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 :بياناااااااااااا   ساساااااااااااية
 

 
 :االساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

 
 إبراهيم خليلمحمود 

 :تاااااااااااااري  المااااااااااااي د
 

03/4/3690 
 :الوظيفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 
 .جامعة القاهرة -أستاذ بكلية اإلعالم

 : الماااااااعه   ال لمياااااااة
 

 
بتقدير جيد جدا مع ( جامعة القاهرة -كلية اإلعالم)قسم الصحافة  -بكالوريوس اإلعالم -

 (. 5891( )األول على الدفعة)مرتبة الشرف 

بتقتتتدير ممتتتتا  (جامعتتتة القتتتاهرة -كليتتتة اإلعتتتالم)الصتتتحافة قستتتم  متتت  ماجستتتتير اإلعتتتالم  -
(5881 .) 

متتع مرتبتتة الشتترف ( جامعتتة القتتاهرة -كليتتة اإلعتتالم)دكتتتوراا اإلعتتالم متت  قستتم الصتتحافة  -
  (. 5881)األولى 

 :التااااااااادر  الاااااااااوظيف 
 

 
 . 5898 -5891( قسم الصحافة)جامعة القاهرة  -يد بكلية اإلعالممع -

 . 5881 -5881( قسم الصحافة)جامعة القاهرة  -مدرس مساعد بكلية اإلعالم -

 . 5889 -5881(قسم الصحافة )جامعة القاهرة  -مدرس بكلية اإلعالم -

 . 5888( قسم الصحافة)جامعة القاهرة  -أستاذ مساعد بكلية اإلعالم -

 . 1112( قسم الصحافة)جامعة القاهرة  -كلية اإلعالمأستاذ ب -

 -5888جامعتتتتة مصتتتتر للعلتتتتوم والتك ولوجيتتتتا  -رئتتتتيس قستتتتم الصتتتتحافة بكليتتتتة اإلعتتتتالم -
1111 . 

 . 1115 -111أكتوبر  6جامعة  -رئيس قسم الصحافة بكلية اإلعالم -

 . 1112 -1111أكتوبر  6جامعة  -وكيل لشئو  التعليم والطالب بكلية اإلعالم -

 (. 1112 -1111)جامعة القاهرة  -ر مرك  التراث الصحفي بكلية اإلعالممدي -

 (     -1112)خبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة  -
 :المعلفااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
 

 (. 5882العربي لل شر والتو يع، : القاهرة)ة اإللكترو ية الصحاف -5

 (. 5882العربي لل شر والتو يع، : القاهرة)إ تاج الداللة في ال ص الصحفي  -1

 (. 5889العربي لل شر والتو يع، : القاهرة)دراسة أسلوبية : الخبر الصحفي -1



العربتتي لل شتتر والتو يتتع، : القتتاهرة)تك ولوجيتتا بتترامت التحليتتل العلمتتي فتتي بحتتوث اإلعتتالم  -2
5889 .) 

 (1111العربي لل شر والتو يع، : القاهرة( )مشترك)دراسات في اإل تاج الصحفي  -1
 :الخباااااااارا  البح ياااااااااة

 

 

 : البحوث الفردية: أولا  -

تصتتتور ل  تتتام تطبيقتتتي للتحريتتتر : التحريتتتر الصتتتحفي باستتتتخدام بتتترامت الحاستتتب ا لتتتي -5
جامعتتتتة األ هتتتتر،  -مجلتتتتة بحتتتتوث اإلعتتتتالم)الصتتتتحفي باستتتتتخدام الحستتتتابات الشخصتتتتية 

5881 .) 

بحتث مقتدم إلتى )بحث في الصحافة تأثير التطور في تك ولوجيا البرامت على م اهت ال -1
 (. 5882جامعة القاهرة،  -الثالث لكلية اإلعالمالمؤتمر العلمي 

 -المجلتتة العلميتتتة لكليتتتة ا داب)آليتتات ب تتتاد أج تتدة األفكتتتار الصتتتحفية بالمجلتتة العامتتتة  -1
 (. 5882جامعة الم يا، 

دراستة تطبيقيتة ل  ريتة االعتمتاد علتى وستائل : اتجاهات الشباب  حتو األداد الحكتومي -2
 (. 5889جامعة القاهرة،  -كلية اإلعالم -مالمجلة العلمية لبحوث اإلعال)اإلعالم 

العوامتتتتل الب يويتتتتة المتتتتؤثرة فتتتتي وصتتتتف و يفتتتتة الفاعتتتتل فتتتتي الخطتتتتاب المتعلتتتت  بع تتتتف  -1
جامعتتتتة الم يتتتتا،  -المجلتتتتة العلميتتتتة لكليتتتتة ا داب)الجماعتتتتات اإلستتتتالمية حتتتتد الستتتتياحة 

5889 .) 

 عالقتتة مصتتادر المعلومتتات الصتتحفية بنليتتات اال حيتتا  فتتي وصتتف الخطتتاب الصتتحفي -6
، الم  متتتتة العربيتتتتة للتربيتتتتة والثقافتتتتة 1111ألداد المتتتترأة فتتتتي ا تخابتتتتات مجلتتتتس الشتتتتعب 

والعلتتتتوم، معلتتتتد البحتتتتوث والدراستتتتات العربيتتتتة، المتتتتؤتمر العلمتتتتي الستتتت و  الثالتتتتث، أبريتتتتل 
1115 . 

ع اصتتتتتر وآليتتتتتات تطتتتتتور الصتتتتتحافة المصتتتتترية : مستتتتتتقبل ال  تتتتتام الصتتتتتحفي المصتتتتتر  -2
المجلة المصرية لبحوث الترأ  العتام، ) 1111-1111وسي اريوهات التطور المستقبلي 

 (. 1115سبتمبر / جامعة القاهرة، يوليو -كلية اإلعالم

تتتأثير المفتتردات الدالتتة بلغتتة الكتابتتة الصتتحفية علتتى تتتذكر محتتمو  القصتتص الخبريتتة  -9
 (. 1111جامعة الم يا،  -مجلة ا داب والعلوم اإل سا ية، كلية ا داب)

المجلتتة )ستترد داختتل التحقيقتتات الصتتحفية بالصتتحف ال بيتتة فتتي ب يتتة الالعوامتتل المتتؤثرة  -8
 (. 1111جامعة القاهرة، مارس  -المصرية لبحوث اإلعالم، كلية اإلعالم

المجلتتتة المصتتترية لبحتتتوث )أطتتتر استتتتخدام لغتتتة المجتتتا  فتتتي كتابتتتة األعمتتتدة الصتتتحفية  -51
 (. 1111جامعة القاهرة، سبتمبر  -اإلعالم، كلية اإلعالم



المجلتتتتة المصتتتترية لبحتتتتوث )ي بحتتتتوث لغتتتتة الكتابتتتتة الصتتتتحفية الحديثتتتتة فتتتتاالتجاهتتتتات  -55
 (. 1112جامعة القاهرة،  -اإلعالم، كلية اإلعالم

 : البحوث الجماعية: ثانياا  -

الرئيستتي فتتي بحتتث خصتتائص ومفتتردات خطتتاب حقتتو  اإل ستتا  فتتي المقتتررات الباحتتث  -5
( المجلتتس القتتومي لحقتتو  اإل ستتا : القتتاهرة)الجامعيتتة المدرستتية بمرحلتتة التعلتتيم الثتتا و  

1112 . 

: القتتتاهرة)الباحتتث الرئيستتتي فتتتي بحتتتث خطتتتاب حقتتتو  اإل ستتا  فتتتي معلتتتد إعتتتداد التتتدعاة  -1
 . 1116، (المجلس القومي لحقو  اإل سا 

باحتتتث الرئيستتتي فتتتي بحتتتث خصتتتائص ومفتتتردات خطتتتاب حقتتتو  اإل ستتتا  فتتتي الكتتتتب ال -1
 . 1111، (المجلس القومي لحقو  اإل سا : القاهرة)المدرسية بمرحلة التعليم الثا و  

خصتتتائص ومفتتتردات خطتتتاب حقتتتو  اإل ستتتا  فتتتي الكتتتتب الباحتتتث الرئيستتتي فتتتي بحتتتث  -2
 . 1112، (ومي لحقو  اإل سا المجلس الق: القاهرة)المدرسية بمرحلة التعليم اإلل امي 

الباحتتث الرئيستتي والمشتترف علتتى ت فيتتذ بحتتث مستتتقبل ال  تتام اإلعالمتتي فتتي مصتتر فتتي  -1
 . 5888، (م تدى العالم الثالث: القاهرة( )1111مصر )إطار بحث 

باإلضافة إلى المشااركة فاا العدياد ماب البحاوث التاا أجرتتاا جتاا، متعاددةى منتاا علاى 
 : سبيل المثال

 -المركتتت  القتتتومي للبحتتتوث" )ريتتتة المصتتترية فتتتي وستتتائل االتصتتال الجمتتتاهير قحتتايا الق" -5
 (. بحث مستقبل القرية

كليتتتتة اإلعتتتتالم، جامعتتتتة  -قستتتتم الصتتتتحافة" )القتتتتائم باالتصتتتتال فتتتتي الصتتتتحافة المصتتتترية" -1
 (. القاهرة

مركتت  بحتتوث التترأ  العتتام بكليتتة " )اتجاهتتات الجملتتور المصتتر   حتتو الختتدمات الثقافيتتة" -1
 (. القاهرةجامعة  -اإلعالم

مركتت  بحتتوث التترأ  " )الستتمات، والتفحتتيالت، واالتجاهتتات: قتترادة الصتتحف فتتي مصتتر" -2
 (. جامعة القاهرة -العام بكلية اإلعالم

مركتتتت  بحتتتوث التتتترأ  العتتتام بكليتتتتة " )دور الجمعيتتتات األهليتتتة فتتتتي بتتترامت ت  تتتتيم األستتترة" -1
 (. جامعة القاهرة -اإلعالم

جامعتتتة  -بحتتتوث التتترأ  العتتتام بكليتتتة اإلعتتتالممركتتت  " )رؤيتتتة مستتتتقبلية: جريتتتدة األهتتترام" -6
 (. القاهرة

 :المقررا  الدراسية الت  سبق تدريسها
 (. تحرير المقال -تحرير الحديث والتحقي  -تحرير الخبر)التحرير الصحفي  -5



 . م اهت البحث في الصحافة -1

 . الصحافة المتخصصة -1

 . الحاسب ا لي و  م المعلومات -2

 . تك ولوجيا االتصال -1

 . عالملغة اإل -6

 . مدخل في الصحافة -2

 . ال شر اإللكترو ي -9
 :اإلشاااااااارا  ال لماااااااا 

 
 

اإلشتتراف واإلشتتراف المشتتارك علتتى متتا ي يتتد عتت  اث تتتا عشتترة رستتالة علميتتة تتتم م اقشتتتلا     
بجامعتتة القتتاهرة، باإلحتتافة إلتتى اإلشتتراف حاليتتا  علتتى عتتدد متت  رستتائل الماجستتتير والتتدكتوراا 

وكليتتة ( قستتم اإلعتتالم)اهرة وكليتتة ا داب جامعتتة حلتتوا  المستتجلة بكليتتة اإلعتتالم جامعتتة القتت
 (. قسم اإلعالم)ا داب جامعة الم يا 

 : الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا  
 

 
دراستتتة : عتتت  دراستتتة الخبتتتر الصتتتحفي 1111الدولتتتة التشتتتجيعية فتتتي ا داب عتتتام جتتتائ ة  -

 . أسلوبية

 . 5889" السبيل"جائ ة إحسا  عبد القدوس للرواية والقصة ع  رواية  -

 . ع  التفو  في بكالوريوس اإلعالم( 5891)وعلي أمي  للصحافة جائ ة مصطفى  -
 : الخباااااااارا  المهنيااااااااة

 
 

، (صتتحيفة تصتتدرها جامعتتة القتتاهرة)رئتتيس التحريتتر الت فيتتذ  لصتتحيفة صتتوت الجامعتتة  -
1112 . 

 : أبر ها(     -1112)كاتب مقال صحفي ثابت بعدد م  الصحف المصرية  -

 . صحيفة المصرية اليوم -

 . سفمجلة رو  اليو  -

 . صحيفة األهرام ويكلي -

( أكتتتتوبر 6صتتتحيفة تصتتتدرها جامعتتتة )تتتتوبر :رئتتتيس التحريتتتر الت فيتتتذ  لصتتتحيفة أورا  أ -
1111- 1112 . 

 (. 5881 -5881)مدير تحرير المجلة اإلخبارية لجامعة القاهرة  -

 (. 5891 -5891)محرر بصحيفة الشعب المصرية  -
 :خبرا  ف  مجال التدريب

 : حتى ا   وم   ماذج ذلك 5881عام   الدورات التدريبية م  المشاركة في العديد م -



أستتتتتس إعتتتتتداد المقتتتتتررات التعليميتتتتتة فتتتتتي مجتتتتتال الصتتتتتحافة "المشتتتتتارك فتتتتتي بر تتتتتامت  -
 (. 1116)االستقصائية بالوليات المتحدة األمريكية 

 : ت فيذ دورات تدريبية في المجال اإلعالمي لجلات مت وعة م لا -

 . الليئة العام لالستعالمات -

 .  ارة اإلعالم البحري يةو  -

 . مرك  بحوث الرأ  العام بجامعة القاهرة -

 . مرك  التراث الصحفي -

 . الكلية العسكرية لعلوم اإلدارة -
  

  


