مف 
وقد , وابداء مبلحظات المجنة عمي ىذه األمرر كافة, امكانات مادية وبشرية وىيئة تدريسية ومعامؿ ومختبرات

شريؼ درويش المباف أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصاؿ بكمية االعبلـ . د.تشكمت لجنة التقييـ األكاديمي مف أ
.  وليد فتح اهلل بركات األستاذ بكمية اإلعبلـ جامعة القاىرة. د.أ, جامعة القاىرة 

 

 الشجدكي في الجا  ايحح أ اترشمي ألاعجا ىميي  اتلديس ابللئ في  : اشردجبع  
: كبمجا أ امجم  واالم

لجنة الفحص والترشيح ألعضاء ىيئة التدريس والمدرسيف المساعديف والمعيديف لمعمؿ في  فيالمشاركة - 1
والمشكمة بقرار مف قبؿ مجمس جامعة بني سويؼ والمنعقدة في يوـ االثنيف , كمية االعبلـ جامعة بني سويؼ 

 .2013سبتمبر 23الموافؽ 
لجنة الفحص والترشيح ألعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ في قسـ االعبلـ بكمية اآلداب جامعة  فيالمشاركة - 2

  26والمشكمة بقرار مف قبؿ مجمس كمية اآلداب جامعة أسواف  والمنعقدة في يوـ الخميس الموافؽ , أسواف
. 2013سبتمبر 

 
تق جدير  : ثجام اشر

 يتـ عرضو بصفة دورية عمى والذي,  إعداد تقرير الممارسة الصحفية لمصحافة المصريةفيالمشاركة - 1
. المجمس األعمى لمصحافة

الصادرة عف مركز اإلمارات لدراسات  ("آفاؽ المستقبؿ"خطة متكاممة لتطوير مجمة ): إعداد تقرير بعنواف- 2
. يةجوالبحوث االستراتي

المؤتمر , "نحو إنشاء موقع عمى شبكة اإلنترنت العالمية لشباب الجامعات المصرية" : إعداد تقرير بعنواف- 3
 يوليو 3-1, اإلسماعيمية, جامعة قناة السويس, الثالث لؤلنشطة الطبلبية لمجامعات المصرية وآفاؽ المستقبؿ

2000. 
 .2001فبراير , " بالييئة العامة لبلستعبلماتالفوتوغرافيخطة لتطوير إدارة التصوير ": إعداد تقرير بعنواف- 4
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: القاىرة), المجمس األعمى لمصحافة, 1999 الصحافة المصرية خبلؿ عاـ فيتقرير الممارسة الصحفية - 5
(. 2001, مطابع أخبار اليوـ

: القاىرة), المجمس األعمى لمصحافة, 2000 الصحافة المصرية خبلؿ عاـ فيتقرير الممارسة الصحفية - 6
(. 2002, مطابع أخبار اليوـ

(. 2002, القاىرة مطابع أخبار اليوـ), المجمس األعمى لمصحافة,  مصرفيالصحافة الصفراء - 7
: القاىرة), المجمس األعمى لمصحافة, 2001 الصحافة المصرية خبلؿ عاـ فيتقرير الممارسة الصحفية - 8

(. 2002, مطابع أخبار اليوـ
, مطابع أخبار اليوـ: القاىرة), ةػالمجمس األعمى لمصحاؼ,  الصحافة المصريةفيأخبلقيات اإلعبلف - 9

2003.) 
المجمس األعمى :القاىرة),  2005تقييـ األداء الصحفي لمصحافة المصرية في االنتخابات الرئاسية لعاـ - 10

(. 2005سبتمبر- أغسطس, لمصحافة

 أل شطي  الجالمي  : ثجام اشر
  .اإلشراؼ العاـ عمى جماعة الصحافة بجامعة القاىرة- 1
 الجػامعيوحتى العاـ , 94/1995 الجامعي لجنة طباعة االمتحانات منذ العاـ فيالمشاركة - 2

2000/2001. 
وكرائد لمجنة االجتماعية , رائدا  لمجوالة والخدمة العامة,  أنشطة اتحاد طبلب كمية اإلعبلـفيالمشاركة - 3

. والرحبلت
.  جمعية أصدقاء الشاشة والميكروفوف بقسـ اإلذاعة بكمية اإلعبلـفيعضو مؤسس - 4
وذلؾ ,  الجامعات المصريةلممثمي لمعيد إعداد القادة بمدينة اإلسكندرية الثقافي المنتدى فيالمشاركة - 5

 .1995 أغسطس 29-25 الفترة مف في, كممثؿ لكمية اإلعبلـ
 عضوية لجنة الطباعة والنشر بمؤتمر جامعة القاىرة لمبحوث والدراسات العميا والعبلقات فيالمشاركة - 6

وما تضمف ذلؾ مف إصدار كتب ومطويات وصحيفة باسـ , 2000 مارس 28-27 الفترة مف في, الثقافية
. لتغطية وقائع المؤتمر" الممتقى"
كمقرر لمجنة اإلعبلـ بوفد جامعة  (2001المنيا ) فعاليات أسبوع شباب الجامعات الخامس فيالمشاركة - 7

صدار عدد فيوما تضمف ذلؾ مف مجيودات إعبلمية لتغطية أحداث األسبوع , القاىرة  الصحافة المصرية وا 
والحصوؿ عمى شيادة تقدير مف جامعة المنيا لمعطاء المتميز والجيد , "شباب الجامعة"خاص مف مجمة 

. المخمص
 فصميف خبلؿالعمؿ استشاريا  زائرا  بقسـ اإلعبلـ بكمية اآلداب بجامعة السمطاف قابوس بسمطنة عماف - 8

 .2001/2002 الجامعي العاـ فيدراسييف متتابعيف 
 بمناسبة الحصوؿ عمى 2001 احتفاليا بعيد العمـ لعاـ فيشيادة تقدير ودرع الجامعة مف جامعة القاىرة - 9

 .2000 لعاـ  العموـ االجتماعيةفيجائزة الدولة التشجيعية 
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 يفالعاـخبلؿ وذلؾ , لقسـ الصحافة بيا  أكتوبر رئيسا6 لكمية اإلعبلـ وفنوف االتصاؿ بجامعة أعير- 10
 . 2005|2004و2004 /2003ييفالجامع
 , 2007/2008 , 2006/2007رئيس كونتروؿ الدراسات العميا بكمية االعبلـ خبلؿ األعواـ - 11

2008/2009 .
, 2009دور فبراير  , 2008دور يوليو , رئيس الكونتروؿ المركزي لبرنامج التعميـ المفتوح في االعبلـ - 12

 .  2009دور يوليو
 , 2007/2008 , 2007/ 2006أميف لجنة الدراسات العميا بكمية االعبلـ خبلؿ األعواـ الجامعية - 13

2008 / 2009 .
ثـ مدير لممركزفي أكتوبر  ,  2006نائب مدير مركز بحوث الرأي العاـ بجامعة القاىرة منذ نوفمبر - 14

 .2008حتي أبريؿ 2007
" وىي مجمة عممية محكمة تصػػػدر عف , " لممجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ" مدير التحرير السابؽ - 15

. بكمية االعبلـ جامعة القاىرة" مركز بحوث الرأي العاـ 
عضو لجنة المحكميف لفحص االنتاج العممي لممتقدميف لشغؿ وظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف أو - 16

والتي تـ مد العمؿ بيا حتي فبراير ,  (2011-2008)لمحصوؿ عمي ألقابيما العممية في الدورة العاشرة 
2013 .

عضو المجنة العممية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعديف في مجاؿ االعبلـ في الدورة الحادية - 17
(. 2016-2013)عشرة 
: مستشار المجبلت العممية المحكمة التالية - 18
. المجمة المصرية لبحوث االعبلـ التي تصدرىا كمية االعبلـ جامعة القاىرة- 
المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ التي يصدرىا مركز بحوث ودراسات االعبلـ بكمية االعبلـ جامعة - 

.  القاىرة
. المجمة العممية لبحوث الصحافة التي يصدرىا مركز التوثيؽ والتراث الصحفي بكمية االعبلـ جامعة القاىرة- 
. المجمة العممية لكمية اآلداب بجامعة الزقازيؽ- 
. المجمة العممية لكمية اآلداب بقنا جامعة جنوب الوادي- 
. المجمة العممية لكمية اآلداب جامعة المنوفية- 
. مجمة البحوث االعبلمية التي تصدرىا كمية االعبلـ بجامعة األزىر- 
التي يصدرىا مركز االمارات لمدراسات السياسية واالسترتيجية بأبو ظبي بدولة " رؤي استراتيجية " مجمة - 

. االمارات العربية المتحدة
. 2011 وحتي مارس مف العاـ 2008مدير مركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر منذ سبتمبر - 19
 مف ديسمبر 14يوـ األحد  (عيد العمـ  )السابع  (جامعة القاىرة )المشاركة في االحتفاؿ بعيد الجامعة - 20

 حيث أنني كنت عضوا في المجنة التنظيمية 2008 مف ديسمبر 21ومئوية جامعة القاىرة يوـ األحد  , 2008
كما قمت باالشراؼ عمي اعداد وطباعة وتصميـ الكتاب التذكاري الصادر لياتيف , لياتيف االحتفاليتيف 

. المناسبتيف بصفتي مديرا لمركز جامعة القاىرة لمطباعة والنشر
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 خبلؿ امتحانات الفصؿ 2009 فبراير 9-7االشراؼ العاـ عمي امتحانات التعميـ المفتوح في الفترة مف - 21
 .2008/2009الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 

 لرسالة ماجستير قمنا باالشراؼ عمييا 2009ترشيح مجمس كمية االعبلـ المنعقد في شير أكتوبر -  22
لمباحثة سماح عبد الرازؽ الشياوي المعيدة بقسـ الصحافة كأفضؿ رسالة ماجستير نوقشت بكمية االعبلـ خبلؿ 

 .2008/2009العاـ الجامعي 
تفويضنا بناء عمي قرار رئيس الجامعة ورئيس مجمس ادارة مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح رقـ - 23
وممارسة جميع ,  باالشراؼ عمي مراحؿ االمتحانات المختمفة بدولة قطر 12/7/2011بتاريخ  (1595)

الصبلحيات البلزمة لضبط عممية االمتحانات خارج جميورية مصر العربية واالشراؼ عمييا بما في ذلؾ حؽ 
. اجراء التحقيقات مع الطبلب في حاالت الغش وتوقيع العقوبات وفقا لممقرر في قانوف تنظيـ الجامعات

 , 2011/2012خبلؿ العاميف الجامعييف  (السيمينار)مقرر الممتقي العممي لقسـ الصحافة - 24
2012/2013 .

 .2012/2013عضو لجنة الدراسات العميا بكمية االعبلـ جامعة القاىرة خبلؿ العاـ الجامعي - 25
المشاركة في اجتماعات تطوير البلئحة المالية لبرامج التعميـ المفتوح عمى مستوى جامعة القاىرة كممثؿ - 26

 .2013وذلؾ في سبتمبر مف العاـ , لكمية االعبلـ 

 

 


