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 : بيانااااااااااا  ش صااااااااااية -1
 

:  
 االساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
 أشرف محمود حسن صالح / األستاذ الدكتور :
 تااااااااااااااااااااري  الماااااااااااااااااااي د

 
 4591نوفمبر  41 :
 الحالاااااااااااااة اال تما يااااااااااااااة

 
 متزوج ويعول  :
 الوظيفااااااااااااااااة الحاليااااااااااااااااة

 
 لقاهرة جامعة ا -كلية اإلعالم -أستاذ ورئيس قسم الصحافة :

 المااااااااااية   ال  ميااااااااااة-2
 

:  
 

 
 -جامعااااااة القاااااااهرة -بكااااااالوريوس اإلعااااااالم ماااااان قساااااام الصااااااحافة -

 بتقدير جيد جدًا  -4599
 

 
 -جامعااااة القاااااهرة -ماجسااااتير فاااام اإلعااااالم ماااان قساااام الصااااحافة -

إخااااااراج الصااااااحف : )موضااااااوا الرسااااااالة. بتقاااااادير ممتاااااااز -4595
 (النصفية الرياضية فم مصر

 

 

 -جامعاااااة القااااااهرة -عاااااالم مااااان قسااااام الصاااااحافةدكتاااااوراا فااااام اإل -
 . مع مرتب الشرف األولى -4591

دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساا  وأرار : )موضوا الرسالة
 (. الطباعة فم تطوير اإلخراج الصحفم

 التااااااااااادر  الاااااااااااوظيف  -3
 

:  
 (4595 -4599)جامعة القاهرة  -معيد بكلية اإلعالم -  
 

 
 -4595)جامعاااااااة القااااااااهرة  -لياااااااة اإلعاااااااالمبكمااااااادرس مسااااااااعد  -

4591 .) 
 ( 4599 -4591)جامعة القاهرة  -مدرس بكلية اإلعالم -  
 (4551 -4599)جامعة القاهرة  -أستاذ مساعد بكلية اإلعالم -  
 (. 1004 -4551)جامعة القاهرة  -أستاذ بكلية اإلعالم -  
 

 
 -4555)هرة جامعااة القااا -رئاايس قساام الصااحافة بكليااة اإلعااالم -

1004 ) 
 اإل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  -4

( وزارة الخارجيااااة)أسااااتاذ مساااااعد بمعسااااد الدراسااااا  الدبلوماسااااية  - : 
 (. 4599 -4591)المملكة العربية السعودية  -بالرياضة

ساالطنة  -جامعااة الساالطان قااابوس -أسااتاذ مساااعد بكليااة ا داب -  



 (.4551 -4550)عمان 
 االنتاااااااااااااااااااااااااااااااااااادابا  -5

 

: 

خااااراج الصااااحفم بالجامعااااا  المصاااارية أسااااتاذ محاضاااار فاااام اإل -
الحكوميااااااة عااااااين شاااااامس واإلسااااااكندرية وحلااااااوان والمنيااااااا والزقااااااازي  

جامعاااة مصااار : والمنوفياااةك وكاااذلا بالجامعاااا  المصااارية الخاصاااة
 أكتوبر  1جامعة  -جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -الدولية

 النشاااااااااااااا  ال  مااااااااااااا  -6
 

:  
 .خراج الصحفموالنشر واإلالطباعة : التخصص الدقيق( أ  
 : األبحاث العلمية المنشورة( ب  
 

 
 -المجلاااة العلمياااة لبحاااو  ا تصاااال -إخاااراج الصاااحف الساااورية -

 . 4554 -كلية اإلعالم
 

 
المجلة العلمياة  -إخراج الصحف بدولة اإلمارا  العربية المتحدة -

 .4551 -كلية اإلعالن -لبحو  ا تصال
 

 
المجلة العلمياة لبحاو   -"هراماأل"إخراج القطع المعدل لصحيفة  -

 . 4551 -كلية اإلعالم -ا تصال
 : الكتب العلمية( ج  
 . 4599 -الجز  األول -تصميم المطبوعا  اإلعالمية -  
 . 4599 -الطباعة وتبوغرافية الصحف -  
 . 4591 -(رورة فم اإلخراج الصحفم)الصحف النصفية  -  
 . 4591 -رمصمشكال  تكنولوجيا الطباعة فم  -  
 . 4599 -إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية -  
 . 4599 -دور األرمن فم الطباعة والصحافة فم مصر -  
 . 4599 –إخراج الصحف السعودية  -  
 .4599 -إخراج األهرام الدولم -  
 . 4550 -(مقال فم المنسج)اإلخراج الصحفم  -  
 . 4554 -اإلبداا فم اإلخراج الصحفم -  
 .4551 -اتجاها  دولية فم اإلخراج الصحفم -  
 . 4559 -الجز  الرانم -المطبوعا  اإلعالميةتصميم  -  
 . 4555 -المعجم المصور للفنون الطباعية -  
 (. مشترا) 1000 -(األسس والمبادئ)اإلخراج الصحفم  -  
 : لعلمية ومناقشتهااإلشراف على الرسائل ا( د  



 
 

 -إخااااراج الصاااافحة األخياااارة بالصااااحف المصاااارية -رائااااد العطااااار -
 (. ماجستير) 4550

 
 

إخااراج الصااحف األساابوعية ماان التطبياا  علااى  -شااريف دروياا  -
 ( ماجستير) 4550 -"أخبار اليوم"

 
 -دور تكنولوجياااا ا تصاااال فااام العالقاااا  العامااااة -خالاااد بشاااارة - 

 (. ماجستير) 4550
 

 
العوامااااال المااااارررة فااااام إخاااااراج الصاااااحف  -حماااااد خليااااال الرفااااااعمم

 (. ماجستير) 4559 -السورية
 

 
 -تصميم الغالف بالمجال  المصرية العامة -ياسر أبو المكارم -

 (. ماجستير) 4559
 

 
تكنولوجياا اسااتخدام الصاورة الصااحفية بالصااحف  -ساعيد الغريااب -

 (. دكتوراا) 4555 -العربية
 

 
 -عوامااال المااارررة فااام إخاااراج المجاااال  النساااائيةال -هباااة العطاااار -

 (. ماجستير) 4555
 

اساااتخدام التكنولوجياااا فااام توريااا   -فاطماااة الزهااارا  محماااد أحماااد - 
 (. ماجستير) 1000 -المعلوما  الصحفية

 
 

إخااااراج المجااااال  األسااااابوعية العامااااة فااااام  -إيمااااان محمااااد سااااايد -
 (. ماجستير) 1000 -مصر

 : ةعضوية اللجان العلمي( هـ  
 

 
جامعااة  -كليااة اإلعااالم -عضااو لجنااة الدراسااا  العليااا والبحااو  -

 (. 1004 -4551) -القاهرة
 

 
عضاو اللجنااة العلمياة الدائمااة لتعاالم لترقيااة األسااتذة واألساااتذة  -

 (. 1004أكتوبر )المساعدين 
 

جامعاااة مصااار الدولياااة  -عضاااو بمجلاااس كلياااة اإلعاااالم واأللسااان - 
(4551- 1000 .) 

 : الستشارات العلميةا( و  
 

مرسساااااة األهاااااارام  -المستشاااااار الفنااااام لمجلاااااة السياسااااااة الدولياااااة - 
(4595- 4594 .) 

 
دار التعاااون للطبااع والنشاار  -المستشااار الفناام لجرياادة السياساام - 

(4594- 4591 ) 



 
 

الصااااااادرة عاااااان قساااااام " صااااااو  الجامعااااااة"رئاااااايس تحرياااااار جرياااااادة -
 (. 1004 -1000)كلية اإلعالم  -الصحافة

 : المؤتمرات العلمية( ز  
 

المجلاس األعلاى  -مشكال  إنتاج الصحف اإلقليمياة فام مصار - 
 .4599 -للصحافة

 
المااارتمر  -نظااارة تقويمياااة لبحاااو  اإلخاااراج الصاااحفم فااام مصااار - 

 . 4599 -كلية اإلعالم -العلمم األول
 

 
مارتمر المكتباا   -ا تجاها  الحديرة فام تكنولوجياا المعلوماا  -

 . 4555جامعة القاهرة  -كلية ا داب - والمعلوما
 : مشروعات علمية( ح  
 

 
( الحادود وا فاا )الطري  السايارة للمعلوماا  فام الاوطن العربام  -

 (. 4555ك 4559)تونس  -المنظمة العربية للتربية والرقافة والعلوم
 : دورات تدريبية( ط  
 

 
بحار المتوساط الدورتان األولاى والرانياة لتادريب صاحفيا  دول ال -
 (. 4555ك عمان 4559القاهرة )

 
المناماااااة )إنتااااااج مطبوعاااااا  العالقاااااا  العاماااااة بدولاااااة البحااااارين  - 

1004 .) 
 (. 1004المنامة )تطوير إخراج األيام البحرينية  -  

 


