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 حسين خليفه حسن خليفه

 

 Hualalamy@hotmail.com: البريد االليكتروني
 

 0109212809:الهاتف
 

 :المعلومات الشخصية

 

 9188  –يناير  2: تاريخ الميالد. 

 أعزب: االجتماعية الحالة. 

 مصري: الجنسية.  

 جامعة القاهرة - كلية اإلعالم - نمعيد بقسم اإلذاعة والتلفزيو: الوظيفة. 

 إعفاء: الخدمة العسكرية. 

 

 :المؤهالت العلمية

 

 كلية اإلعالم -جامعة القاهرة
 

  2001إعالم عام حاصل علي بكالوريوس.  

 بترتيب الثالث علي ومن أوائل قسم اإلذاعة والتلفزيون  امتياز مع مرتبة الشرف: التقدير

 .القسم

 إذاعة والتلفزيون: تخصص. 

 حاصل علي السنة التمهيدية للماجستير في قسم اإلذاعة والتلفزيون. 

 اآلن في مرحلة إعداد رسالة الماجستير في اإلذاعة والتلفزيون. 
 

 : العملية الخبرات

 

 مصر – القاهرة –( Univ 2)، وقناة(Cairo univ1)قناة
 

  قناةقناتي ب كمذيعالعمل(Cairo univ1)وقناة ،(Univ 2) ،في الفترة من 
 .22/5/2090الي 9/1/2001

 

 تقديم العديد من فقرات الربط علي الهواء مباشرة. 

  التي تصدر عن القناتين األخبارتقديم نشرات. 

 فزيونية وتقديمهايعداد العديد من الفقرات التلإ. 
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  اآلتيإجراء العديد من اللقاءات باللغة العربية منها: 

 
 حنان ترك / لقاء مع الفنانة. 

 ي خليلييح/نان لقاء مع الف. 

 سلمي صباحي /لقاء مع المطربة. 
 حسام كامل رئيس الجامعة/ د.لقاءات مع أ. 

 حسين خالد نائب رئيس الجامعة/ د.لقاء مع أ. 

 هبة نصار نائب رئيس الجامعة/ د.لقاء مع أ. 
 أحمد بالل عميد كلية الحقوق/ د.لقاء مع أ. 

 

  باللغة االنجليزية إجرائهاومن اللقاءات التي تم: 
 

 المتحدة في مصر لألممجيمس راولي المنسق المقيم / لقاء السيد 
  انخبايار/ منغوليا السيدلجمهورية لقاء مع الرئيس السابق. 

 لقاء مع رئيسة منظمة حقوق المرأة التابعة لألمم المتحدة. 

 

 التلفزيون المصري
  

  األولي القناةمن  شهادة خبرة في التقديمحاصل علي. 

   الثانيةالقناة من  جااإلخرخبرة في حاصل علي شهادة. 

  المصرية الثالثةالقناة المشاركة في برنامج القاهرة علي الهواء ب. 

  األوليالمشاركة في برنامج حالة حوار بالقناة. 

 المشاركة في برنامج دنيا المنوعات بشبكة الشباب والرياضة.  

 

 قسم اإلذاعة والتلفزيون –جامعة القاهرة 
 

 التابع كباحث ميداني" عالقة الجمهور المصري بالقنوات التلفزيونية"ثالمشاركة في بح ،

، حيث قام بجمع البيانات الميدانية من محافظتي لمركز بحوث الرأي العام بكلية اإلعالم

 .2090المنيا والجيزة

  عالقة الجمهور المصري بالقنوات "قام الباحث بالمشاركة في تكويد وإدخال بيانات بحث

 .0202التابع لمركز بحوث الرأي العام بكلية اإلعالم "ةالتلفزيوني

  بتحليل مضمون موقع كما قام الباحثtwitter  تم إجراءه إلحدي الجهات البحثية في بحث

 .   2090عن االنتخابات البرلمانية عام 

  بتحليل مضمون موقع كما قمت facebook(.يناير 25ثورة )أثناء الثورة المصرية 

  الختبار مدي ثبات صحيفة  يل مضمون العديد من البرامج التليفزيونيةبتحلقام الباحث
 .تحليل المضمون مع باحثين اخرين في اطار رسائل الماجستير والدكتوراه
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  الختبار مدي ثبات  األفالم التلفزيونية والسينمائيةبتحليل مضمون العديد من قام الباحث

 .رسائل الماجستير والدكتوراهصحيفة تحليل المضمون مع باحثين اخرين في اطار 

  الختبار مدي ثبات صحيفة  التليفزيونية المسلسالتبتحليل مضمون العديد من قام الباحث

 .تحليل المضمون مع باحثين اخرين في اطار رسائل الماجستير والدكتوراه

  2001والتلفزيون لمشروعات التخرج عام  اإلذاعةتقديم مهرجان قسم. 

  ضمن المشاركة في دورة التربية " من الجاني"لبرنامج تلفزيوني بعنوان  تاسكر يبتقديم
 .2001التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية ابريل عام  اإلعالمية

  2099جامعة القاهرة عام  والتليفزيون اإلذاعةلمهرجان قسم  اإلعالميالمنسق. 

  2001عام " طايرجواز ع ال"المشاركة في كتابة اسكر يبت واخرج الفيلم التسجيلي. 

  التقديم، )وخاصة التلفزيونيوالتلفزيون علي فنون العمل  اإلذاعةالقيام بتدريب طلبة قسم
 .(واإلخراج ،واالضاءة،والتصوير

  في لجنة المطبوعات والنشر اإلعالمالمشاركة في المؤتمر العلمي السادس عشر بكلية. 

  2099عام  اإلعالمعليها كلية  أشرفتتنظيم دورة في الجرافيكس. 

  والتليفزيون  اإلذاعةالمشاركة في تنظيم مهرجان مشروعات التخرج الخاصة بقسم
 .2090عام

 كما شاركت في العديد من المؤتمرات التي نظمتها الكلية وشاركت في لجانها المختلفة. 

  في العديد من المهرجانات العربية" جواز ع الطاير"الفيلم التسجيلي كما شارك. 

 

 :الدورات

 

 امعة القاهرةج
 

  اآلليحاصل علي شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب(ICDL ) 2099عام. 

 حاصل علي دورات متقدمة في (Windows - Internet– Word – Power point ). 

  حاصل علي المستوي الرابع من المستويات الستة في المحادثة باللغة االنجليزية بدرجة

99%. 

  حاصل علي دورة في برنامجSPSS. 

 

 :التلفزيون المصري
 

   وشبكة الشباب " البرنامج العام " الرئيسية بالشبكةحصلت علي دورات تدريبية،

 .والرياضة

  والثانية والثالثة المصرية األوليحصلت علي دورات تدريبية في القنوات. 
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 :المهارات

 

 :اللغة
 

 األماللغة : عربيةاللغة ال. 

 

 نجليزيةاللغة اال: 

  تيازام –قراءة. 

  امتياز –كتابة. 

  امتياز –محادثة. 

 

 :اآلليالحاسب 

 

 برامج  إجادة (Windows - Internet– Word – Power point  )تامة إجادة. 

  دراية بمبادئ برنامجFinal Cut. 

  حاصل علي شهادة(ICDL.)  

  حاصل علي دورة في برنامجSPSS. 

 

 :المهارات الفنية
 

 عملالتكيف التام للعمل ضمن فريق ال. 

 القدرة على األداء تحت ضغط العمل. 

 التمتع بقدرة جيدة على بناء العالقات االجتماعية البناءة. 

 

 

 :الجوائز العلمية وشهادات التقدير

 

  للتفوق العلمي جالل الحمامصي/جائزة الدكتورحاصل علي. 

 لمي لمشاركة في المؤتمر العل حاصل علي شهادة تقدير من كلية االعالم جامعة القاهرة

 .السادس عشر بكلية اإلعالم في لجنة المطبوعات والنشر

  للمشاركة في دورة التربية اإلعالمية التابعة لمنظمة اليونسكو حاصل علي شهادة تقدير

 .2001العالمية ابريل عام 

  حاصل علي جائزة خاصة مع زمالئي من قسم االذاعة والتلفزيون،كلية االعالم، جامعة

 .2001عام " جواز ع الطاير"لتسجيلي الفيلم االقاهرة، عن 

  حاصل علي العديد من شهادات التقدير من قسم اإلذاعة والتليفزيون، كلية اإلعالم،جامعة
 .القاهرة

  2008للتفوق في الدراسة عام  "حياتنا"حاصل علي شهادة تقدير من أسرة. 
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 :الهوايات

 

  والمصريواأللماني ،االنجليزي األدبالقراءة في ،. 

  واألجنبيةالدراما العربية مشاهدة. 

  األجسامممارسة الرياضة وخاصة رياضتي التنس، وكمال. 

  األوربية أومتابعة مباريات كرة القدم سواء المصرية. 
 


