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 رئيس المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية
 : ا ممممممممممممممم    

 

 

 (. 2505)جامعة ليستر، انجلترا،  -دكتوراه الفلسفة في اإلعالم -

 (. 2503)جامعة القاهرة،  -ة اإلعالمكلي -ماجستير في اإلعالم -

 (. 2501)، (DEA)دبلوم الدراسات العليا بجامعة السربون  -

 (. 2570)جامعة القاهرة،  -كلية اإلعالم -بكالوريوس اإلعالم -

 :ال ظائف واخلربا  السابقة
 خبير إعالمي باألمم المتحدة :  1220 -1229 -

 جامعة القاهرة  -أستاذ بكلية اإلعالم: 1221 -

 جامعة القاهرة  -أستاذ مساعد بكلية اإلعالم: 1221 -1222 -

 (. السعودية -جدة)المدير اإلقليمي لمكاتب األهرام بالخليج : 1222 -2557 -

جااادة . )مستشاااار للتساااوير بالشاااركة الساااعودية ليبحاااا  والتساااوير: 2551 -2554 -
 ( السعودية

 . جامعة القاهرة -مدرس بكلية اإلعالم: 2553 -2552 -

بعثة بالمملكة المتحادة للحصاول علار درجاة الادكتوراه مان جامعاة : 2505 -2504 -
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 . ليستر

 . جامعة القاهرة -مدرس مساعد بكلية اإلعالم: 2504 -2503 -

 . جامعة القاهرة -معيد بكلية اإلعالم: 2503 -2570 -

 : ال ظائف واألععال االساشايية
 (. نحتر اآل—1224. )رئيس المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية -

 -1222مصاااااار )المستشااااااار اإلعالمااااااي لاااااارئيس الايئااااااة العامااااااة لتشااااااي  السااااااياحة  -
1229 .) 

 (. حتر اآلن -2553( )انجلترا -لندن)مستشار المنظمة الدولية لتنظيم األسرة  -

أحاد مشاروعات الوكالاة )مستشار الترويج الصحي بمشروع الحفاظ علر حياة ال فال  -
 (. 2553 -2552)القاهرة  -(األمريكية للتنمية الدولية

 -2502( )القااااااااهرة) FAOمتااااااارجم بمنظماااااااة األمااااااام المتحااااااادة لي ذياااااااة والزراعاااااااة  -
2504 .) 

 : الربامج والدويا  الادييبية
شااارو وقماات بتنفيااذ العديااد ماان الباارامج التدريبيااة فااي كاال ماان مصاار وبعاا  الاادول  -

 : العربية في المجاالت اآلتية

 . التسوير االجتماعي -

 . ال حديثةاإلنترنت كوسيلة اتص -

 . االتصال السكاني -

 . االتصال الشخصي -

 . ماارات االتصال -

 . تخ ي  وتنفيذ الحمالت اإلعالنية متعددة الوسائل -

 . تخ ي  برامج العالقات العامة -

 . إجراء البحو  المتخصصة -

 : ا شروعا  البحثيمة
 

 



بالمشاركة وتنفيذ وتخ ي  العديد من المشروعات البحثياة فاي مجااالت متنوعاة قمت  -
إعالميااة واجتماعيااة، وقااد اعتمااد هااذه المشااروعات علاار مختلاا  ال اارر واألساااليب 
البحثية الكمية والكيفية واشتملت الجاات التي قمت بإجراء مشروعات بحثياة لااا كال 

 : من

 (. مصر)وزارة السياحة  -

 (. مصر)تنشي  السياحة الايئة العامة ل -

 (. مصر)وزارة الصحة  -

 (. المملكة العربية السعودية)وزارة الصحة  -

 (. الكويت)وزارة الصحة  -

 . WHOمنظمة الصحة العالمية  -

 (. اليونان)المركز األوروبي لي فال  -

 (. لندن)شبكة بي بي سي  -

 (. جدة)الغرفة التجارية السعودية  -

 (. UNESCo)علوم منظمة األمم المتحدة للثقافة وال -

 . السعودية -مجموعة السي  ال بية بالريا  -

- Allied Medicare (اإلمارات العربية المتحدة -دبي .) 

 . العديد من المؤسسات والشركات الخاصة في مصر والعالم العربي -

 : ا مممممممممممممم  را 
 

 

شاااركت بااقورار بحثيااة فااي العديااد ماان المااؤتمرات العلميااة الدوليااة فااي كاال ماان مصاار  -
، 2507فااااي أ ساااا س ( أساااابانيا)وبااااا، وكااااان أول هااااذه المااااؤتمرات فااااي برلونااااة وأور 

وآخرهااااا المتلقااااي الاااادولي األول لتحااااال  الحأااااارات فااااي مدريااااد بقساااابانيا كمتحااااد  
، والمتلقاااي الثااااني لتحاااال  الحأاااارات فاااي أسااا نبول بتركياااا (1220ينااااير )رئيساااي 

(1225 .) 

بتنظااايم الماااؤتمر الاااادولي األول  قمااات، كااارئيس للمنظمااااة الدولياااة للتربياااة اإلعالميااااة، -
، وكاااااان (1227الريااااا ، المملكااااة العربيااااة السااااعودية، مااااارس )للتربيااااة اإلعالميااااة 



المااااؤتمر تحاااات رعايااااة خااااادم الحاااارمين الشااااريفين وافتتحاااا  نيابااااة عناااا  وزياااار التربيااااة 
 . والتعليم

 : ا  لفمممممممممممممممما 
 

 
  : الواب: أوالا 

 (. 1222دار الناأة العربية، القاهرة، )بحو  اإلعالم  -

 . (1224م بعة جامعة القاهرة، )مناهج البح   -

 (. 1229دار الناأة العربية، القاهرة، )التسوير االجتماعي  -

- Empowerment Through Media Education, (UNESCO, 2008) 

- Research Methods and Report Writing (Cairo, 2003) 

- Information and Transformation of Society, (Maryland, USA, 

2001) 
 األحباث والدياسا : ثا ياا 

دراسااة وورقااة بحثيااة فااي العديااد ماان الاادوريات العلميااة  32قماات بنشاار مااا يزيااد عاان  -
 . المتخصصة األمريكية واألوروبية والعربية

 : ممممماحا جمممايمي
 

 

، 1221عملت كممتحن خارجي للعديد من رسائل الدكتوراه بجامعة ليساتر مناذ عاام  -
 .رسائل دكتوراه حتر اآلن 5حي  ناقشت 

قماااات بمناقشااااة العديااااد ماااان رسااااائل الاااادكتوراه فااااي العديااااد ماااان الجامعااااات اإلقليميااااة  -
 . والعربية

 :اكشمممراف العلعمممي
 

 . رسالة دكتوراه وماجستير، وقد أجيزت جميعاا 13أشرفت علر 
  

 


