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 -اإلعووووالمبمرتبووووة الاوووورك األولوووو  كليووووة ( راديووووو وتليفزيووووون)دكتوووووراع اإلعووووالم  -
 . 1222جامعة القاهرة يناير 

صووورة الووولن العربووو وأوروبووا كمووا تعكسووخا المووواد اإل باريووة فووو : "عنوووان الرسووالة
 ". دراسة مقارنة: القنوات الفضائية العربية واألوربية

 
 

 (. 2779جامعة القاهرة، مايو  -كلية اإلعالم)ماجستير اإلعالم بتقدير ممتاز -
القوووة بوووين التعووورا للموووواد التليفزيونيوووة األجنبيوووة وا  توووورا  الع: "عنووووان الرسوووالة

 ". الثقافو لدى الابا  الجامعو المصري
قسووم الذاعووة وتليفزيووون بتقوودير جيوود جوودال موو  مرتبووة الاوورك  -بكووالوريوس العووالم -  

 (. 2770جامعة القاهرة، مايو  -كلية اإلعالم. )وترتي  عام األول
 جممممموامي عل يممممممة

 

:  
وزارة الثقافوووووة، )دولوووووة التاوووووجيعية فوووووو العلووووووم ا جتماعيوووووة واإلنسوووووانية جوووووائزة ال -  

1222 .) 
جامعوووة )جوووائزة جامعوووة القووواهرة التاوووجيعية فوووو العلووووم ا جتماعيوووة واإلنسوووانية  -  



 (. 1225القاهرة 
 

 
 -المووورتمر العلموووو الووودولو الرابووو  عاووور لكليوووة اإلعوووالم -جوووائزة أفضووول بحووو  -

جامعووووة ) 1222يوليووووو  2-2( الحيووووة والمسووووئولية اإلعووووالم بووووين)جامعووووة القوووواهرة 
 ( 1222القاهرة 

 
 

المورتمر العلموو الرابو  لدكاديميوة الدوليوة للخندسوة وعلووم  -جائزة أفضل بحو  -
 1222مووووووايو  12 -27( وسووووووائل اإلعووووووالم الجيوووووودة و فوووووواق المسووووووتقبل)اإلعووووووالم 

 (. 1222القاهرة مايو )
 :عضوالة مجييات عل ية ومهنية

 

 
بلوووة بووواحثو الووورأي العوووام األمريكيوووة لتووور  ووسووول الو يوووات المتحووودة عضوووو را -

Midwest Association For Public Opinion Research 

(MAPOR) . 
 American Associationرابلووة دراسووات الوورأي العووام األمريكيووة عضووو  -  

For Public Opinion Research  

 كتمممممو منشمممممورة
 

:  
 دار النخضة العربية -هرة، القا1222ا تصال الكونو،  -2  

با اوووتراع مووو  الووودكتورة ابتسوووام )األسوووس والتلبيقوووات : الترجموووة اإلعالميوووة -1
 . مركز التعليم المفتوح -جامعة القاهرة -، القاهرة1222، (الجندي

، 1225المفوواهيم وا سووتراتيجيات، : رعايوة األحوودا  والمضووامين اإلعالميوة -2
 . دار النخضة العربية -القاهرة

 . دار النخضة العربية -، القاهرة1225علم النفس اإلعالمو،  مقدمة فو -0

با اووووتراع موووو  األسووووتاذ )المفخوووووم واألسووووس والتلبيقووووات : اللتووووة اإلعالميووووة -5
مركوز التعلويم  -جامعوة القواهرة -، القواهرة1225، (سامو الاريك/ الدكتور
 . المفتوح

 -، القووواهرة1220الحكوووام العووور  فوووو عيوووون اوووعوبخم، : يووووم سوووقول بتوووداد -2
 المدينة برس لللب  والنار 

المدينوووووة بووووورس  -، القووووواهرة1220الواقووووو  والمسوووووتقبل، : التليفزيوووووون المووووودفو  -9
 لللب  والنار 

المدينووة بوورس لللبووو   -، القووواهرة1222دراسووات فووو نتريوووات الوورأي العووام،  -2
 والنار 

كيووك )عواموول التاووكيل واسووتراتيجيات التتييوور : الصووور الذهنيووة واإلعالميووة -7

 

 



 المدينة برس لللب  والنار  -، القاهرة1222، (يرانا التر ؟
 (:باللغة اليالبية) راسات عل ية حمن ة 

 

 

الوودراما التليفزيونيووة وعالقتخووا بتوواهرة األتوميووا ا جتماعيووة لوودى أفووراد األسوورة  -2
 . 1227المصرية 

توجخووات اسووتلالعات الووراي العووام األمريكيووة عوون اإلسووالم والمسوولمين قبوول  -1
دراسوة مقارنوة باسوت دام أسولو  . أحدا  الحادي عار مون سوبتمبر وبعودها

 . 1222التحليل الثانوي 

توجخووات اسووتلالعات الوورأي العووام األمريكيووة عوون مصوور  ووالل الفتوورة مووون  -2
. لتحليوووووول الثووووووانوباسووووووت دام أسوووووولوبو التحليوووووول الثووووووانوي وا 1229 -2751
1222 . 

دراسوة حالوة : است دامات الابا  العربو للقنوات الفضوائية وتثثيراتخوا عليخوا -0
منوووووو  . د.با اووووووتراع موووووو  أ)للووووووال  معخوووووود البحووووووو  والدراسووووووات العربيووووووة 

 . 1222، (د عالك العبد.الحديدي، أ

دراسوووة : اتجاهوووات الجمخوووور المصوووري نحوووو  دموووة الووودف  مقابووول الماووواهدة -5
علووو  عينوووة مووون الماوووتركين فوووو اوووبكتو اووووتايم وأوروبوووت،  مسوووحية مقارنوووة

1222 . 

رعايووووة البوووورامة اإلذاعيووووة وعالقتخووووا باتجاهووووات المسووووتمعين نحووووو الاووووركات  -2
المصووووورية،  FMدراسوووووة تلبيقيوووووة علووووو  مسوووووتمعو محلوووووة نجووووووم : الراعيوووووة
1225 . 

دور وسووائل اإلعووالم فووو تاووكيل اتجاهووات الوورأي العووام المصووري نحووو أدا   -9
(: 1222البريول  -موارس)فوو الحور  األمريكيوة علو  العوراق  الحكام العر 

 . 1220دراسة مسحية فو اللار نترية التخيئة المعرفية، 

وسووائل اإلعووالم واإلنترنووت واألموون النفسووو وا جتموواعو للموووالن المصووري  -2
 . 1222، "األدوار والعالقات المتبادلة"

نتريوووة وبعوووا أسسوووخا ال: نتريوووة تثثريوووة اف ووورين فوووو دراسوووات الووورأي العوووام -7
 . 1221تلبيقاتخا فو المجتم  المصري،و 

وسووائل اإلعووالم وعالقتخووا بتوواهرة توووهم المعرفووة فووو اسووتلالعات الوورأي  -22
 . 1221العام فو مصر، 

صووورة األنووا واف وور فووو الصووحافة المصوورية بعوود أحوودا  الحووادي عاوور  -22
 . دراسة تحليلية مقارنة: من سبتمبر



دراسوووووة : والدراسوووووات العربيوووووة الدراسوووووات اإلعالميوووووة فوووووو معخووووود البحوووووو  -21
 . 1221بيلوجرافية، 

التكوووووين والعالقووووات المتبادلووووة، : الصووووور اإلعالميووووة والقوووورارات السياسووووية -22
1222. 

أسوباب  ومتواهرع ومنخجيوة قياسو ، : ا  تراق الثقافو لدى الابا  العربوو -20
2779 . 

 . أسباب  ومتاهرع ومنخجية قياس : ا  تراق الثقافو لدى الابا  العربو -25

دراسوووووة مسوووووحية ألدبيوووووات : ا  توووووراق الثقوووووافو عووووون لريوووووق البووووو  الوافووووود -22
 . 2772ا  تراق، 

 (: باللغة ارتجنلييالة) راسات عل ية حمن ة 
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