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 .جامعة القاهرة  –بكلية اإلعالم  أستاذ مساعد :الوظيفة الحالية

 :  املؤهـــــالت العلــميـــــة
   0223 مايو جامعة القاهرة –ف األولى دكتوراه  فى اإلعالم بمرتبة الشر 

  ــة التليفزيونيــة والةــحفية للقلــايا العامــة فــى مةــر وعال ت ــا " عنــواا الرســالة التغطي
 " بتشكيل اتجاهات الرأى العام نحو هذه القلايا

   جامعـة القـاهرة مـايو  – مع التوةية بطبع الرسالةماجستير فى اإلعالم بتقدير ممتاز
0222. 

  العال ة بيا التعرض للمواد اإلخبارية فى التليفزيوا المةرى واتجاهـات  "عنواا الرسالة
 "طالب الجامعة نحو أداء الحكومة

   جيد جدًا مع مرتبة الشرف     عام سم إذاعة وتليفزيوا بتقدير  –بكالوريوس إعالم
 . 1999 لىوترتيب عام األو 

 : اإلنـتــــاج العلـمــــــــــــي     
دراسـة تطبيقيـة  –التليفزيوا وعال ته بظاهرة التأرجح فى اتجاهات الرأى العام فى مةـر  (1) دراسات منشورة

 -المجلـة المةـرية لبحـوإل اإلعـالم ا ينـاير . )على عدد ما  لايا التنميـة االجتماعيـة 
 (0221يونيو

فية لـدى العال ة بيا التعرض للدراما العربية واألجنبية فى القنوات الفلائية وال وية الثقا (0)    
 (0221ديسمبر -المجلة المةرية لبحوإل اإلعالم  ا يوليو ) .الشباب اإلماراتى

مســتوى الكفــاءة السياســية لــدى العال ــة بــيا التعــرض للمــواد اإلخباريــة فــى التليفزيــوا و ( 3)   
 (0222ديسمبر  -المجلة المةرية لبحوإل الرأى العام ا يوليو. )الجم ور المةرى

على التليفزيوا فى معرفة أخبار الكـوارإل وعال تـه بمسـتوى السـخط السياسـى  االعتماد(  1)     
المجلـة ( )99دراسـة تطبيقيـة علـى كارثـة غـرب العبـارة المةـرية السـالم )لدى الجم ور المةرى

 (0222ديسمبر  -المةرية لبحوإل الرأى العام ا يوليو
 
 

اتجاهــات الــرأى العــام المةــرى نحــو التغطيــة التليفزيونيــة للتعــديالت الدســتورية وعال ت ــا ب( 2)
       (0229بحإل  دم للمؤتمر العلمى الثالإل عشر لكلية اإلعالم )  شرعية النظام السياسى

 (6) Parents’ Responses to Religious and Sexual Content: The Third-



Person Perception and  Parental Mediation, Paper presented to the 

Conference of Family, Communication and Age Challenges, Faculty 

of Mass Communication, Cairo University, February 2009 

 

  
 

 "  :منشورة" كتب     
ـــة  ئيةاإلحةـــا واالســـتخدامات منـــاهل البحـــإل( 1)   ـــاهرة)فـــى الدراســـات اإلعالمي ،الددد املصايةددد   صالق

 (0229:اللبناني 
 ( 0221: القاهرة ا الدار المةرية اللبنانية )   شكيل اتجاهات الرأى العام نظريات فى ت(0) 

 
القــاهرة ا المدينــة بــرس للطبــع و النشــر  )ا (باالشــترا  )دراســات فــى نظريــات الــرأى العــام (  3)  

 ( 0223ا
 

 
 :اجلوائز الىت حصلت عليها

 

  0229ام حةلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم االجتماعية لع -
 0229جيعية فى العلوم االجتماعية لعامحةلت على جائزة الجامعة التش -
 


