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 ان الســيرة الذاتيـــةـبي
 محمد ســـيد عتران/ ور ـللدكت

 
 . محمد سيد محمد على عتران .د /  مـاإلس

 .جامعة القاهرة  كلية اإلعالم/ قسم العالقات العامة واإلعالن ب استاذ مساعد/  الوظيفة
 .  21/22/2591 / تاريخ الميالد

 .بنـاء ة أـمتزوج ولديه ثالث/  الحالة االجتماعية
 

 :الشهادات الحاصل عليها 
بمرتبة الشرف  2552كلية اإلعالم جامعة القاهرة قسم العالقات العامة واإلعالن ، دكتوراه فى اإلعالم من  -2

 .دراسة تطبيقية  –دور اإلتصال فى عملية المشاركة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية  :، فى موضوع األولى 
 از ـبتقدير ممت 2511كلية اإلعالم جامعة القاهرة قسم العالقات العامة واإلعالن ، ماجستير فى اإلعالم من  -1

          .دراسة ميدانية  –العالقات العامة فى قطاع اإلستثمار فى مصر : فى موضوع 
 جيد جدا بتقدير  2511كلية اإلعالم جامعة القاهرة قسم العالقات العامة واإلعالن ، بـكالوريوس اإلعالم من  -3
 

 :التدرج الوظيفى 
 23/21/2511قسم العالقات العامة واإلعالن بتاريخ  ،د بكلية اإلعالم جامعة القاهرة ـمعي . 
  12/5/2511قسم العالقات العامة واإلعالن بتاريخ  ،مدرس مساعد بكلية اإلعالم جامعة القاهرة . 
  13/21/2552قسم العالقات العامة واإلعالن بتاريخ  ،مدرس بـكلية اإلعـالم جامعة القاهرة . 
 9/1/2559بمعهد عمان للصحة العامة بسلطنة عمان بتاريخ  مدرس اإلعالم . 
 2551/  22/  5بتاريخ  العمانيـةة ـبوزارة الصح إعالمـىر ـخبي  . 

  1115/  21/  11استاذ مساعد بكلية االعالم جامعة القاهرة بتاريخ . 

  م1121الى  1111المديـر االكاديمى لوحـدة ضمان الجودة بكليـة االعـالم من 
 

 :   ة الحاصل عليها ـالدورات التدريبي
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: الجزء األول )  CIQAPحاصل على دورة التخطيط اإلستراتيجى كأحد مقومات التقدم للحصول على مشروع  – 2
والتى نظمها برنامج التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد بوحدة إدارة المشروعات ( تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 . 11/9/1115بوزارة التعليم العالى ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة فى 
الجزء الثانى )  CIQAPلحصول على مشروع حاصل على دورة التخطيط اإلستراتيجى كأحد مقومات التقدم ل - 1
والتى نظمها برنامج التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد بوحدة إدارة ( صياغة اإلستراتيجية وكتابة الخطة التنفيذية : 

 . 1/1/1115فى  المشروعات بوزارة التعليم العالى ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة
التى نظمها مركز ضمان ( الفعالية التعليمية + القدرة المؤسسية ) الذاتية  حاصل على دورة معايير الدراسة – 3

حتى  12/22الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة بقاعة الندوات بمعهد الدراسات االفريقية خالل الفترة من 
11/22/1111 . 
ا الهيئة القومية لضمان جودة حاصل على دورة معايير الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى ، التى نظمته - 2

 . 29/1/1111حتى  22/1التعليم واالعتماد بوزارة التعليم العالى خالل الفترة من 

حاصل على دورة صياغة المشروعات البحثية ، التى نظمها مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة  - 9
 .  12/1/1111حتى  11/1خالل الفترة من 

 . 32/3/1111التى نظمتها جامعة القاهرة فى  How To Write Proposalحاصل على دورة  – 1

حاصل على دورة معايير التقرير السنوى للمؤسسة التعليمية ، التى نظمها مركز ضمان الجودة واالعتماد  - 1
 . 19/5/1111بجامعة القاهرة فى 

الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة التى حاصل على دورة توصيف المقـرر الدراسى ، التى نظمها مركز ضمان  - 1
 . 11/1/1111نظمها مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة فى 

حاصل على دورة المعايير األكاديمية وتوصيف البرنامج الدراسى ، التى نظمها مركز ضمان الجودة واالعتماد  - 5
 . 11/9/1111بجامعة القاهرة فى 

التى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة مقـرر ،  حاصل على دورة تصميم - 21
 .  11/21/1111حتى  12/21 القاهرة خالل الفترة من

التى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  حاصل على دورة إدارة االزمـات ، - 22
  .  25/21/1111حتى  21/21القاهرة خالل الفترة من 

حاصل على دورة إعداد مشروع بحثى ، التى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  - 21
 .   29/22/1111حتى  23/22بجامعة القاهرة خالل الفترة من 

اء هيئة التى نظمها مركز تنمية قدرات أعض حاصل على دورة إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشـرها دوليا ، - 23
  . 2/22/1111حتى  31/21التدريس والقيادات بجامعة القاهرة خالل الفترة من 
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حاصل على دورة إسـتخدام التكنولوجيا فى التدريس التى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 22
 . 1/22/1111حتى  9/22والقيادات بجامعة القاهرة خالل الفترة من 

 25/1، فى الفترة من  جامعة القاهرةبر ـمركز النشالتى نظمها تدريبية عن الكتابة العلمية حاصل على دورة  -29
 . 13/1/2552حتى 
، التى عقدت بالمركز االقليمى العربى  مجاالتها وبحوثها: علوم االتصال : حاصل على دورة دراسية بعنوان  - 21

  . 5/1/2551حتى  2/1فترة من خالل ا( يونسكو)للبحوث والتوثيق فى العلوم االجتماعية 
 توثيق بحوث االتصالالبرنامج التدريبى للعاملين فى مراكز الشبكة العربية لحاصل على دورة دراسية عن  - 21

  . 32/9/2551حتى  13/9خالل الفترة من 
حتى  21/21فى أعمال التوثيق اإلعالمى ، التى عقدت فى بغداد فى المدة من حاصل على الدورة التدريبية  - 21
11/21/2515 . 
حاصل على الدورة التدريبية للمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين واالداريين ، التى نظمتها كلية  – 25

 . 3/9/2515حتى  1/9جامعة القاهرة فى الفترة من  –االعالم 
الى  21/22، التى عقدت بجامعة القاهرة فى الفترة من  حاصل على الدورة التدريبية إلعداد المعلم الجامعى - 11
22 /21/2511 . 
حاصل على دورة المشاركة االجتماعية واالرشاد االكاديمى التى عقدت بمركز تطوير التعليم بكلية التمرض  – 12
 .م  1121/  2/ 21فى 

 

 :الشخصية ارات ـالمه
 . Microsoft Word, Excel, PowerPoint: ثل حاسب اآللى المختلفة مالبرامج يجيد التعامل مع  - 2
 . SPSSوالبرنامج اإلحصائى  Photo Shopيجيد التعامل مع برنامج الـ  – 1
 .يجيد البحث والتجول فى مواقع اإلنترنت المختلفة  – 3
 . (  Team Work)يجيد العمل مع المجموعة  – 2
 .منسق برنامج العالقات العامة واالعالن  – 9
 . م 1111-1111المشاركة فى اعداد تقرير التقويم الذاتى السنوى االول لكلية االعالم  - 1
 . م 1111-1111المشاركة فى اعداد تقرير التقويم الذاتى السنوى الثانى لكلية االعالم  - 1
 .م  1111/  1111إعداد تقرير برنامج العالقـات العامة واالعالن عن العام الجامعى  - 1

 .م  1111/  1111تقرير برنامج العالقـات العامة واالعالن عن العام الجامعى  إعداد - 5
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 :ان ـة الطالبية وعضوية اللجـاألنشط
 . 11/1/1111فى ( 211)رائـد الجمعية العلمية بكلية االعالم بقرار رئيس الجامعة رقم  – 2
 . 2559حتى  2551رائـد أسرة النيل بكلية االعالم خالل الفترة من  – 1
 . 1111حتى  1111رائـد لجنة الجوالة بكلية االعالم خالل الفترة من  – 3
 . 1115حتى  1111مستشار اللجنة الثقافية بإتحاد طالب كلية اإلعالم خالل الفترة من  – 2
 .رئيس لجنة منسقى البرامج االكاديمية بكلية االعالم  – 9
 .عضـو لجنـة إدارة الجـودة بالكليـة  – 1
 . 1111المشاركة فى المهرجان األول للجمعيـات العلمية بجامعة القاهرة  – 1
عقل يفكر ويد .. شباب الجامعة : المشاركة فى المؤتمر الطالبى الثالث للجمعيات العلمية الذى عقد بعنوان  – 1

 . 1111تعمل 
 .عاملين االشراف على العديد من الرحالت الترفيهية التى نظمتها الكلية للطالب وال – 5

 . 1121 – 1115مستشار اللجنة الفنية بكلية االعالم خالل الفترة  – 21
 .م  1121/  1122عضو لجنة شئون التعليم والطالب  – 22

 

 :المؤتمرات العلمية التى شارك فيها 
 21 – 1المشاركة الفعالة خالل المؤتمر العلمى السنوى الثالث عشر لكلية االعالم والذى عقد خالل الفترة من  - 2

 .االعالم والبناء الثقافى واالجتماعى للمواطن العربى : تحت عنوان  1111مايو 
المشاركة العلمية فى فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم االعالم  والذى عقد  - 1

 .وسائل االعالم الجديدة وآفاق المستقبل : تحت عنوان  1111مايو  12 – 11خالل الفترة من 
 3 – 2العالم والذى عقد خالل الفترة من المشاركة الفعالة خالل المؤتمر العلمى السنوى الرابع عشر لكلية ا - 3

 .اإلعالم بين الحرية والمسئولية : تحت عنوان  1111يوليو 
اإلعالم واألسرة وتحديات العصر ، والذى عقد بكلية االعالم خالل الفترة من : المشاركة الفعالة خالل مؤتمر  - 2

 . 1115فبراير  21 – 29
  1115/ 31/3العالقات العامة واإلعالن بكلية االعالم والذى عقد بتاريخ المشاركة فى المؤتمر العلمى لقسم  - 9
مارس  5 – 1المشاركة الفعالة خالل مؤتمر االعالم واللغة العربية، الذى عقد بلكلية االعالم خالل الفترة من  - 1

1121 . 
ى االول لجمعيات كليات االعالم المشاركة فى ملتقى كليات واقسام االعالم العربية فى اطار االجتماع التمهيد – 1

 . 21/1/1121الذى عقد بكلية االعالم فى 
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/  1/  29 – 23المشاركة فى المؤتمر العلمى الدولى السادس عشر الذى عقد بكلية االعالم خالل الفترة من  – 1
 .الواقع والتحديات : تحت عنوان االعالم وقضايا الفقر والمهمشين  1121

تمر الدولى السابع عشر لكلية االعالم جامعة القاهرة بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة المؤ المشاركة فى  – 5
تجاهات : بحوث االعالم فى مصر فى منتصف قرن : تحت عنوان ( اليونسكو)للتربية والثقافة والعلوم  الواقع وا 

 .م  1122ديسمبر  11 – 25المستقبل ، خالل الفترة من 
 
 :ر ـهادات التقديـش
شهادة تقدير من كلية االعالم على المشاركة الفعالة فى فعاليات المؤتمر العلمى السادس عشر للكلية الذى عقد ( 2)

 .الواقع والتحديات  –االعالم وقضايا الفقر والمهمشين : تحت عنوان  1121يوليو  29 – 23فى الفترة من 
فى تحكيم مشروعات التخرج لطالب قسم العالقات  شهادة شكر وتقدير من كلية االعالم على الجهد المتميز( 1)

 . 1115/1121العامة واالعالن دفعة 
شهادة شكر وتقدير من كلية االعالم على الجهود الكبيرة فى االشراف على مشروعات التخرج لطالب قسم ( 3)

 . 1115/1121العالقات العامة واالعالن دفعة 
حتى  11/5فى تحكيم مهرجان تجميل مدخل الكلية خالل الفترة من  شهادة تقدير من كلية االعالم للمشاركة( 2) 

15/5/1121 . 
" االعالم واللغة العربية " شهادة تقدير من كلية االعالم على المشاركة الفعالة فى المؤتمر العلمى الثانى حول ( 9) 

 . 1121مارس  5-1والذى عقد بكلية االعالم خالل الفترة من 
لية االعالم على المشاركة المتميزة فى فعاليات مهرجان الجودة الثالث والذى عقد بكلية شهادة تقدير من ك( 1)

 . 1121ابريل  11-11االعالم خالل الفترة من 
شهادة شكر وتقدير من االستاذة الدكتورة عميدة كلية االعالم على الجهد الكبير الذى بذل لإلعداد للزيارة ( 1)

 . 1115( فريق التطوير بالمشاركة)ة لضمان الجودة واالعتماد الميدانية لفريق اللجنة القومي
شهادة شكر وتقدير من مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح على المشاركة االيجابية فى امتحانات المقابالت ( 1)

 . 1115الشخصية لطالب االعالم فى سبتمبر 
اهرة ، على المشاركة اإليجابية فى فعاليات المؤتمر شهادة تقدير من مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة الق( 5)

 . 29/2/1111الجودة واإلعتماد بين الواقع والطموحات فى : الدولى األول للمركز والمنعقد تحت عنوان 
شهادة تقدير من االكاديمية الدولية للهندسة وعلوم االعالم ، على المشاركة العلمية فى فعاليات المؤتمر ( 21)

وسائل االعالم الجديدة : تحت عنوان  1111مايو  12 – 11ابع لألكاديمية والذى عقد خالل الفترة من العلمى الر 
 .وآفاق المستقبل 
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شهادة تقدير من كلية اإلعالم جامعة القاهرة ، على المشاركة الفعالة خالل المؤتمر العلمى السنوى الثالث ( 22)
تحت عنوان االعالم والبناء الثقافى واالجتماعى  1111مايو  21 – 1عشر للكلية والذى عقد خالل الفترة من 

 .للمواطن العربى 
شهادة تقدير من وحدة ضمان الجودة بكلية االعالم ، على الجهود المتميزة فى دعم وتعزيز مشروع ضمان ( 21)

 .الجودة بالكلية 
المتميز كرائد للجنة الجوالة للعام الجامعى شهادة تقدير من إدارة رعاية الشباب بكلية االعالم ، على الجهد ( 23)

1111 . 
، على المجهودات التى بذلت معهم فى التدريس  1111شهادة تقدير من طالب قسم العالقات العامة دفعة ( 22)

 .والتدريب والتوجية واالرشاد االكاديمى 
لملتقى االول للتثقيف الصحى الذى شهادة شكر وتقدير من وزارة الصحة العمانية على المشاركة الفعالة فى ا( 29)

 . 1119نظمته المديرية العامة للخدمات الصحية بمنطقة شمال الشرقية 
شهادة شكر وتقدير من وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان ، على الجهود المثمرة والمشاركة الفعالة ( 21)

 . 1112لفنية لجهاز اإلرشاد الحيوانى فى أعمال الدورة التدريبية لتنمية المهارات اإلتصالية وا
شهادة شكر وتقدير من المديرية العامة للخدمات الصحية لمنطقة شمال الشرقية بسلطنة عمان ، على ( 21)

 .  1112المشاركة الفعالة فى ورشة العمل التدريبية الخاصة بمهارات االتصال 
لى المشاركة اإليجابية فى تفعيل االسبوع الصحى شهادة شكر وتقدير من جمعية المرأة العمانية بمسقط ع( 21)

 . 1113الذى اقيم بمناسبة يوم الصحة العالمى 
شهادة تقدير من معهد االدارة العامة بسلطنة عمان على التعاون البناء مع المعهد والذى كان له اكبر االثر ( 25)

 . 1111هاز االدارى للدولة فى تحقيق االهداف المنشودة للبرامج العلمية المنفذة للعاملين بالج
دائرة خدمات الدم ، على المشاركة االيجابية  –شهادة شكر وتقدير من المديرية العامة للشئون الصحية ( 11)

حث المجتمع على التبرع : والفعالة فى ورشة العمل االولى الخاصة بأنشطة وفعاليات خدمات الدم تحت عنوان 
 .  2551بالدم وزيادة قاعدة المتبرعين 

حقائق للحياة " شهادة شكر وتقدير من وزارة الصحة العمانية تقديرا للجهود المتميزة والمثمرة فى مسابقة كتاب ( 12)
 . 1112عام " 
حسن عماد مكاوى عميد كلية االعالم على المجهودات المثمرة فى / شهادة شكر وتقدير االستاذ الدكتور ( 11)

 . 1121لوحدة ضمان الجودة بالكلية فى  لمدير االكاديمىمجال الجودة خالل فترة تولى منصب ا
 

 : والتدريب الخبرات فى مجال التدريس 
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 .وحتى اآلن  0891رة منذـــالم جامعة القاهــالتدريس بكلية اإلع -2
 .بمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ببرنامج االعالم التدريس  – 2
 .أكتوبر  1التدريس بكلية اإلعـالم وفنون اإلتصـال بجامعة  – 3
 التدريس بكلية تكنولوجيا االعالم بجامعة سيناء  – 2
 .التدريس باألكاديميـة الدوليـة لعلوم الهندسة واإلعــالم  – 9
 .قسم اإلعالم التربوى  –التدريس بكلية التربية النوعية بدمياط  -1
 .قسم اإلعالم التربوى  –النوعية ببورسعيد  التدريس بكلية التربية -1
 .قسم اإلعالم التربوى  –التدريس بكلية التربية النوعية بالمنيا  -1
 .التدريب بمركز التدريب بالهيئة العامة لإلستعالمات  - 5

 .التدريب بمركز التدريب بوزارة التعليم العالى  – 21
 .إلدارة العليا والمتوسطة بمركز إعداد القادة الحكوميين ل بالتدري - 22
 .التدريب بجمعية إدارة االعمال العربية  –21
 .رة ــأمين بالقاهـد التـبمعه بالتدري -23
 .التليفزيون االذاعة و د ــبمعه بالتدري -22
 التدريب بمركز بتروماتك للتدريب  – 29
 التدريب بمركز تدريب االدارة العامة للضرائب العقارية  – 21
 (التابعة لجامعة الدول العربية ) التدريب بالمنظمة العربية للتنمية االدارية  -21
 .التدريب بمركز تدريب مؤسسة أخبار اليوم  – 21

 

 :الرسائل العلمية التى يشارك فى االشراف عليها 
تطبيقية على  دراسة –الوظيفة اإلتصالية للعالقات العامة فى قطاع األمن السعوى : رسالة ماجستير بعنوان  - 2

 . 1111أجيزت بتقدير ممتاز فى . قضية المخدرات 
دور وسائل االتصال فى تشكيل معارف واتجاهات الجمهور المصرى نحو القضايا : رسالة ماجستير بعنوان  - 1

 . 1121أجيزت بتقدير ممتاز فى نوفمبر .الصحية 
دراسة تطبيقية  –مشاركة التطوعية لدى الشباب اإلتصال المباشر فى تدعيم ال دور :رسالة ماجستير بعنوان  - 3

 . 1121أجيزت بتقدير ممتاز فى يوليو  .على عينة من الجمعيات األهلية 
دراسة  –دور وسائل اإلتصال فى تنمية وعى الشباب الكويتى بقضية المخدرات : رسالة ماجستير بعنوان  - 2

 . 1121أجيزت بتقدير ممتاز فى . ميدانية 
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دور العالقات العامة فى إقناع الجماهير بدولة اإلمارات العربية بالسياسات الجديدة  :ماجستير بعنوان رسالة  - 9
 . 1121أجيزت بتقدير ممتاز فى مارس  .دراسة ميدانية  –لوزارة العمل 

ية على مركز دراسة ميدان –تقييم فعالية منهجيات قياس الرأى العام عند إتخاذ القرار  :رسالة ماجستير بعنوان  - 1
أجيزت بتقدير جيد جدا فى مارس  .استطالع الرأى العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

1121 . 
 –الدور االتصالى للدبلوماسية السعودية فى تحسين الصورة الذهنية للمملكة بالخارج : رسالة ماجستير بعنوان  – 1

 . 1122أجيزت بتقدير ممتاز فى  . دراسة ميدانية على عدد من السفارات
دراسة ميدانية  –دور وسائل االعالم فى نشر الوعى االمنى لدى الجمهور الكويتى : رسالة ماجستير بعنوان  – 1

 .وتحليلية 
تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال على االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة فى : رسالة دكتوراه بعنوان  – 5

 . 1121أجيزت بمرتبة الشرف االولى فى يونيه  .دراسة ميدانية وتحليلية  –ات السعودية المؤسس
 –اإلتصال التفاعلى فى المؤسسات الحكومية فى مصر من خالل شبكة اإلنترنت : رسالة ماجستير بعنوان  – 21

 .دراسة حالة على الحكومة االلكترونية المصرية 
فاعلية المواقع االلكترونية للحكومة المصرية ، بقسم علوم االتصال واالعالم  تقويم: رسالة دكتوراه بعنوان  – 22

 .بكلية االداب جامعة عين شمس 
تأثير التكامل بين وظائف العالقات العامة والتسويق على االتصاالت التسويقية : رسالة ماجستير بعنوان  – 21

 .للمنظمة 
دراسة مسحية على  –تقييم ممارسة العالقات العامة الدولية فى الجمهورية اليمنية : رسالة ماجستير بعنوان  – 23

 .عينة من الشركات الدولية 
االتصال التفاعلى من خالل مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتها برأس المال : رسالة ماجستير بعنوان  – 22

 .االجتماعى 
تأثير المعلومات التى يكتسبها الفرد من خالل االنترنت على قرارات االستثمار فى : عنوان رسالة ماجستير ب – 29

 .سوق االوراق المالية 
دراسة  –تأثير رعاية الشركات لألحداث الرياضية فى تدعيم قيمة العالمة التجارية : رسالة ماجستير بعنوان  - 21

 .لمية والمحلية مقارنة بين رعاية الشركات لألحداث الرياضية العا
 

 : مناقشتهاشارك فى الرسائل العلمية التى 
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العوامل المؤثرة فى الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال فى وسائل االعالم المحلية ، : رسالة ماجستير بعنوان ( 2)
 1121فبراير كلية التربية النوعية قسم االعالم التربوى ، جامعة عين شمس ، فى 
دور العالقات العامة فى تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات السياسية بالتطبيق على : رسالة ماجستير بعنوان ( 1)

  1121مجالس الوزراء والشورى والشعب ، فى قسم االعالم بكلية اآلداب جامعة المنيا ، اكتوبر 
دراسة تطبيقية ،  –العالقات العامة  اثر استخدام االنترنت على اخالقيات ممارسة: رسالة ماجستير بعنوان ( 3)

 . 1121كلية االعالم جامعة القاهرة ، فى نوفمبر 
االتصال السياسى لألحزاب المصرية عبر االنترنت وعالقته بتكوين اتجاهات الصفوة : رسالة ماجستير بعنوان ( 2)

  1121بقسم االعالم كلية االداب جامعة حلوان ، فى ديسمبر . نحوها 
إستخدامات أسر ذوى االجتياجات الخاصة للبرامج االرشادية التليفزيونية واإلشباعات : ماجستير بعنوان رسالة ( 9)

 . 1122كلية التربية ، قسم االعالم التربوى ، جامعة عين شمس ، فبراير  .المتحققة منها 
والتسويق االجتماعى قسم االعالم بكلية االداب جامعة حلوان ، يونيه  عن حمالت التوعيةرسالة ماجستير ( 1)

1122 . 
قسم االعالم . دراسة على المضمون والجمهور  –فاعلية مطبوعات العالقات العامة : رسالة ماجستير بعنوان ( 1)

 . 1122سبتمبر .بكلية االداب جامعة حلوان 
دراسة لبعض  –على دور العالقات العامة فى ادارة االزمات العوامل المؤثرة : رسالة ماجستير بعنوان ( 1)

  1121المنظمات الحكومية ، بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس ، مايو 
 

 : هامات العلميةـاإلس
 . 1111بقبالتعاون مع االستاذ الدكتور على عجوة عميد كلية االعالم السا" فـن العالقـات العامـة " كتـاب  – 2
 .مذكرة اإلتصال الشخصى ، للمستوى الثانى بكلية االعالم  – 1
 .مذكرة بحوث العالقات العامة واإلعالن ، للمستوى الثالث بكلية االعالم  – 3
 . مذكرة اإلعالم والتنمية ، لدبلوم العالقات العامة واالعالن  – 2
 

 :ورة ـالبحوث المنش
شباعات برامج التوعية الصحية فى التليفزيون العمانى ، دراسة تحليلية وميدانية ، المجلة  – 2 بحث إستخدامات وا 

 .  1112ديسمبر  –المصرية لبحوث االعالم ، كلية االعالم جامعة القاهرة ، العدد الثالث والعشرون ، يوليه 
دراسة تحليلية ، المجلة المصرية لبحوث الرأى العام بحث دور اإلتصال الجمعى فى التوعية بقضايا المجتمع ،  – 1

 . 1111ديسمبر  –، كلية االعالم جامعة القاهرة ، المجلد السابع ، العدد الثانى ، يونيو 
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بحث دوافع تعرض الجالية المصرية بسلطنة عمان للقنوات الفضائية المصرية ، دراسة ميدانية ، المؤتمر  – 3
االعالم ، وسائل االعالم الجديدة وآفاق المستقبل ، االكاديدية الدولية للهندسة وعلوم العلمى الرابع لشعبة علوم 

 . 1111مايو  12 - 11االعالم ، 
دراسة  –بحث دور اإلعالم فى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته تجاه السلع والخدمات المقدمة اليه فى مصر  – 2

م ، كلية اإلعـالم جامعة القاهرة  ، المجلد التاسع ، العدد األول ، ينايـر ميدانية ، المجلة المصرية لبحوث الرأى العـا
 . 1111يونيه / 
بحث الدور االتصالى لمنظمات المجتمع المدنى الخدمية فى معالجة مشكالت الفقراء ، المؤتمر العلمى  – 9

: تحت عنوان  1121ليو يو  29 – 23من السادس عشر الذى نظمته كلية االعالم جامعة القاهرة فى الفترة  
 . الواقع والتحديات: االعالم وقضايا الفقر والمهمشين 

جامعة القاهرة كلية االعالم لالسابع عشر  دولىالمؤتمر ال ،بحث وسائل االتصال والمشاركة المجتمعية  – 1
بحوث االعالم فى مصر فى : تحت عنوان ( اليونسكو)بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

تجاهات المستقبل ، خالل الفترة من : منتصف قرن   .م  1122ديسمبر  11 – 25الواقع وا 
                                                                           

 رانـتيد عــمد سـمح/ د                                                                
                                 

 بقسم العالقات العامة واإلعالن    استاذ مساعد                                                                     
 القاهـرة ة اإلعـالم جـامعةـكلي                                 

 


