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 ةــيـرة ذاتـيــس
 محمود يوسف مصطفى عبده/ األستاذ الدكتور

 جامعة القاهرة   - وكيل كلية االعالم لشئون البيئة وخدمة المجتمع
 وعضو المجلس األعلى للصحافة

 وعضو المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
 وعضو لجنة اختيار القيادات الصحفية 

 بجامعة القاهرة وعضو لجنة مردود السياسات الفنية الحاكمة
 0020123759775 :موبايل

 :المؤهالت العلمية

   جامعووا  اهووا كل، كاإلووا  الموو  ، قاووا  اع ،وواق  اعامووا،  تهوو  ك مك  ووا 8917: دكتوواه ىف ا  الموو ،
ده سوا مإل  يإلوا ا : دوه ،ادل  اكأى  ا  نإلني ا معاجلا ،ضا ا  اش اب:  اشكف  ألوىل، ماضاع  اكسااا

 . اك ف  ملاكى
 جامعا  اها كل، كاإلوا  المو  ، قاوا  اع ،واق  اعاموا،  تهو  ك  توا  8911: جستري ا  الم  ما ،

أ وووال  اع ،ووواق  اعاموووا ا  اووو مال : مووول  اتا وووإلا  ر ووول  اكسوووااا ماوووم يوهوووا  جلامعوووا، ماضووواع  اكسوووااا
 يشوك  اوو مال ألسوااإل   اهسووا  اع ،واق  اعاموا  وواملولا   اعاثوم   وو    ا اده سوا لاإلاإلوو:  السو مإلا

 . الس مإلا منذ  عثا  اكسال  ام  هلل ماإله وسام حىت وفا ه
  من ،سم  اع ،اق  اعاما و الم ن  ته  ك جإل  ج     8971 الم    س كاااه ا. 

 :الرتب األكاديمية

  سم  اع ،اق  اعاما و الم ن، كاإلا  الم  ، جامعا  اها كل 81/88/8008أستاذ،. 
   سم  اع ،اق  اعاما و الم ن، كاإلا  الم  ، جامعا  اها كل 82/9/8991أستاذ مسام،. 
  سم  اع ،اق  اعاما و الم ن، كاإلا  الم  ، جامعا  اها كل 82/8/8911م هس،. 
   سم  اع ،اق  اعاما و الم ن، كاإلا  الم  ، جامعا  اها كل 81/80/8911م هس مسام،. 
   ن، كاإلا  الم  ، جامعا  اها كل،سم  اع ،اق  اعاما و الم 88/88/8971معإل . 

 :البحوث العلمية المنشورة فى مجالت علمية محكمة

، مجلةةاألمنمةةسألمديةة    ا اعا مووا  ملوو ىفكل ا  كووا ن  ااوواهل  اذ نإلووا ألجلوو ل  اشووك ا، : حمثواد  اسووف -8
 .8998 اك اض،  الد هل  اعاما ااع ،اق و اتاجإله،  اع د  اسادس، س تثرب 

 السوووتم     اسإلاسوووم ا سووو   ا مضوووثان  ا ما وووا  اعك ،إلوووا  ووو ل حوووكب حمثووواد  اسوووف، أسوووااإل   -8
، ص 8998جامعوا  اهوا كل،  اعو د  اسوا ل  ااإلوا  –، كاإلوا  المو   مجلاألبحة  ألمتصاة   خلاإلج، 

 .818-812ص
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مجلةةةةاألبحةةةة  ألحمثووواد  اسووووف، دوه  اهإلوووواد ق  ألمنإلووووا ا  كووووا ن  ااوووواهل  اذ نإلوووا جللووووا   اشووووك ا،  -1
 .811-881، ص ص8998جامعا  اها كل،  اع د  اثامن، د سثرب  –  ، كاإلا  المو متصا  

مجلةاألمدححة  ألحمثاد  اسف،  اااهل  اذ نإلا جللا   اشك ا  ملاكى كثا  عكضلا  ويإلوا  أل وك  ،  -2
 .808-888، ص ص8992، جامعا  أل  ك، م د أكتا ك مإلعالميا

جامعوا  – األكلياألمدتربياألبةممي  مجلحمثاد  اسف،  ا    مل اشك و راه ه مام  جملتثل  الس مم،  -2
 .8992، أكتا ك 88 ملنااهل،  اع د 

ده سوووا : حمثووواد  اسوووف،  ألسوووااإل   الم مإلوووا و ا ما إلوووا ا  ملعاجلوووا  ااووويوإلا أل موووا  خلاوووإلج  اثايإلوووا -1
، جامعووا  أل  ووك، موو د مجلةةاألمدححةة  ألمإلعالميةةا ر إلهإلووا مهاهيووا ماووم  وويإلوىت  أل ووك   و اشووع ، 

 .889-70، ص ص8992 ااإلا 
مجلةةةاألع م ةةةاألرىألمدبةةةر ألدلححةةة  ألحمثووواد  اسوووف، عوووا   المووو   ا   موووا  اووو مال  السووو مإلا،  -7

 .11-81، ص ص8991 - و 8281،  اع د  اثامن مشك مد لمياألمدمحكما
ده سووا  ر إلهإلووا مهاهيووا : حمثوواد  اسووف،  ملعاجلووا  الم مإلووا ااهاووف  ألمك كووم ااسوواد ن وأف ايسووتان -1

 آلد ب،  ، كاإلوامجلاألمآل مبألومد ل ىألمإلني نياإلا  اسواد يإلا،  ألمك كإلا و اوضا  CNNمام ش كا 
 .229-199، ص ص8991، أكتا ك  11جامعا  ملنإلا،  اع د 

مجلةةاألأل حتإلاجوواق  ااوويوإلني موون مسووقاىل  اع ،وواق  اعامووا منوو  حوو و   أل موواق، حمثوواد  اسووف،  -9
 .811-817، ص ص8999، أكتا ك 81،  اع د  ا ،ا  قجامعا   ،كلياألمآل مب

د  اسف،  اهل جلا   اشك ا ا ى ،ادل  اكأى، جماا  ا يوا   الم مإلوا، جامعوا  أل  وك، مو د حمثا  -80
 .72-11، ص ص8999أكتا ك 

مدمجلةةةاألمدماةةةر األدححةةة  ألمدةةةرر ألحمثووواد  اسوووف، دوه  اع ،ووواق  اعاموووا ا   ثووو ق  اليتما إلوووا،  -88
 .817-29، ص ص8000 ايإلا  –جامعا  اها كل،  اع د  اثاىن، أ ك ا  –، كاإلا  الم   مد  ى

مدمجلةةاألمدماةةر األحمثوواد  اسووف،  وواهل  ملووكأل  ملاووك ا ا  ألفوو    اسووإلنثا إلا  اووىت  هوو ملا  اتاإلو  ووان،  -88
، ص 8008موواهس / جامعووا  اهووا كل،  اعوو د  اعاشووك،  نووا ك  –، كاإلووا  الموو   دححةة  ألمدةةرر ألمد ةة ى

 .807-29ص
مون منوواه السو مم، عو  مهو   حمثاد  اسوف، أ  ،إلواق  اهسوا حك وا  اوكأى مورب وسوا ا  المو    -81

 المو   وحهواا  اليسوان "، ع م ةاألمدبة ةر أل– مدمؤصمرألمد لمىألمدين  ألمدي بعألدكلياألمإلعةالىالىل 
 .191-129،  جل ء  اثاىن، ص ص8008، ما ا " اعكىب

مدمجلةةةاألمدماةةةر األدححةةة  ألحمثووواد  اسوووف، عوووا   ااووواهل  اذ نإلوووا ااثسووواثني ا  المووو    ا وووكىب،  -82
، ص 8008سووووو تثرب  –جامعوووووا  اهوووووا كل،  اعووووو د  اثووووواىن مشوووووك،  ااإلوووووا  –مووووو   ، كاإلوووووا  المإلعةةةةةالى

 .871-808ص
، أكادميإلوووا مجلةةةاألكليةةةاألمدمامعةةة  ألمد ليةةة حمثووواد  اسوووف، قروووإلأل  وووك مج  أل مووواق، عووو  منشووواه،  -82

 .881: 79 ، ص8001 اشك ا،  اع د  اتاسل،  ااإلا 



 - 3 - 

 

ده سوا  ر إلهإلوا ماوم جلوا  :  اشوك احمثاد  اسف، دوه ،ادل  اكأى ا  كا ن  اااهل  اذ نإلوا جللوا   -81
 ، ص 8002، أكادميإلا  اشك ا،  اع د  اعاشوك،  نوا ك مجلاألكلياألمدمامع  ألمد لي  اشك ا  ملاكى، 

 .810-808ص
 اع ،وواق  اعامووا ا ماووك و اعوواىف  اعووكىب ا ياووف ،ووكن  اا ،وول "حمثوواد  اسووف ،  ميووان   ووكل وأ ووكون  -87

عووا  " جامعووا  اهووا كل ومنا يووه  –ل مشووك اكاإلووا  الموو    ملوو  ك  اوو وىل  اسووا )و جتا وواق  ملسووته ا 
 .  8088د سثرب  80-89 الم   ا ماك ا ياف ،كن 

"  هلا وا ماوك ا واإلسوي د نإلوا " وه،ا عثإلوا مه موا الا  ملو  ك  اثوا  "  الس   و آل ك" حمثاد  اسف  -81
 .إلا اتنوإلم  مل  ك قفن ا  إلاتان همسإلس   مال من  مل سسا  اا ن 2/1/8088 ملنعه   تاه خ 

 :المـؤلفـات

أل:7891:ألرطروحاألمدمكت امه:ألروتاأل
 .ده سا مإل  يإلا ا  اك ف  ملاكى: دوه ،ادل  اكأى  ا  نإلني ا معاجلا ،ضا ا  اش اب

أل:7891:ألرطروحاألمدم عيتير:ألث ني األ
اعامووووا ده سووووا لاإلاإلووووا ألسووووااإل   اهسووووا  اع ،وووواق  : أ ووووال  اع ،وووواق  اعامووووا ا  اوووو مال  السوووو مإلا

 ووواملولا   اعاثوووم   ووو    ا يشوووك  اووو مال  السووو مإلا منوووذ  عثوووا  اكسوووال  وووام  هلل ماإلوووا وسوووام حوووىت 
 .وفا ه

أل:مدكتبألمدمنش ا :ألث دث األ
 (.8919مكت ا غك  ، :  اها كل) ملضثان و   ود : حك ا  اكأى ا  الس   -8

 (.8919مكت ا ما اح، : ج ل) اع ،اق  اعاما و الم   ا  الس    -8

د ه :  اروووا ف)ده سوووا اا ما وووا  اعك ،إلوووا  ووو ل حوووكب  خلاوووإلج  أل وووريل : سوووت  ل  اسإلاسوووم ا سووو   ال -1
 .(8998 اركفني، 

 (.8998و  هل  الم    اكا تإلا، :  اكا ي) ك ا أ وال  اكا ي الىل  اضثري  اعاملم  -2

 (.8992د ه  اركفني، :  ارا ف) 8أضا ء مام أف    اوإل  ا، ط -2

 (.8991د ه  اركفني، :  ارا ف)ا مال عا   الم   ا   ما   -1

 (.8999د ه  انلضا  اعك إلا، :  اها كل) اع ،اق  اعاما ا  اشككاق  حملوااا الىل يوا   خلاماا  -7

 (.8002مكت ا فريو   ملعادى، :  اها كل)ده ساق ا  اع ،اق  اعاما  ملعا كل  -1

 (.8001مكت ا فريو   ملعادى، :  اها كل)حماضك ق ا  الم    ا وىل  -9

 (.8002مكت ا فريو   ملعادى، :  اها كل)حماضك ق ا  ال اال  مل اشك  -80

 (.8002مكت ا فريو   ملعادى، :  اها كل) الم   ا   ما  اتنثإلا  -88



 - 4 - 

 

 (.8007مكك   اتعاإلم  ملوتاح، : جامعا  اها كل) اع ،اق  اعاما ا  جملال  اتر إلهم  -88

 (.8001عك إلا اانشك و اتا  ل،  ا  ه  ا:  اها كل)مه ما ا  اع ،اق  اعاما  -81

 (.8001 ا  ه  اعك إلا اانشك و اتا  ل، :  اها كل)الد هل وقرإلأل  اع ،اق  اعاما  -82

 (.8001 ا  ه  اعك إلا اانشك و اتا  ل، :  اها كل)فن  اع ،اق  اعاما  -82

 :المؤتمرات العلمية والندوات

حهوواا  اليسووان  اعووكىب، كاإلووا  الموو  ،  ملشوواهكا ا  ملوو  ك  اسووناى ا يووا   الموو    عنووا ن  الموو   و  -8
 .8008جامعا  اها كل 

 ملشاهكا ا  مل  ك  اسناى ا يا   الم    عنا ن أ  ،إلاق  الم    ني  انوك ا و اتر إلق كاإلا  الم  ،  -8
 .8001جامعا  اها كل، ما ا سنا 

، كاإلا  الم  ، جامعوا  اهوا كل،  ملشاهكا ا  مل  ك  اسناى ا يا   الم    عنا ن  الم   و هلا ا  اثهافا -1
 .8001ما ا سنا 

 ملشاهكا ا  ملو  ك  اسوناى ا يوا   المو    عنوا ن  المو   و ال و ح  اسإلاسوم، كاإلوا  المو  ، جامعوا  -2
 .8002 اها كل، ما ا سنا 

،  ا واإلوووا اعاوووا   المووو   و ال اوووال  ألكادميإلوووا ملشووواهكا ا  ملووو  ك  اسوووناى ا يوووا   المووو   و ال اوووال،  -2
 .8002 اها كل، ماك سنا 

 ا واإلوووا اعاوووا   المووو   و ال اوووال،   ألكادميإلوووا ملشووواهكا ا  ملووو  ك  اسوووناى ا يوووا   المووو   و ال اوووال،  -1
 .8001 اها كل، ماك، سنا 

مشووواهم ومووونوم ا  ملووو  ك و ملاتهوووم  اعاثوووم  اسوووناى اهسوووم  اع ،ووواق  اعاموووا و المووو ن، كاإلوووا  المووو  ،  -7
 .8001-8999جامعا  اها كل من 

 . 8002 ملاتهم  الم مم  اكا ىت  ملنعه   ااكا ي ا ال ك ا  -1
 . 88/8/8001م  ك  ألمن و اتنثإلا  ملست  ما  أكادميإلا  اشك ا  تاه خ  -9
 . 8007ما ا  8، 8م  ك   ا ه  اعكىب  ألوهىب  ملنعه   عثان ا  -80
 .8001 ملاتهم  الم مم  اكا ىت  ملنعه   ااها كل ا ماهس  -88
 . 8001 ايإلا  80، 9 اهامم  اثاىن ااسكان  مل  ك  -88
منت ى  اوضا إلاق و اتي ى  اهإلثم و أل  ،م  اذى  ا جه  اشو اب  خلاإلىوم  ملنعهو   اا وحوا   واوا  -81

 . 8001يافثرب  1، 8،رك 
 .8009فرب  ك  87-82م  ك  ألسكل و الم   ول  اق  اعاك  كاإلا  الم   جامعا  اها كل  -82
 .8009فرب  ك  81ىب  اثاىن ااش اب  هاما  الحتواالق  اكربى جبامعا  اها كل  ملاتهم  الم مم  اعك  -82
 . 10/1/8009 مل  ك  اعاثم اهسم  اع ،اق  اعاما  تاه خ   -81
 .8080ماهس  9-7م  ك  الم   و اا ا  اعك إلا  كاإلا  الم   جامعا  اها كل ا  اورتل من  -87
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 8080ال ك ا  1-7اها كل م  ك  الم   و اهضاء  كاإلا  الم   جامعا   -81

كاإلوا  ا ه سواق  اعاإلوا  وني  فواا   اضوك :  مل  ك  اعاثم  اسناى  ألول اكاإلا  ا ه ساق  اعاإلوا ومنا يوه -89
 .81/2/8080و ثاحاق  ملسته ا  أكادميإلا  اشك ا مباك  تاه خ 

شوني  وني  اا ،ول ،ضوا ا  اوهوك و مللث:  مل  ك  اعاثم  اسادس مشك اكاإلا  الم   جامعا  اها كل ومنا يه -80
 .8080 ااإلا  82-81و اتي  اق ا  اورتل من 

 .81/88/8080 مل  ك  اعاثم  اثاىن اهسم  اع ،اق  اعاما  كاإلا  الم   جامعا  اها كل  تاه خ  -88
 .8080د سثرب  80، 89 ملاتهم  الم مم  ألول ااش اب   واا  اكا ي  تاه خ  -88
جامعوا  اهوا كل  ااتعواون مول منوثوا  ألموم  ملتيو ل اارت إلوا  – مل  ك  ا وىل  اسوا ل مشوك اكاإلوا  المو    -81

-89عا   الم   ا ماك ا ياف ،كن  اا ،ل و جتا اق  ملسته ا  ملنعهو  " و اثهافا و اعاا  ومنا يه 
 . 8088د سثرب 80

اه ق مسووته ا  الموو    عوو   اثوو"  ملوو  ك  اسووناى  ألول اكاإلووا  الموو   جبامعووا  أل ووك    اكن  ووا ومنا يووه  -82
 . 8088ماهس  88-89 اعك إلا ا  اورتل من 

 ملوا هد  ملااإلوا و اتسولإل ق  ملاد وا  ا  مثوا ااعثاإلووا " وهشوا مثوا مبككو  ضوثان  جلوادل و المتثواد  عنووا ن  -82
 .مبكك   مل  ك ق  امل  نا  جلامعإلا 87/2/8088و ايت مه ق يف "  اتعاإلثإلا

 18/2/8088و ايت مه ق يف "  ملشاهكا  جملتثعإلا "وهشا مثا مبكك  ضثان  جلادل و المتثاد  عنا ن  -81
 .مبكك   مل  ك ق  امل  نا  جلامعإلا

و اووذع مه  ووه  مل سسووا  اا نإلووا اتنوووإلم  ملوو  ك ق  ونوو ا "  هلا ووا  ملاووك ا واإلسووي د نإلووا "  ملوو  ك  اثووا   -87
 . 2/1/8088 إلاتان همسإلس  ا   اث ىفاء 

 ااحوووووووو  ق ذ ق  ارووووووووا ل "عووووووووا  اهووووووووا كل  عنووووووووا نموووووووو  ك ،روووووووواع   مووووووووا  جملتثوووووووول و نثإلووووووووا  ا إلقووووووووا جبام -81
 .مبكك   مل  ك ق  امل  نا  جلامعإلا 88/1/8088و ملها   ا   اث ىفاء "  اتي  اق و  اال.. خلاص

-8و ملهوووووا   وووووامث "  المووووو   و نووووواء  ا واوووووا     ثوووووا"  ملووووو  ك  اعاثوووووث  اووووو وا  اثوووووامن مشوووووك  عنوووووا ن  -89
 .جامعا  اها كل –  الم   هاما  مل  ك ق  كاإلا  8088 ااإلا8
 ياومان  شكاإلا  الم    ااتعاون مل م سسا فك   ه   و اذع مه  ه"وساراق  ا واا   الم  "م  ك -10

  . الم   هاما  مل  ك ق  كاإلا  81/9/8088و ملها   ا  ومجعإلا  كجيث  الم   
 واهل وسوا ا  و اوذع مه  وه جامعوا  جل  وكل  و د متيو ىفا  مون"  اهل  المو   يف مواىف مت وري"م  ك -18

  . 8088د سثرب 88-80 الم    اتهاإل  ا و جل   ل يف  اعاىف  اعكد و ملها  يف  اورتل 
وذاك  ا   أله عاء "  جتا اق  اكأع  اعا   ملاكع حنا  ألوضاع  اسإلاسإلا  اك  نا" ي ول عثإلا  عنا ن -18

 .جامعا  اها كل– هاما  مل  ك ق  كاإلا  الم    8081أ ك ا 80 ملا فق 
جامعوا  كشواايا  -جامعا  اها كل  ااتعاون مل كاإلا  الم   –مل  ك  ا وا  اتاسل مشك اكاإلا  الم     -11

 . 8081أ ك ا 82-81 ملنعه  "  الم   وىفهافا  ا ميهك  إلا" 
" ،ووك ءل سإلاسووإلا يف  اتىك ووا  اإلثنإلووا و ووعا اق   ووا ه  اعووكد -موو  ك   ووا ه  اووا م يف  جلثلاه ووا  اإلثنإلووا -12

 .8081ما ا  88الم مث  اإلثم  ااسواهل  اإلثنإلا  ملكك   
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 الموو   ولوو  اق  ات إلووري يف  ملك حووا "جامعووا  أل ووك    اكن  ووا– ملوو  ك  اسووناع  اثااوو  اكاإلووا  الموو    -12
 8082ماهس 80-81 ملنعه  " اليتهااإلا

ا  ملوو  ك ق  هامو 8082أ ك ووا 1وذاووك  وا   اث ىفوواء  ملا فوق "  روا ك  خلروواب  او  م" يو ول عثإلوا  عنووا ن -11
 .جامعا  اها كل– كاإلا  الم   

 8082أ ك ووا 81وذاووك  ووا   أله عوواء  ملا فووق " ،إلاسوواق  اووكأع  اعووا  و قوواذ  اهووك ه" يوو ول عثإلووا  عنووا ن -17
 .جامعا  اها كل– هاما  مل  ك ق  كاإلا  الم   

ظووووا دسووووتاه  مسووووته ا  الموووو   يف" جامعووووا  اهووووا كل- ملوووو  ك  اعاثووووث  اوووو وا  اعشووووكون اكاإلووووا  الموووو   -11
 .8082 ايإله 81-88 ملنعه  " 8082

-1معوووكض مىثوووان  اووو وىل ااتعاوووإلم و  اتووو ه   مبككووو   المووواه ق ااضوووإلافا  امووواهل مىثوووان  ملنعهووو  مووون  -19
 .لي هما ا مسا  اشإلخ محإل   ن ه ش   انعإلثث حاكم مىثان ،  8081ماهس80

ك هوووم  يف أهض  ملعوووواهض حنوووا جمتثعووواق  :  ملنتووو ى  اووو وىل ا  اوووال   كوووامم  ملنعهووو  لووووي شوووعاه  -20
 .8081ماهس  88-80 ااشاه،ا يف  اورتل من 

 :الخبرات التدريسية
 .8911-8971جامعا  اها كل من  –كاإلا  الم    -8
 .8991-8911 اسعاد ا من  –جامعا أ   اهكى  -8
 .حىت  آلن 8999جامعا  اها كل من  –كاإلا  الم    -1
 .8001-8000 – اها كل  –أكتا ك  1جامعا  –كاإلا  الم    -2
 .8001-8000 – اها كل  –جامعا ماك ااعاا  و اتكناااجإلا –،سم  الم    -2
 .8001-8000 – اها كل  –جامعا حاا ن  –،سم  الم    -1
 .8002-8008 – اها كل  -جامعا  أل  ك  –،سم  الم    -7
 .حيت  آلن8917 اها كل  – أكادميإلا  اشك ا -كاإلا  ا ه ساق  اعاإلا -1
 .8001-8008ماك  – اها كل  – اإلو  ان مجلاه ا ماك  اعك إلا  –اتاإلو  اىن معل   ات ه    الذ مم و  -9
 .8002-8008 –ماك  –و  هل  الم    – هلإلقا  اعاما ا ستع ماق  ملاك ا  -80
 .8001-8000 –ماك  –و  هل  ا   اإلا  –معل   اهادل ات ه   ض اط  اشك ا  -88
 .8002-8008 –مجلاه ا ماك  اعك إلا  –و  هل  ا فاع  -88
 .8002-8008و  هل  ألو،اف  ملاك ا، ماك  –  الم  د  ا ماىف معل -81
 .8001-8000 – كيامج  اتعاإلم  ملوتاح  –جامعا  اها كل  -82
حووووووووىت  8/1جامعوووووووا  اشووووووووكا  ألوسووووووووأل اا ه سوووووووواق  اعاإلووووووووا  عثووووووووان كأسووووووووتاذ    ووووووووك ا  اووووووووورتل موووووووون  -82

10/1/8007 . 
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 التى درستها فى مستوى الدراسات العليا المساقات
 .،اق  اعاماماضاع  اص ا  اع  -8
 مه ما ا  اع ،اق  اعاما -8

 الد هل  اع ،اق  اعاما -1

 .منا ج  ا ي  ا  اع ،اق  اعاما -2
 :التى درستها فى البكالوريوسالمساقات 

 .مه ما ا  اع ،اق  اعاما -8
 . ال اال  مل اشك -8
 فن  اع ،اق  اعاما -1

 . سرت  إلىإلاق  اع ،اق  اعاما -2
 . اع ،اق  اعاما ا  جملال  اتر إلهم -2
 . الم    ا وىل -1
 . الم   و اتنثإلا -7
 . اكأى  اعا  -1

 :الخبرات اإلدارية

 . 81/1/8088حىت  81/1/8001ه إلس ،سم  اع ،اق  اعاما المت اه   من  -
 .8001-8008ه     لاد   ب كاإلا  الم    -
مشوووكف ماوووم قروووإلأل   ثووو ق  الم يإلوووا ومحووو ق  اع ،ووواق  اعاموووا  ووو  ه  هلووو ل اااووويافا و انشوووك  -

 . ا ملاك 
 .مستشاه الم مم اللاد  اعثال  ملاكى -
 .8001-8008جامعا  اها كل  –كاإلا  الم     –ه إلس مكك   اتعاإلم  ملوتاح  -
 . 8007 – 8008 اها كل ماك  –أكتا ك  1جامعا  –كاإلا  الم     –ه إلس ،سم  اع ،اق  اعاما و الم ن  -
 .ن ملشكف مام معاما  جلك فإلك  هسم  اع ،اق  اعاما و الم  -
 .حمكم اا يا   مله ما ا  مل  ك  اعاثم  اسناى اكاإلا  الم   -
  –ا   مله ما ارت،إلاق أمضاء  إلقا  ات ه س ا جمال  المو   و اع ،واق  اعاموا و المو ن وحمكم اا ي -

 .جامعا  اها كل –كاإلا  الم   
 .ماك – اها كل  –كتا ك أ 1جامعا  –كف مام مشكوماق  اتمكج ا  اع ،اق  اعاما  كاإلا  الم   و ملش -
 .مضا جلنا  اشقان  ا  نإلا  الاد  الذ ما و اتاإلو  ان  ملاكى -
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 .مضا مجعإلا  اع ،اق  اعاما و الم ن  ملاك ا -
و ملشوكاا  هوك ه  8088/8088مضا جلنا  هإلإلم وه    ا ما ا  اليتما إلوا جملاسوم  اشوع  و اشواهى  -

 .أساما  إلكا / و  ك  الم    اسإل 
فواهوا / و ملشوكاا  هوك ه مون  ملستشواه  8088إلم وه و   ا ما وا  اليتما إلوا ا يتما واق  اك اسوإلا  مضا جلنا  هإل -

 .ساران ه إلس  ااىنا  اعاإلا ا يتما اق
 .8088مضا جلنا   تإلاه  اهإلاد ق  اايوإلا جبثلاه ا ماك  اعك إلا ما   -

 :تكريمات

 .8911 ككمي من و  هل  ألو،اف  ملاك ا  -
 .م ااشقان  الس مإلا ككمي من  جملاس  ألما -
 .8001 ككمي من سواهل  اكا ي مباك  -
 .8002 ككمي من سواهل  ا يك ن مباك  -
 .8001 ككمي من  لاد  اعثال  ملاكى  -
 .8008ماك  – ككمي من حمافوا  المسامإلاإلا  -
 .8001 ككمي من أكادميإلا  اشك ا  ملاك ا  -
أمسواء أ وا )8001مون ،ضوا ا  ملوكأل  ككمي من منوثا  ملكأل  اعك إلوا كثشوكف ماوث أفضوا مشوكوع عثوث -

 (. اا  ق ك ك

 .8001أكتا ك  1 ككمي من جامعا  -
 (.هسااا الميان حمث    كل)8080 ككمي من جامعا  اها كل كثشكف ماث أفضا هسااا دكتاه ىف -

 .88/1/8081 ككمي من و  ك  ا   اإلا  تاه خ  -
 :خبرات أخرى

 .ضإلف د  م ا  ك مج  الذ ما و اتاإلو  ان  ملاكى -
 .ا  اهنا ق  اوضا إلا  ملاك ا و اعك إلا ضإلف -
 .كا   مهال ا جك  ل  أل ك    ملاك ا -
كا وو  مهووال مبىوو ق دموووال   ووق  مل ك إلووا، منووواه  السوو    االموواه ق ومنووورب  السوو   مباووك،  اوووامم  -

 . الس مم  اكا تإلا
 .م هب اكجال  اع ،اق  اعاما ا  جملال  اتر إلهم ا ماك و ا ول  اعك إلا -
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 .م ملاه ق  ال اال و اع ،اق  اعاما ا  هلإلقا  اعاما ا ستع ماق  ملاك ام هب ما -
أشووكف ماووم  اووثإلم و نوإلووذ والموو  د موو د ك ووري موون  ا يووا   ملإل  يإلووا ا جمووال  اع ،وواق  اعامووا ا  -

 . جملال  ألكادميم و جملال  اتر إلهم و مللىن
 .ا ماكمستشاه مح ق م ،اق ماما ااثكشيني ا يتما اق  اربملايإلا  -
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 :رسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرف عليها -
 :قائمة بعناوين أطاريح الدكتوراه والماجستير التى أشرف عليها الدكتور متضمنة

أل:معمألمدط دب،ألعن منألمنطروحا،ألعناألمدمن قشا،ألمدج م األمدتىألصمتألبه ألمدمن قشا
 بيان برسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرف عليها

 مود يوسف مصطفى مرتبة حسب السنواتمح. د.أ

 
ألمديناألمدكلياألومدج م األعن منألمدرع داألمعمألمدح حث

إيمان محمد زهرة  -1
 (مصرية)

العالقااااااا العاماااااة  اااااد الاااااار اا الم عاااااددة ال   ااااااية   -
 (ما   ير)درا ة م حية : العاملة  د مصر

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2002

قدرى علد عبدالم يد  -2
 (مصرى)

درا اااة حالاااة علاااد : دور اإل صااااى  اااد إدارة ا زمااااا  -
 (ما   ير)م 1991حادث ا قصر اإلرهابد عام 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2002

  يفين أحمد غبااد -3
 (مصرية)

 ااااابرير باااااراما ال  اااااوية اإل  مااااااعد لق اااااية ال لاااااوث   -
 (د  وراه)الص اعد  د مصر 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2002

أما د البرا أديب  -4
 (مصرية)

: الصورة الذه ية للصحف القومية والحزبية  اد مصار  -
درا ااة ميدا يااة علااد عي ااة ماان قااادة الاارأى بمحااا   د 

 (ما   ير)القاهرة والم يا 

 لية اآلداب 
  امعة الم يا

 م2003

عبد الرا د مخلف  -5
 (مصرى)حمدى 

: ربالصااورة الذه يااة لمصاار لاادى الم االمين غياار العاا  -
درا ااة ميدا يااة علااد عي ااة ماان اليااالب الوا اادين علااد 

 (.ما   ير) امعة ا زهر 

 لية اللغة 
العربية  امعة 

 ا زهر

 م2003

ا  د محمد أبو ريع  -6
 (مصرية)

الصورة الذه ية لمه ة العالقاا العامة لادى ممار ايها   -
 (ما   ير)وعالق ها بم  وى أدائهم لها 

 لية اإلعالم 
 رة امعة القاه

 م2004

عبد العزيز محمد العيد  -1
 (بحري د)

ا ااااا خداماا ال مهاااااور  اااااد ممل اااااة البحااااارين لو اااااائى   -
 (ما   ير)اإلعالم واإلاباعاا الم حققة م ها 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2004

 ؤاد علد  عدان  -8
 (يم د)

دور العالقاااااااا العامااااااة  ااااااد ا  هاااااازة الح وميااااااة  ااااااد   -
 (ما   ير)ليم ية ال مهورية العربية ا

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2004

 رمين علد ع وة  -9
 (مصرية)

درا اااااااة : دور العالقااااااااا العاماااااااة  اااااااد إدارة ا زمااااااااا  -
 (.ما   ير) يبيقية علد قياع ال ياحة  د مصر 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2004

أبو ب ر مبروك  -10
 (ليبد)الغزالد 

درا ااااة : أداء العالقاااااا العامااااة العوامااااى المااااؤررة علااااد  -
 (.د  وراه)علد عي ة من الار اا الليبية 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2006
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إيمان محمد  دا  -11
 (مصرية)

: دور العالقااااا العاماااة  اااد  يبياااة المعاملاااة العقابياااة  -
درا ة  يبيقية علد ال هااا المع ياة ب يبياة المعاملاة 

 (ما   ير)العقابية بالقاهرة ال برى 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2006

داليا عبد الم عم  -12
 (مصرية)صالح 

دور العالقاا العامة  د  حقية الر اا الاو يفد لادى   -
درا ااااة  يبيقيااااة علااااد عي ااااة ماااان : ال مهااااور الااااداخلد
 (ما   ير)الار اا المصرية 

 لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2006

  الء عبد الحميد  -13
 (مصرية)ال ماى 

دوا ااااع ا اااا خدام الصاااافوة الرقا يااااة للو ااااائى اإلعالميااااة   -
درا ة ميدا ياة : الم خصصة واالاباعاا الم حققة لهم

 (ما   ير)

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2006

إ الم  عد عبد اهلل  -14
عبدالرحمن عز 

 (مصرى)

دراك الصاافوة   - دور و ااائى اإلعااالم  ااد   ااوين وعااد واو
 (ما   ير)لق ايا ال ووية المصرية   اه ا

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2001

أما د البرا أديب  -15
 (مصرية)

ال هااود اال صااالية للم  ماااا الدوليااة ل  ميااة الم  مااع   -
درا ااااااة  يبيقيااااااة علااااااد محا  اااااااا القاااااااهرة : المحلااااااد

 (د  وراه)وال يزة والم يا 

 لية اآلداب 
  امعة الم يا

 م2001

د خالد  يف محم -16
 (يم د)الصو د 

 ااااااابرير ا  مااااااااي اال صاااااااالية علاااااااد صاااااااورة ا حااااااازاب   -
 (د  وراه)ال يا ية  د اليمن 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2001

قدرى علد عبدالم يد  -11
 (مصرى)

 برير المعال ة اإلعالمية لق ايا حقوة اإل  ان علد   -
 (د  وراه)ال مهور المصرى  وا  اهاامعارف 

  لية اإلعالم
  امعة القاهرة

 م2001

لبيبة عبد ال بد  -18
 (مصرية)إبراهيم 

دور اال صااااااى  اااااد  اااااا يى   اااااوين الصاااااورة الذه ياااااة   -
 (ما   ير)لمه ة اليب لدى ال مهور المصرى 

 لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2001

أحمد  وزى ال يد  -19
 (مصري)

: أرااااار العولماااااة علاااااد ا ااااا را ي ياا العالقااااااا العاماااااة  -
يدا ياااة علاااد عي اااة ماان اااار اا القيااااع العاااام درا ااة م

 (ما   ير)والخاص  د مصر 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2008

أ ماء أبو ب ر  -20
 (مصرية)الصدية 

دور اال صااااااى المبااااااار  اااااد   مياااااة الاااااوعد بق اااااايا   -
درا اااااة علاااااد عي اااااة مااااان ال معيااااااا ا هلياااااة : المااااارأة

 (ما   ير)

اإلعالم  لية 
  امعة القاهرة

 م2008

  ليان الع مد -21
 ( عودى)

 اااد  ااااا يى معاااارف ال مهااااور اال صاااااى  و اااائى دور  -
 (ما   ير) ال عودى  حو ق ايا اإلرهاب

 اإلعالم لية 
 القاهرة امعة 

 م2008

عالء محمد ال يد  -22
 (مصرى)

 قييم دور العالقاا العامة  د ار اا الب روى العاماة   -
 (ما   ير)درا ة ميدا ية :  د مصر

 لية اآلداب 
  امعة الم يا

 م2008

 ايمة محمد محمود  -23
 (مصرية)

 ااااابرير اال صااااااى علاااااد ال وعياااااة الصاااااحية للماااااراهقين   -
 (ما   ير)

 لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2008

ها ر محمد  وبد  -24
 (مصرية)

دور اال صااااى المبااااار  اااد دعااام المااااار ة ال يا اااية   -
 (   يرما)درا ة ميدا ية : للاباب ال امعد

 لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2008
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 برير ا  ااية اال صاالية الم  املاة علاد العالقاة باين   - إيمان محمد زهرة -25
 (د  وراه)ال مهور المصرى والعالماا ال  ارية 

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2009

عبد الحميد ماهر  -26
 مؤمن

م المصارية ا  خداماا الااباب ال اوبد لو اائى اإلعاال  -
 (ما   ير)واإلاباعاا ال د  حققها لهم 

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2009

 ؤاد علد  عدان  -21
 (يم د)

: أدوار و ماذج العالقاا العامة  د ال مهورياة اليم ياة  -
درا ااة ميدا يااة علااد عي ااة ماان أ هاازة القياااعين العااام 

 (د  وراه)والخاص 

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2009

أمى محمد  وزى  -28
 (مصرية)

درا ة  يبيقية مقار اة : إدارة هوية الم  ماا المعاصرة -
باااين م  مااااا ا عمااااى المصااارية والدولياااة  اااد مصااار 

 (د  وراه)

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2010

حا م محمد عايف  -29
 (مصرى)

أراااااار ا اااااا خدام اال  ر ااااااا علااااااد أخالقياااااااا ممار ااااااة   -
 (ما   ير. )درا ة  يبيقية: عامةالعالقاا ال

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2010

خالد عبد اهلل ال امد  -30
 ( عودى)

معال ااة ق اااايا حقاااوة اإل  اااان  اااد الصاااحف وااااب ة   -
 (ما   ير. )اال  ر ا  د الممل ة العربية ال عودية

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2010

 ماح ر ا ز د  -31
 (مصرية)

دور الخياب الرئا د  اد ب ااء أ  ادة و اائى اإلعاالم   -
 (د  وراه. )والصفوة المصرية

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2010

 يارة  ؤاد أبوا ب -32
 ( عودى)

المعال ااااة اإلعالميااااة لق ااااايا إلصااااالح  ااااد الممل ااااة   -
 (د  وراه. )درا ة  حليلية ميدا ية –العربية ال عودية 

 – لية اإلعالم 
 عة القاهرة ام

 م2010

  وى عفان عبداهلل  -33
 (ةمصري)

اال صاااى ال يا ااد لبحاازاب المصاارية عباار اإل  ر ااا   -
 (ما   ير. )وعالق ه ب  وين إ  اهاا الصفوة  حوها

 - لية اآلداب 
  امعة حلوان

 

 م2010

إ  د أبو  ريع  -34
 (مصرية)

 فاااءة ادارة عالقاااا الم  مااة مااع م موعاااا المصااالح  -
 ( راهد  و )

 – لية االعالم 
  امعة القاهرة

 م2011
 

حياة بدر قر د   -35
 ( مصرية) 

 

 –و ائى االعالم الدولد وادارة الحوار باين الح ااراا  -
 (ما   ير)درا ة  يبيقية 

 – لية االعالم 
  امعة القاهرة 

 م2011
 

لبراهيم خالد محمد  -36
 (  عودى ) 

ة  ااااد  ح ااااين الاااادور اإل صااااالد للدبلوما ااااية ال ااااعودي -
درا ااة ميدا يااة علااد : الصااورة الذه يااة للمل ااة بالخاااج 

 (ما   ير)عدد من ال فاراا 

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م 2011
 

رلد عبد الرحمن  -31
 (مصرية ) صقر 

درا اااااااة علاااااااد :  اعلياااااااة م ااااااابوعاا العالقااااااااا العاماااااااة 
 (ما   ير)الم مون وال مهور 

 – لية ا داب 
  امعة حلوان

 م2011
 

م د علد محمد  -38
 (مصرية)

اال صااااى المبااااار باااين البرلماااا يين والااارأى العاااام وعالق اااه 
درا ااااااة ميدا ياااااااة : بصااااااورة البرلمااااااا يين لااااااادى ال ماااااااهير 

 (د  وراه)

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2011
 

  الء عبد الحميد  -39
 (مصرية ) ال ماى 

ال قليديااااة اع ماااااد الاااااباب علااااد و ااااائى اإلعااااالم الرقا يااااة 
درا ة  يبيقياة علاد : والحديرة  مصدر لمعار هم الرقا ية 

 ( د  وراه)الاباب والقائم باال صاى 

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 

 م2011
 

 يلبيبة عبد ال ب -40
 (مصرية)إبراهيم

درا اااااااة : قيااااااايم  اعلياااااااة الرعاياااااااة الريا اااااااية  اااااااي مصااااااار
 (د  وراه) يبيقية

 – لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2011
 

أيمان صابر  -41
  ( مصرية)صادة

العواماااااى الماااااؤررة علاااااي دور العالقااااااا العاماااااة  اااااي إدارة 
 (ما   ير)درا ة لبعض الم  ماا الح ومية: ا زماا 

 - لية الب اا
  امعة عين امس

 م2012
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 مداليا عبد الم ع -42
 (مصرية)صالح

 اااابرير رقا اااااة الم  مااااة علاااااي أ اااااليب ممار اااااة العالقااااااا 
درا ة مقار ة علي عي اة مان الم  مااا المصارية : العامة

 (د  وراه)والدولية العاملة  ي مصر

 – لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2012

ايماء محمد مح ن -43
 (مصرية)م دي 

دور    ولو ياااااا اال صااااااى والمعلومااااااا  اااااي  ياااااوير أداء 
درا ااة مقار ااة بااين القياااع :العاااملين  ااي العالقاااا العامااة

 (ما   ير.)ال  رمار ا   بيالح ومي وقياع ا

 – لية اآلداب 
  امعة الم يا

 م2013

عبير  ائز محمد -44
 (ليبية)زهري

درا اة "إدارة عملية  ا يى الصورة الذه ية للبورصة الليبياة
 (د  وراه" )م حية

 - لية اإلعالم
  امعة القاهرة

 م2013

مروة مصيفي  - 45
 مصيفي اميس

وا هااااة الع ااااف  ااااد  اعليااااة الحمااااالا اإلعال يااااة  ااااي م  
 (د  وراه")درا ة ميدا ية"المرأة 

 - لية الب اا 
  امعة عين امس

 م2013

 ها ر محمد  وبي -46
 
 
 

اسماء ابو بكر الصديق  -74

 (مصرية)حسن 

 

 
 

ايمان محمد محمد  -48
 (مصرية )  دا
 

 

دور اال صااااالا ال  اااويقية الم  املااااة  اااي الب اااوك درا ااااة 
  ي مصر يبيقية علي الب وك العاملة 

 
دور العالقاا العامة  د    يماا  ماعاا 

درا ة  يبيقية علد عي ه من ال قاباا المه ية :المصالح 
 (د  وراه ) المصرية  موذ ًا 

دور العالقاا العامة  د    يماا  ماعاا 
درا ة  يبيقية علد عي ه من ال قاباا المه ية :المصالح 

 (د  وراه ) المصرية  موذ ًا 
 

 –  لية اآلداب
  امعة حلوان

 
 – لية اآلداب 
  امعة حلوان

 
 – لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2013
 
 

 م2014
 
 

 م2014

عبد اهلل حمدي ه  -49
 المر ي

العوامااااااى المااااااؤررة  ااااااي الر ااااااا الااااااو يفي لاااااادي العاااااااملين 
درا ة ميدا ية علاي الاار اا الخدمياة : بالعالقاا العامة 
 واإل  ا ية  ي ليبيا

 - لية اإلعالم
 ة القاهرة امع

 م2014

عبد  ةعبد الخال -50
 ةعبد الخال نالرحم

 
ح ين عبد اهلل  عد  -51
 ( ل يي ي)
 

احمد محمد علد عبد  -52
 ( مصرى)الميلب

 
ريهام محمد ابو  -53

 (مصرية)الخير
 

 رمين علد ع وة  -54
 (مصرية)
 
 

ا الدولياااة العاملاااة ممار اااة العالقااااا العاماااة  اااي الاااار ا 
 . ي ليبيا

 
الفل ااااايي ية علاااااد  اإلعاااااالم اااااد و اااااائى  اإلعاااااالم اعلياااااة 
 (.د  وراه)درا ة ميدا ية و حليلية : الارائيال لوك 

 
دور العالقااااااا العاماااااة ب هااااااز الااااااريه  اااااد دعااااام االداء 

 (د  وراه)االم د
 

ا اا خدام االحاازاب ال يا ااية لمواقااع ال واصااى اال  ماااعد 
 (ما   ير)  خابية  د الدعايه اال

 
المعال ااااه االعالميااااة لحقااااوة المااااراة المصاااارية و عالق هااااا 

 (د  وراه)با  اهاا ال ماهير  حوها 
 

- لية اإلعالم
  امعة القاهرة

 
  امعة حلون

 
 

 ا اديمية الارية
 
 

 عة حلوان ام
 
 

 لية االعالم 
  امعة القاهرة

 
 لية االعالم 

 م2014
 
 

2015 
 
 

2016 
 
 

2016 
 
 

2016 
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الء مصيفد عبد آ -55
 (مصرية)الرؤوف 

 

المعال ة االعالمية ل يوراا االزمة ال ورية  د و ائى 
 (ما   ير. )االعالم العربية وا مري ية

 2011  امعة القاهرة

 ---------------------------------------------------------------------------------------
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محمود يوسف مصطفى . د.اشترك فى مناقشتها أبيان برسائل الماجستير والدكتوراه التى 

 مرتبة حسب السنوات

ألمديناألمدكلياألومدج م األعن منألمدرع داألمعمألمدح حث
أما د محمد ال يد  -1

 (مصرية)
 قياااااااايم البااااااااراما الم فولااااااااة  ااااااااد ال ليفزيااااااااون المصاااااااارى   -

 (ما   ير)
 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2000

غادة  اروة عبد  -2
 (ةمصري)الف اح  

ا ااا خداماا واااااباعاا ال مهاااور الاااداخلد للميبوعااااا   -
ال ااااد  صاااادرها العالقاااااا العامااااة  ااااد القياااااع الخاااااص 

درا اااااااااة ميدا ياااااااااة : وا  هااااااااازة الح ومياااااااااة  اااااااااد مصااااااااار
 (ما   ير)

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2000

أم د بدر القا د  -3
 (أرد د)

إل  خابيااااااة و بريرهااااااا علااااااد ال اااااالوك أ اااااااليب الدعايااااااة ا  -
درا ااااااة : اإل  خااااااابد  ااااااد الممل ااااااة ا رد يااااااة الهاااااااامية

 (د  وراه( )م1981 و مبر )إل  خاباا  ارين الرا د 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2002

ح ان هارون  -4
 (مصرية)

: العواماااى الماااؤررة علاااد العااااملين  اااد العالقااااا العاماااة  -
ن الم  مااااا اإل  خابيااااة درا اااة  يبيقياااة علااااد عي اااة ماااا

 (د  وراه)والخدمية  د مصر 

 لية اآلداب 
  امعة الم يا

 م2002

إي اس عبدالحميد  -5
 (مصرية)الخريبد 

: الو يفااة اإل صااالية ل معياااا   ميااة الم  مااع المحلااد  -
درا ااة ميدا يااة علااد عي ااة ماان  معياااا   ميااة الم  مااع 

 (.ما   ير)م 2000:  1998المحلد من عام 

اآلداب  لية 
  امعة حلوان

 م2003
 
 
 
 

 ا م خليى مرزا  -6
 (إمارا د)

درا اااة : اإلعاااالم ا م اااد  اااد م  وماااة العماااى الااااريد  -
 (د  وراه) يبيقية علد دولة اإلماراا العربية الم حدة 

 لية الدرا اا 
العليا بب اديمية 

 الارية

 م2003
 
 

: و إدارة العالقااا العاماةإ  اهاا القياداا اإلدارية  حا  - (يم د)خالد صو د  -1
درا اااااة  يبيقياااااة علاااااد ا  هااااازة الح ومياااااة  اااااد الااااايمن 

 (ما   ير)

 لية اآلداب 
 امعة عين 

 امس

 م2003

محمد هالى محمد  -8
 (مصرى)

ا اااااااا خداماا الاااااااااباب ال ااااااااامعد للق ااااااااواا الف ااااااااائية   -
وعالقا هاااااااااا بم  وماااااااااة القااااااااايم  اااااااااد م  ماااااااااع الصاااااااااعيد 

 (ما   ير)

 لية اآلداب 
  امعة أ يوي

 م2003

أمى محمد  وزى  -9
 (مصرية)

م االا ا  خدام اب ة المعلوماا الدولية  د ا  اية   -
 (.ما   ير)اإل صالية 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2004

ر مية محمد  -10
 (أرد ية)غصاب 

 حلياااااااى : و ااااااائى اال صاااااااى  اااااااد ال امعاااااااا ا رد يااااااة  -
 (.ما   ير)الم مون والقائم باال صاى 

درا اا معهد ال
والبحوث العربية 

 امعة الدوى  –
 العربية

 م2004

دعاء محمد محمد  -11
 (مصرية)يو ف 

معال اااااة ق اااااايا العاااااالم العرباااااد  اااااد  ااااااراا ا خباااااار   -
 (ما   ير)والبراما ال يا ية بق اة ال زيرة القيرية 

 لية اآلداب 
  امعة أ يوي

 م2004

ال يد ال عيد  -12
 (مصرى)عبدالوهاب 

 ية العالقااااااااااا العاماااااااااة  اااااااااد إدارة ا زمااااااااااا ا ااااااااا را ي  -
 مااااااوذج مق اااااارح إلدارة ا زماااااااا وال ااااااوارث : وال ااااااوارث

 (ما   ير)بقياع ال قى والمواصالا 

 لية الب اا 
 امعة عين 

 امس

 م2005
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 ادية مصيفد عبده  -13
 (مصرية)

الو يفاااااة اإل صاااااالية لل معيااااااا ا هلياااااة ال  اااااائية  اااااد   -
 (د  وراه)درا ة ميدا ية : مصر

 لية اآلداب 
  امعة الم يا

 م2005

وليد خلف محمد  -14
 (مصرية)

أخالقياااا العمااى  ااد العالقاااا العامااة لواقااع الممار ااة   -
 (ما   ير)درا ة ميدا ية : المه ية  د مصر

 لية اآلداب 
ب وهاج  امعة 
   وب الوادى

 م2005

يارة  ؤاد أبو ا ب  -15
 (مصرى)

 اد اإلعاالم ا مري اد  صورة الممل ة العربياة ال اعودية  -
درا اااة : قباااى وبعاااد أحاااداث الحاااادى عاااار مااان  اااب مبر

 (ما   ير) حليلية علد عي ة من الصحف ا مري ية 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2006

مرزوة عبد الح م  -16
 (مصرى)العادلد 

:  اعلياااة اإلعاااالن الصاااحفد  اااد إ خااااذ قاااراراا الااااراء  -
 (ما   ير)الصعيد  درا ة ميدا ية علد إقليم   وب

 لية اآلداب 
  امعة  وهاج

 م2006

هبة اهلل صالح ال يد  -11
 (مصرية)

دور الصااااحف المصاااارية  ااااد  ااااا يى صااااورة ا حاااازاب   -
ال يا ااية المصاارية وا ع ا ااها علااد الماااار ة ال يا ااية 

 (د  وراه)

 لية اآلداب 
  امعة حلوان

 م2006

ي را ح  د  -18
 (مصرية)عبدالخالة 

القاااا العامااة  ااد  اادعيم الماااار ة اإل  ماعيااة دور الع  -
درا ااة ميدا يااة علااد ال معياااا ا هليااة العاملااة : للماارأة

 (ما   ير) د م اى المرأة  د مصر 

 لية اآلداب 
  امعة أ يوي

 م2006

مح وب ح ا د  -19
عبداهلل ح ا د 

 (مصرى)

دور و اااائى اإلعاااالم  اااد   اااوين الصاااورة الذه ياااة عااان   -
 (ما   ير)اب المصرى الصعيد لدى الاب

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2001
 
 
 

ح ام حامد إبراهيم  -20
 (مصرى)

ا  اهااااا ال مهاااور المصااارى  حاااو أخالقيااااا اإلعاااالن   -
 (د  وراه)درا ة ميدا ية : الصحفد وال ليفزيو د

 لية اللغة 
العربية  امعة 

 ا زهر

 م2008

 لمان  يحان  يصى  -21
 ( عودى)بن لبدة 

الو يفااة اال صااالية للعالقااااا العامااة  اااد قياااع ا مااان   -
درا ااااااة  يبيقيااااااة علااااااد ق ااااااية المخاااااادراا : ال ااااااعودى

 (ما   ير)

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2008

مروة صبحد محمد  -22
 (مصرية)

دور حماااالا ال  اااوية اال  ماعياااة  اااد دعااام المااااار ة   -
 (ما   ير)الم  معية 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2008

هبة محمد ح ين  -23
 (مصرية)يو ف 

ا  اهاااااا الم اااا هلك المصاااارى  حااااو  اعليااااة اإلعااااالن   -
 (ما   ير)درا ة ميدا ية : ال حريرى

 لية اإلعالم 
  امعة حلوان

 م2008

هزاع مراد أحمد  -24
 (يم د)ارف 

العوامى المؤررة  د ب اء صورة الم الس ال اريعية لدى   -
 (رما   ي)ال مهور اليم د 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2008

 يهان مصيفد  -25
 البييار

الممار اا اإلعال ية وعالق ها مفهوم حماياة الم ا هلك   -
 (د  وراه)المصرى 

 لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2009

داليا محمد عز  -26
 الدين

 مي مل ية بعض الق واا ال ليفزيو ية الف اائية العربياة   -
 (ما   ير)درا ة  حليلية  -عال ية  يها وال يا اا اإل

 لية الب اا  امعة 
 عين امس

 م2009

دور و اااااااائى اإلعاااااااالم  اااااااد   اااااااوين معاااااااارف الصااااااافوة   -  ها أ ور  ليمان -21
المصااااارية وا  اها هاااااا  حاااااو ال يا اااااة ا مري ياااااة باااااابن 

 (د  وراه)ق ايا اإلصالح  د الم يقة العربية 

 -  لية اإلعالم
  امعة القاهرة

 م2009

الع ود  اصر إبراهيم  -28
 ( وي ية)الرايد 

دور و ااائى اال صاااى  ااد   ميااة وعااد الاااباب ال ااوي د   -
 (ما   ير) .درا ة ميدا ية: بق ية المخدراا

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 م2010
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أميرة محمد  يد  -29
 (مصرية)

دور المواقع االل  رو ية  د ال  وية ال يا د لبحزاب   -
 (ما   ير. )ية عبر اال  ر االمصر 

 – لية اآلداب 
  امعة الزقازية

 م2010

مدحا أبو ب ر  -31
 (مصرى)محمد 

: ال خيااايي لمعاااالم ا م اااد ال ااا خدام ااااب ة اال  ر اااا  -
 (د  وراه. )درا ة  حليلية مقار ة

أ اديمية 
 الارية

 م2010
 

هالة  مير محمد  -32
 (مصرية)

 
غادة  يف رابا  -33

 ( مصرية ) 
 

محمد يو ف  -34
 (مصرى)ا بايهد 

ميرهان مح ن  -35
 ( مصرية ) ي ياوى 

 
 لمان  يحان  يصى  -36

 ( عودي)بن لبده
 
 

 هي ال يد أحمد  -31
 (مصرية) اصر

 
أحمد  عيد علي  -38

 (إمارا ي)ال اعور
 

 ارة محمود  -39
 (مصرية)عبدالعزيز

 
  نو دي عبد الرحم -40

 (يم ي)ايخ باوزير
 

 

د محمد  ارة احم -41
 (مصرية)احمد

 
محمود محمد افية -42
 (مصري)ع ان

 

دور و ااااائى اال صاااااى  ااااد  ااااا يى معااااارف وا  اهاااااا  -
 (ما   ير. )ال مهور المصرى  حو الق ايا الصحية

 
 مااااااااعد لحقاااااااوة المااااااارأة  اعلياااااااة اعال ااااااااا ال  اااااااوية اإل 

درا اااااة  اااااد  صاااااميم و خيااااايي : باااااال ليفزيون المصااااارى 
 (د  وراه ) اإلعالن 

ب اء اال صاى ال مااهيرى والاخصاد  اد االعاالم ا م اد  
 (د  وراه)

العالقااااااااة بااااااااين اإل اااااااا را ي ياا اال صااااااااالية الدارة  اااااااامعة 
 (د  وراه)الم  ماا ومدر اا ال مهور ع ها 

 
ال صااااااااااى الحديراااااااااة علاااااااااي  ااااااااابرير ا ااااااااا خدام    ولو ياااااااااا ا

ا ااا را ي ياا اال صاااالية للعالقااااا العاماااة  اااي المؤ  ااااا 
 (د  وراه.)ال عودية 

 ا
لقااااايم الم  ااااام ه  اااااي إعال ااااااا المواقاااااع العربياااااة وا   بياااااة علاااااي ااااااب ة 

وعالق هاااا با  اهااااا ال مهاااوري المصاااري ( اإل  ر اااا)المعلومااااا الدولياااة 
 (د  وراه" )درا ة  يبيقية"  حوها 
درا اااة :م االلي  رو اااي  اااي دعااام القااارار ا م ااايإلعاااالدور ا

 (د  وراه)ميدا ية مقار ة
 
العوامى المؤررة علي إ   ابة ال مهور لمعال اا الدوائية "

 (ما   ير")درا ة  حليلية ميدا ية –بالف ائياا العربية 
 

دور الدعايااة اال  خابيااة  ااي  فعيااى الماااار ة ال يا ااية  ااي 
 (د  وراة")يةدرا ة ميدا ية و حليل"اليمن

 
درا ة :معال ة المواقع االلي  رو ية لق ية ال عصب الدي ي

 (ما   ير) حليلية علي عي ة من المواقع اال المية
 

 ا يى الصورة الذه ية للارية لدي المواي ين واررها علي 
 د  وراه( درا ة  حليلية ميدا ية) ا م ي ا داء

 

 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 
 – لية ا داب 
  امعة الم يا 

 
أ اديمية 
 الارية

  
 – لية االداب 
  امعة حلوان
 - لية االعالم

  امعة القاهرة 
 
 

 لية الدرا اا 
 -اال المية والعربية

  امعة االزهر
 

أ اديمية الارية 
 المصرية

 - لية االداب
  امعة حلوان

 
 – لية اإلعالم 
  امعة القاهرة

 
 - لية االداب

  امعة الزقازية
 

أ اديمية 
 الارية

 

 م2010
 
 

 م2011
 
 

 م2011
 
 

 م 2011
 

 م2012
 
 
 

 م2012
 
 
 

 م2013
 

 م2013
 
 

 م2013
 
 

 م2014
 
 

 م2014
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محمد  صبحيمروة -43
 (مصرية ) 
 وزيري ميرة -44

 (مصرية)إ ماعيى 
 

محمد ح  د ح ين  -45
 (مصرى)محروس 

 
يا ر محمد -46

 (مصرى)ال اغد
 
 

دي ا محمد   يب -41
 (مصرية)م د 

 
با م احمد ح ن  -48

 (مصرى)را ب 
 

 ياء صقر -49
 (مصرى)
 
 

عادى ح ن عبد  -50
 (ليبد)ال بد معمر 

 
 

مصيفد  محمد -51
 (مصرى)ر عا محرم 

 
 

لم ئولية براما القياس  عالية اال صاالا ال روي ية 
 الم  مة  معةعلد  و بريرهااال  ماعية 

دور الصحف الخاصة  د  ا يى ا  اهاا الرأى  حو 
درا ة  حليلية :الق ايا ال يا ية الداخلية  د مصر 

  .(د  وراه)وميدا ية 
 اعلية ا  خدام أ اليب اال صاى ال  ويقي الم  امى  د 

ا درا ة ميدا ية و حليلية علد عي ة من الار ا:مصر 
 (.د  وراه)الوي ية وم عددة ال   ياا 

ا  خدام اخصائد العالقاا العامة  د ال امعاا المصرية 
ه ية لل امعة لدى لل   ولو يا الحديرة وعالق ه بالصورة الذ

 (ما   ير)الاباب ال امعي
 

 برير عروض اعال اا ال   ابة مباارة عبر ال لفزيون 
 (ما   ير)علد ال ية الارائية للم  هلك

 
م د الرقا ة ا م ية وآرارها علد  فعيى ا داء ا  ار 

 (د  وراه) (درا ة  يبيقية علد االرهاب)
 

 (ما   ير)صورة ايران لدى ال خبة المصرية 
 
 
 

دور    ولو يا اال صاى الحديرة  د  يوير آداء العالقاا 
درا ة )العامة بالمفو ية العليا لال  خاباا الليبية 

 (د  وراه(.) ميدا ية
 

ا  اهاا الراى العام االل  رو ية لم  خدمد الاب اا 
اال  ماعية  حة احداث ال حوى الديمقرايد بمصر درا ة 

 (د  وراه.)يو يو30لما بعد 
 

 – اإلعالم لية 
  امعة القاهرة 

 
  امعة الزقازية

 
 ا زهر امعة 

 
 

 لية ال ربية 
 امعة -ال وعية
 بور عيد

 
 لية االعالم 
  امعة القاهرة

 
ا اديمية 
 الارية

 
 لية االداب 
  امعة االزهر

 
 

 امعة 
 الم صورة

 
 

 لية االعالم 
  امعة القاهرة

 
 

 م2014
 
 

2015 
 

2015 
 
 

2015 
 
 
 

2016 
 
 

2016 
 
 

2011 
 
 
 

2011 
 
 
 

2011 
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محمود محمد   حد  -52
 (مصرى)احمد 

 
 

 دى عبداهلل بخيا  -53
 (مصرية)محمد 

 

ا  خدام قادة الرأى الدي يين للمواقع اإل المية وعالق ه 
 (ما   ير( )درا ة  يبيقية –ب  مية معار هم الدي ية 

 
 

يار اإل الم ال يا د  د مصر المعال ة االعالمية ل 
 (ما   ير)

 لية االداب 
  امعة االزهر

 
 

 لية االعالم 
  امعة القاهرة

2011 
 
 
 

2011 
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للترقيااة  األبحاااث العلميااة المنشااورة التااى قااام األسااتاذ بالمشاااركة فااى تحكيمهااا
 :أستاذ مساعدولدرجة أستاذ، 

 وا ك حواهص حمثو ،  .ما واق سوعاد ا ذاذجوا  أول اليت –دوه  ال اال ا ل     اهوك ه  او ميهك  م  -8
 .، كاإلا  الم  ، جامعا  اها كل87  جملاا  ملاك ا ا يا   الم  ،  اع د

حمثوو  حمووواز  ا  ووكى،  جملاووا  . ملوو ىفكل ماووم  كووا ن  ااوواهل  اذ نإلووا ملثاهسووم  اع ،وواق  اعامووا  اعا مووا -8
، كاإلوووا  المووو  ، (8007مووواهس /  نوووا ك ) ملاوووك ا ا يوووا   اوووكأى  اعوووا ،  جملاووو   اثوووامن،  اعووو د  ألول 

 .181:  211جامعا  اها كل، ص ص
 .م حال حوا ه   ضواه ق ا  ار عوا  الاكرتويإلوا ااويإلوىت  أل وك   و اشوكا  ألوسوأل خلراب  اايو -1

، ص 8001،  نووووووا ك 89سوووووولا  ياوووووواه، جماووووووا  ا يووووووا   الم مإلووووووا، جامعووووووا  أل  ووووووك،  اعوووووو د ه،ووووووم 
 .827-880ص

ده سووا مسوويإلا موورب  مل سسوواق  اكعإلووا وغووري  – ملسووقااإلا  الم مإلووا ااع ،وواق  اعامووا موورب  اليرتيووي  -2
جامعوا  اهوا كل ا  – وريق معواض،  ملو  ك  اعاثوم اكاإلوا  المو    .ا ماك ودواا  المواه ق اكعإلا 

 .8001 ايإلا  81-82 اورتل من 
 نوووواء  اسووووإل  حمثوووو ، جماووووا  ا يووووا   . اوووونا و ااوووواهل:  اكؤ ووووا  الم مإلووووا اهضووووا ا  اله وووواب ا ماووووك -2

 .8001 الم مإلا، جامعا  أل  ك،  نا ك 
 ناء  اسإل  حمث ، مه وال  .و جلثا ريى مام  اساام  الجياىب األسكل  أىفري ،نا ق  ال اال  اشمام -1

 .اانشك  اجملاا  ملاك ا ا يا   الم  ، كاإلا  الم  ، جامعا  اها كل
 نوواء  اسووإل  حمثوو ، جماووا عووا   .8002معاجلووا  ااوويف  ملاووك ا ألحوو    حمووك   ووك  ارا وإلووا مووا   -7

 .8001ا  اكأى  اعا ، كاإلا  الم   جامعا  اها كل،  ايإل
مهووي حسوون م وو   . اهووإلم  أل  ،إلووا وم ،تلووا  املسووقااإلا  الجتثامإلووا اوو ى  اهسووم  اع ،وواق  اعامووا -1

 .888-8 ، ص ص8001 جملإل ، جماا كاإلا  آلد ب، جامعا  ا ،ا  ق، م د س تثرب 
مهوووي حسووون م ووو   .  ووت ف  ملعكفوووا  ملكتسووو ا مووون وسووا ا  المووو    وووااتر إلق ماوووم  اعنوووف ضوو   ملوووكأل -9

 جملاا  ملاك ا ا يوا   اوكأى  اعوا ، كاإلوا  المو  ، جامعوا  اهوا كل،  جملاو   اثوامن،  اعو د  ألول،  جملإل ، 
 .872-11، ص ص8007 نا ك 

مهوي  . اكضا  ااظإلوم وم ،توه  و عمس مسواق  اشماوإلا او ى  ملوكأل  ملثاهسوا مللنوا  اع ،واق  اعاموا -80
اثوم و اتنثإلوا ا جنواب ماوك، جامعوا حسن م    جملإل ،  مل  ك  اعاثم  خلامس ااثكأل و ا يو   اع

 .11-8 ، ص ص8002أسإلاط،   ك ا 
مهووي حسوون م وو   جملإلوو ،  .ده كإلووا ملعااموواق  انشووك ق  ااوويإلا اوو ى  اشوو اب  جلووامعم اعثاإلوواق  ال -88

 ، ص 8002د سووثرب  82 جملاووا  ملاووك ا ا يووا   الموو  ، كاإلووا  الموو   ، جامعووا  اهووا كل،  اعوو د 
 .278-199ص
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مهووي  .يووي وم ،تووه  وو عمس  مللوواه ق  الجتثامإلووا اوو ى  وو ب  ملكحاووا  اثايا ووا ال اووال موورب  اليرت  -88
حسوون م وو   جملإلوو ، جماووا ده سوواق  اروااووا، معلوو   ا ه سوواق  اعاإلووا ااروااووا، جامعووا مووني  ووس، 

 .22-18 ، ص ص8001 نا ك  10 اع د 
ي م وو  مهوو .دوه وسووا ا  الموو   ا  شووكإلا  ااوواهل  اذ نإلووا األ وووال ذوى  الحتإلاجوواق  خلا ووا -81

 ، ص 8002 جملإلو ، مو  ك محا ووا و ك إلوا  اروووا  اعوكىب، كاإلوا  ارت إلووا  انامإلوا، جامعووا  ا ،وا  ق، مووا ا 
 .881-11ص

مهوي  . اليرتيي وم ،ته  إده م  ملوك  هني ااثموا ك  ااويإلا ا ال واه يوك وا  وأىفري  اشوما  اثااو  -82
 .جامعا  اها كل – حسن، مه ال اانشك  اجملاا  ملاك ا ا يا   الم  ، كاإلا  الم  

 . 8001 اااهل  اذ نإلا جملاس  انا ب ا ى  جلثلاه  اعك ،م، كاإلا  الم  ، جامعا     د  -82
،  اتعاإلهوواق  اسإلاسووإلا  وو ل  اله وواب اوو وه  اسإلاسووم  ثاووا  اع ،وواق  اعامووا  ألمك كإلووا ملكافيووا  -81

 . 9/80/8007 اع د ن      د،   ذاذجا ، جماا ،ضا ا سإلاسإلا،8001ما  
 . 8001جامعا     د،  -م  كيامج ااع ،اق  اعاما   كامإلا ا  اعك ا، كاإلا  الم   اثإل -87
 اتعكض ااسا ا  المو   وأىفوكىف ماوم مشوامك  اع اوا او ى  ارو ب  اا فو  ن جبامعوا :  ال اال  اثهاا -81

،  اسوونا  اسووا عا مشووكل،  اشووقان  الم مإلووا، 21أ   اهووكى، سوووك ن سوووك ن  ملهووا م،  اتعوواون  اعوو د 
-810ص ص (. وووو، شوووا ل8281) اك ووواض : ألمايوووا  اعاموووا جملاوووس  اتعووواون اووو ول  خلاوووإلج  اعك إلوووا 

812. 
سووك ن سووك ن  ده سوا و ووإلا، جماوا  ا يوا   الم مإلوا،:  الم ن و ناما  الم   ا  اعاىف  اعوكىب -89

 .822-881ص ص (. ، أكتا ك8000)، جامعا  أل  ك 82 ملها م،   اع د 
سوووك ن سوووك ن  دوه  ارب وو   الاكوورتوىن ا  ات إلووري و اترووا ك  مل سسووم،: سسوواق هنإلووا  ملعااموواق و مل   -80

، مككووو   ا يوووا   الجتثامإلوووا مبعلووو   ا يوووا  (28)ساسووواا عوووا   اعاوووا   الجتثامإلوووا  ملهوووا م،  
 .( و8281) مكا  ملككما:  اعاثإلا والحإلاء  ارت    الس مم، جامعا أ   اهكى

21- Precursors of Globalization: Review and discussion of media globalization, 

Paper presented at the Seventh Annual AUSACE/BIMA International 

Conference, Al-Makaty, S.S. (2002). Lebanese American University, Beirut, 

Lebanon 31 October – 3 November 2002. Also, Published at Journal of 

Humanities and Social Sciences, 9, (May 2004), 

(http://www.uluminsania.net/a108.htm). 

 –اتجاهاااا ارأااالص اريااالمتم ارأنألااوص هاااى وااىلتاا الااا مقااا و امسااعة ارأماااةص مارأ ااأىسم مارأا لاام  -22

، 2115سمد لكناىرا . مجلم ارباىث امسعملم، جامام األزها دلاقم تاللللم مملماهلم، قاا ماأم مهبا،

 .24ارامد 

دلاقم ملماهلم سلا سلنم ما   –تأثلا ارنااض رإلهناهت سلا إحماث ارفجىص ارأاااللم رمى ارشباب ارجاماا  -23

، 2116طعب ارجامام ر ىهاج، قاا ماأم مهبا، مجلم ارباىث امسعملم، جامام األزهاا، سامد تنااتا 

 .25ارامد 

http://www.uluminsania.net/a108.htm
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اسنأاد اراتفلاا سلا االتيال ارشخيا الا تبنا األالكال ارأ انامثم، دلاقام ملماهلام سلاا سلنام ما   ااى  -24

، ارجوء ارثااها، لكناىرا، 29مااالظم قىهاج، قاا ماأم مهبا، مجلم كللم اآلداب، جامام قىهاج، ارامد 

 .قىهاج 2116

مبو دلاقم ملماهلم سلا سلنام ما  ااباب سع م تااض ارشباب رلفضا لاا رنيىلاتام ارذهنلم رشاتك ارأ ن -25

، ارجااوء ارثاااها، 29إ لاالم جنااىب اريااالم، قاااا ماأاام مهبااا، مجلاام كللاام اآلداب، جامااام قااىهاج، ارااامد 

 .ة2116

وااىلص ارااذاا راامى طااعب امسااعة مسع ناااا راريااىلص ارذهنلاام ساا  ماناام ارأ اانمبو الااا  ااىء ارأن لااااا  -26

قم ملماهلم ممالهم، قاا ماأم مهبا، مجلم اربااىث امسعملام، دلا –ار لاقلم ماال نيادتم ماالجنأاسلم 

 .2116لكنىرا  26جامام األزها، ارامد 

اتجاهاااا ارنااا بل  هاااى لقااارلة ارمساتاام االهنخارلاام ارنااا إقاانخمماا ارأاااااىش الهنخاراااا مجلاا  ارشاااة  -27

 .ة2117اهاص ة، قاا ماأم مهبا، ارأؤتأا ارالأا ارثارث سشا، كللم امسعة، جامام ارم2115

اتجاهاا ارنخبم را للم جنىب اريالم هاى ت طلم ارمضاتا اراارلم الا اريااالم ارأياتم الا ظاو ارنااىالا  -28

ار لاقالم ماال نياادتم مارنكنىرىجلام، قاااا ماأام مهباا، ارأاؤتأا ارالأااا ارااراأ ألكادتألام ل باال ارلااىة، 

   .2117ارماهاص، 

دلاقام حاراام سلاا مجأىسام لقااا الاا ماحلاام : مقااا و امساعةاراىاماو ارأاؤثاص الااا تفاساو كباال ار اا  ماأ  -29

كللام امساعة جاماام ارمااهاص،  -ارشلخى م، لااف سبم ارأ لث، مؤتأا األقاص مامسعة متامتاا ارايا 

 .2119البااتا  15-17

لةتاام تاللللاام رظاااهاص لطفااال ارشااىال  الااا ار االنأا ارأياااتم، سللاااء لحأاام : امسااعة ملطفااال ارشااىال  -31

البااتااا  17-15كللاام امسااعة جامااام ارماااهاص،  –اال، مااؤتأا األقاااص مامسااعة متااامتاا ارايااا سباامار

2119. 

دلاقام : اقنخماة االهناهت مسع نه رارنفاساو االجنأااسا مار لاقاا راذمى االحنلاجااا ارخاوام الاا مياا -31

م امساعة جاماام ملماهلم، هامل  زكاتا  ضا، راث مممة إرا ارأاؤتأا ارالأاا اراممرا ار اادر سشاا ركللا

 .2111تىرلى  15-13ارماهاص الا ارفناص م  

، ماأام سناااش. ارممل االتيارا رأنظأاا ارأجنأأ ارأمها ارخمملم الا ماارجم مشاكعا ارفماااء الاا مياا -32

 15-13راث مممة إرا ارأؤتأا ارالأا ارممرا ار ادر سشاا ركللام امساعة جاماام ارمااهاص الاا ارفنااص ما  

 .2111تىرلى 

دلاقام تطبلملام سلاا : اة تكنىرىجلا ارأالىمااا الاا حأاعا ارن اىتج االجنأااسا الاا اراىط  ارااراااقنخم -33

 .2111 كللم امسعة جامام ارماهاص،  حأعا غاار،  ارم زسأىة، ارأجلم ارأياتم رباىث امسعة،

نامهلام رلجاماااا دلاقم تاللللام رلأىا اأ االرك: دمل مىا أ االهناهت الا تاملج األهماف االتيارلم رلأنظأم -34

 كللم امساعة جاماام ارمااهاص،  اراكىملم مارخاوم الا ميا، حناش جنلم، ارأجلم ارأياتم رباىث امسعة،

2111. 

دلاقام : الاسللم إقانخماة ارجاماااا ارخاوام رأىا اااا االركنامهلام كتقانااتلجلم رن اىتج سع اتااا راارطعب -35

ارأجلام ارأيااتم ربااىث اراالى اراااة، أاء ار الم قاارم، حارم سلا جامام سجأاش رلالاىة مارنكنىرىجلاا، اال

 .2111كللم امسعة جامام ارماهاص، 
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دلاقم تاللللم سلا سلنم م  إسعهاا ارمنااص األمراا، : ارملم ارنا تاك اا امسعهاا الا ارنللفوتىش ارأياى -36

 .1998ه ماأىد سبم ارااطا، مجلم ارباىث امسعملم، جامام األزها، ارامد ارناقأ، تىرل

دلاقام تطبلملام سلاا امهنخارااا ارنشااتالم : ارن ىتج ار لاقاا رححاواب مارجأاسااا ار لاقالم ارأيااتم  -37

التخ ، قلىى قللأاش سبم اراألام ، ممباىل رلنشاا رارأجلام ارأيااتم ربااىث اراالى اراااة رنا 2111هىالأبا 

 . 2111تىرلى

ة ار اىدى الا منطمم جازاش هاى لحماث اراام دمل مقا و االسعة الا تشكلو ماالف ماتجاهاا ارالى اراا -38

رناالتخ ارجنىرا ار اىدى ، حازة لهاىل ماأام اربناا ، ممباىل رلنشاا رارأجلام ارأيااتم ربااىث اراالى اراااة 

 .  2111تىرلى

اقنااتلجلاا م نمبللم رنفالو دمل مقا و االتيال الا رناء ثماالم مجنأالم م اهمص رأشالكم ارأالص ارأياتم  -39

االساعة ماربنااء ارثماااالا " ر لاقالم ، سااادل سبام ار فاال ، ارأااؤتأا ارالناا ار انىى ارثاراث سشااا الاا ارالااص ا

 . جامام ارماهاص  –، كللم االسعة  2117ماالجنأاسا رلأىاط  اراارا ، ماتى 

دتأمااطلاام االسااعة كأااا تاك اااا ارباااام  اراىالتاام ارجأاهلاتاام ارأممماام رااارمنىاا ارنللفوتىهلاام ارأياااتم  -41

اكىملم مارخاوم ، ساادل سبام ار فاال ، ارأاؤتأا ارالناا ارااراأ رشاابم سلاىة االساعة راالكادتألام ارممرلام ار

 .  2118ماتى  21 -21رلانمقم مسلىة االسعة ، 

لةتم م نمبللم رنفالو دمل ارنللفوتىش الاا مىاجاام لراااد ارمضالم ار اكاهلم الاا  اىء نلاء سلنام ما  ارنخبام  -41

 17-15األقاااص ماالسااعة متااامتاا ارايااا ، : ار فااال ، ارأااؤتأا ارالأااا األمل االسعملاام ، سااادل سباام 

 . ، كللم االسعة جامام ارماهاص  2119البااتا 

اراع م رل  منارام ارشباب ارجاماا رنطىاا االواع  ار لاقاا كأاا تاا ااا ارنللفوتاىش ماتجاهااتام هااى  -42

،  34ارأجلاام ارأياااتم رباااىث االسااعة ، ارااامد م اانمبو اراأااو ار لاقااا الااا ميااا ، سااادل سباام ار فااال ، 

 .جامام ارماهاص  –كللم االسعة  2119لكنىرا 

دمل ارنللفوتىش الا ادلاك ارجأاىل رأخاطا ارن لااا ارأنا لم سلا م نمبو ارالااص الاا مياا ، ساادل سبام  -43

جاماام  –االساعة  كللام ، 2111رناالتخ تىرلاى ار فال ، ممبىل رنشا رارأجلم ارياتم ربااىث اراالى اراااة ،

 . ارماهاص 

تنااتا متطىلاتااا ،  25اسنأاد ارجأاىل ارأياى سلا ارمنىاا ارفضا لم ام بالتم الا منارام لحماث ثىلص  -44

، كللام االساعة  2111ارالى ارااة رناالتخ تىرلاى رارأجلم ارأياتم رباىث نشا لسادل سبم ار فال ، ممبىل ر

 .جامام ارماهاص  –

دلاقام ملماهلام سلاا طااعب : رارااارم ارااراا رلفاب قابىك ماماااباساا ارأناممام رامتام اقانخماة ارأاااهمل   -45

ارأاحلم ارثاهىتم راراارم اراارا الا  ىء هظاتم االقنخماماا ماالاباساا ، لالات سالف ارضبأ ، ارأجلم 

 .2119تىهلم   -ارأجلم ارناقأ رنالتخ تناتا  3ارأياتم رباىث ارالى ارااة ، ارامد 

دلاقام ملماهلام الاا  اىء هظاتام ار اار ارثمااالا ، لالاات : قنا  ارجاماا الا ارياااالم اراارلام وىلص األ -46

قابنأبا  –، متىرلاى  2111تىهلام  –، اراتاو  4م 3سالف ارضبأ ، ارأجلم ارالألم رباىث ارياااالم اراامد 

2111  . 

ات سالف ارضابأ ، دلاقم تاللللم الا  ىء هظاتم األطا ، لال: ارأاارجم اريافلم رإل ااراا الا ميا  -47

 .  2119، تىرلى  69مجلم االداب مارالىة االه اهلم ، جامام ارأنلا ارامد 
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لالات سالف ارضبأ ، ممبىل رلنشاا الاا ، دلاقم تاللللم : مااجم  ضلم جىدص ارناللم الا راام  ارنللفوتىش  -48

   .  2111ارأمجلم ارأياتم رباىث االسعة رنالتخ تىرلى 

نخارلم الا دسم ار الىك امهنخاارا رلشاباب ارجااماا ، اتناار سبام اراألام ارخاتباا دمل حأعا ارنىسلم االه -49

م اانمبو االساعة رااام " ،ممامة اراا ارأااؤتأا ار انىى األمل ركللاام االساعة رجامااام االهاااة اركنمتاام مسنىاهاه 

 .  2112مالر  21-19ارثىلاا اراارلم الا ارفناص م  

لاقم ملماهلم سلا ارما م راالتيال مسلنم م  ل  اة االساعة د:   لم مقا و االسعة اراكىملم ارأياتماميم -51

م انمبو " ريالم ميا ،مممة ارا ارأؤتأا ار انىى األمل ركللام االساعة رجاماام االهاااة اركنمتام مسنىاهاه 

 .   2112مالر  21-19االسعة رام ارثىلاا اراارلم الا ارفناص م  

ا ارالى ارااة ار اىدى الا منطمم جازاش هاى لحماث  ارام  دمل مقا و االسعة الا تشكلو ماالف ماتجاها -51

ارجنىرا ار اىدى ، حازة لهاىل ماأام اربناا ، ممباىل رلنشاا رارأجلام ارأيااتم ربااىث اراااى اراااة رناالتخ 

25/7/2111 . 

ل ع لاا االسعة الا ارفضا لاا اراارلم ارخاوم كأا تااها ارجأاىل ارأيااى ، حاازة لهاىل ماأام اربناا ،  -52

رأااؤتأا ارالأااا ارااممرا اراارااأ سشااا ، االسااعة راال  ارااتاام مارأ اا ىرلم ، كللاام االسااعة جامااام ارماااهاص ا

2118 . 

مارنللفوتىهلام  ألحاماث ارنااىل ارامتأمااطا الاا ارأنطمام  اتجاهاا اريفىص ارأياتم م  ارن طلم اريافلم  -53

 31لام ارأيااتم ربااىث االساعة ، سامد اراارلم ، حازة لهىل ماأم اربنا ، اراااهلم ماأام لراى ارأجام ، ارأج

 .  2118قبنأبا  –كللم االسعة جامام ارماهاص ، تىرلى 

ميما لم اال اساا كأيامل رلأالىمااا سنام جأااىل ارأثمفال  الاا غاوص ، هشاأا األ طاا ، مجلام ارجاماام  -54

 .  1998وص ، ارامد األمل ، ارأجلم ار ادر تناتا االقعملم الا غ

  متأثلاها الاا األداء ارأاناا ممأالقام ارا ارام ارذاتلام ، هشاأا األ طاا ، مجلام ظاهاص اقناماف اريافلل -55

 .  2111، البااتا  38دلاقاا ارالىة االه اهلم ماالجنأاسلم ، ارجامام االلدهلم ، ارأجلم 

اتجاهاا ارما م راالتيال هاى مفاىما ارااتم مارأ  ىرلم االجنأاسلم رليااالم ارأياتم الاا األرفلام ارثارثام  -56

، هااامل   ضااا ، ارأااؤتأا ارالأااا ارااممرا اراارااأ سشااا ، االسااعة راال  ارأ اا ىرلم مارااتاام ، كللاام االسااعة 

 .  2118تىرلم  3-1جامام ارماهاص 

دلاقام تاللللام كلفلام رخطااب ارياا  : لةتم اريااالم رخطاب ارا ل  األماتكا لمراما رلااارم االقاعما  -57

 ضا ، ارأجلم ارأيااتم ربااىث ارياااالم اراامد األمل لكناىرا  األماتكلم ماألقاا للم مارأياتم ، هامل 

، ماكو ارنىثلج مارنااث اريافا ركللام االساعة جاماام  2111، ارامد ارثاها تناتا مالر  2119دت أبا 

 .ارماهاص 

اقاانخماة االهناهاات مسع نااه رنفاسااو االجنأاااسا مار لاقااا رااذمى االحنلاجاااا ارخاواام الااا ميااا دلاقاام  -58

تىرلام  15-13االسعة م ضااتا ارفماا مارأاأشال  : امل   ضا ، ارأؤتأا ارممرا ار ادر سشا ملماهلم ، ه

 . ، كللم االسعة جامام ارماهاص  2111

اتجاهاا ارشباب ارأياي هاى ابكاا ارنىاوو االجنأاسب سلب ارشبكم ارانكبىتلم الب إطال هظاتم ارثاااء  -59

 -رلأجلام ارأياااتم رباااىث اراالي ارااااة ساامد لكنااىرا امسعماب ،  اراام وااع  ارامت  ح اا  ، ممبااىل رلنشااا

 .2111دت أبا 



 - 25 - 

 

ارناللو ارنممي رباىث األطاا امسعملام  اعل ارامام األمل رلمااش ارااادي ماراشاات  ،  ارام واع  ارامت   -61

 .2111دت أبا 21-19جامام ارماهاص ، –من امش ، ارأؤتأا ارالأب ارممرب ار ارأ سشا ركللم امسعة 

ي ارااة ارأياي هاى ماارجام ارمناىاا ارنللفوتىهلام رمضالم اراجااص ار ااتم ماألداء اراكاىمب ارال اتجاهاا -61

تىهلى  15-13جامام ارماهاص ،  –رشأهاا ،  ارم وع  ارمت  ، ارأؤتأا ارممرب ار ادر سشا ركللم امسعة 

2111. 

م الب مجال امهناج ام اساب مارمنىاا ارأياتم رامىق ارألكلم ارفكات رام اساا امسعملل م نىتاا مسب  -62

 – تىرلاهمارنللفوتىهب ،  ارم واع  ارامت  ، ارأجلام ارأيااتم ربااىث اراالي اراااة ، ارأجلام ارناقاأ ، سامد 

 . 2119دت أبا 

ارنمللمي مارجمتم الب تشكلو ماالف ارالي ارااة ماتجاهاته هااى  ضااتا ارمتأمااطلام متاامتاتاا  امسعةدمل  -63

 ارالأاابارأاؤتأا   اراام واع  ارامت ، مهظاتام االسنأااد ، امسعمابارخطااب  الاب إطاال تاللااو: الاب مياا 

جاماام  امساعةكللام  2119تىرلاى  9-7ارىا اأ مارناامتاا ، :  مامواع  امساعة: ارممرب ارخام  سشاا 

 .ارماهاص

داا الااب إطااال ارناللااو االجنأاااسب رأااام: اتجاهاااا ارااالي ارااااة ارأياااي هاااى ثنا لاام امسااعة مارشااا ااا  -64

ارىسب امسعمب ،  ارم وع  ارمت  ، ارأؤتأا ارالأاب اراممرب ارااراأ سشاا ركللام امساعة جاماام ارمااهاص 

 .2118تىرله 

دلاقم ملماهلم سلب ارأمالر :حلىل ممناحم رلن لة سلب ارياىراا ارنب تىاجه ل يا ب االسعة ارنارىي  -65

ي ارخااام  ركللاام ارنارلاام ارنىسلاام جامااام ارأياتم،قااااد ماأاام ماأاام ارأياااي ،ارأااؤتأا ارالأااب ار اانى

 .2111ارأنيىلص لراتو 

امسعهاا ارنللفوتىهلم رارمنىاا ارفضا لم اراارلم مسع ناا رار لىك االقناعكب رامي ارأاالص ارااملام مغلاا  -66

ارااممرب )ارااملاام دلاقاام ممالهم،قااااد ماأاام ماأاام ارأياااي، ارأااؤتأا ارالأااب ار اانىي اراارااب ار ااادر 

 .2111كللم ارنارلم ارنىسلم جامام ارأنيىلص لراتور( ارثارث

-12ارااجاا ارنف لم ماالجنأاسلم رمي ارأاااهمل  ارأكفاىالل  ما   إابا مدملها الب  األمقطإ اسم ارشاق  -67

ارنف ب  املاادقنم دلاقم ملماهلم،قااد ماأم ماأم ارأياي ، ارأؤتأا ار نىي ار ادر سشا ماكو  18

 .2111جامام سل  اأ  

 2111تناتا  25ارجاماب رباض ارأفاهلم ار لاقلم رام لحماث ثىلص قا و االسعة الب تومتم ارشباب دمل م -68

،قااد ماأام ماأام ارأيااي،مجلم دلاقااا ارطفىرام ،مااام ارملاقااا اراللاا ارطفىرام جاماام سال  ااأ  

 .2113مالر

ا ارفضا لم ام بالتم رأ تاك اا راض ارباام  ار لاقلم رارمنىا( وىلص اراكىمم)إدلاك ارشباب ارأياي  -69

ة،قااد ماأم ماأم ارأياي، ارأؤتأا ارالأب اراممرب األمل كللام ارنارلام ارنىسلام 2111تناتا  25لحماث 

 .2113جامام ارأنىاللم لراتو

اراع اااا االجنأاسلاام رارأ ل ااعا ارناكلاام ارأمرلجاام رااارمنىاا ارفضااا لم اراارلاام مماامي إدلاك ارأااااهمل   -71

مملماهلم ،قاااد ماأام ماأام ارأيااي،ارأجلم ارأيااتم ربااىث االساعة كللام االساعة  دلاقم تاللللم:راا 

 .2113جامام ارماهاص ماتى 
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ارىسماب،مجلام ارالاىة  لحأم دلاقم المالم إسعملم،إرااهلم: ىارط اراأو امسعمب الب ارشاتام امقعملم -71

 .2112ر نم  2امه اهلم جامام اقطنبىل ارأجلم ار ارأ ارامد

إرااااهلم لحأاام ارااىسماب  دلاقاام ملماهلاام ،:االهناهاات سلااب االتيااال ارشخيااب راألقاااص ماألواام اء تااأثلا -72

 .2112ر نم  2ارامد  39ارأجلم  األلدهلمدلاقاا ارالىة امه اهلم ماالجنأاسلم ارجامام 

نأهلاو دلاقام ملماهلام سلاب امحاماث الاب مااكاو ار:سلاب ارأشااهمت  األ ع لاملثا ارباام  ارنللفوتىهلم غلا  -73

 .2112ر نم  2ارامد 18مجلم ارأنالص جامام نل اربلت ارأجلم إرااهلم لحأم ارىسماب  األلدهلم ،

ماؤتأا كللام إراااهلم لحأام اراىسماب  ،سلاب غاوص امقااا لللمدمل ابكاا ارنىاوو االجنأاسب الب ارااب  -74

 .2112ر نم  جامام االهااة اركنمتم ،ارأجلم ارأياتم رباىث االسعة م ا أ مؤتأا -االسعة

 الب كللم ارشاتام امقعمب مامسعةاالتيال الب زتادص تملب طلبم   م ارمسىص  ملقارلةلثا مقا و ارمسىص  -75

ر انم  3اراامد 7جاماام نل اربلات ارأجلام  -امقاعملمالاب ارملاقااا  األلدهلمارأجلم  إرااهلم لحأم ارىسماب

2111. 

إراااهلم لحأام اراىسماب مجلام اتاااد  رلااا مقابو ارنطاىتا،ار البلاا ماالتجا:ارفضا لاا ارمتنلم امقاعملم  -76

 .2111ر نم 2ارامد 8اتااد ارجامااا اراارلم ارأجلم -ارجامااا اراارلم رعداب

مجلاة )بحوث قاام بتحكيمهاا للنشار بمجلاة الدراساات العلياا بيكاديمياة الشارطة 
 (:علمية محكمة نصف سنوية

 .ى ارااة رجااز ارشاطماراع اا اراامم دملها الا ك ة تأتلم ارال -77

 .اتياالا األزمم متطبلماتاا الا ارأجال األمنا -78

 .دمل مقا و االتيال الا تشكلو ماالف  باط ارشاطم هاى  ضاتا حمىق امه اش -79

 .وىل ارا ارم سلا امسعة األمنا -81
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