
  أبو يوسفإيناس/ الدكتورة
  

  البيانات الشخصية: ًأو�

  
    أبو يوسفإبراھيم محمد إيناس: ا�سم

  
   جامعة القاھرة– ا'ع&م كلية –أستاذ مساعد بقسم الصحافة : الوظيفة

  
  مصرية: الجنسية

  
  مسلمة: الديانة

  
  متزوجة: الحالة ا�جتماعية

  
  

  المؤھ$ت العلمية : ًثانيا
  
  . بتقدير جيد جدا١٩٨٠ جامعة القاھرة -ع&م من قسم الصحافة  بكالوريوس ا�-
  
 بتقدير ممتاز وكان ١٩٨٧ جامعة القاھرة – ماجستير فى ا�ع&م من قسم الصحافة -

   ).١٩٨٠ – ١٩٥٢صحافة الشباب فى مصر (موضوع الرسالة 
   

 جامعة القاھرة وجامعة سان ديجو – دكتوراه فى ا�ع&م من قسم الصحافة -
و�يات المتحدة مع مرتبة الشرف ا�ولى مع توصية بالطبع والتبادل مع الجامعات بال

صورة العالم الثالث فى الصحافة المصرية (العربية وا�جنبية وموضوع الرسالة 
 –١٩٨٩بالتطبيق على الصراع العربى ا�سرائيلى فى جريدتى اQھرام عام 

  ).١٩٨٠والنيويورك تايمز اQمريكية عام 

  
  

  التدرج الوظيفى: ًاثالث

  
  ).١٩٨٧ - ١٩٨٠( جامعة القاھرة – كلية ا�ع&م – معيدة بقسم الصحافة -
  
  ). ١٩٩٥ -  ١٩٨٧( جامعة القاھرة – كلية ا�ع&م – مدرس مساعد بقسم الصحافة -
  
  .١٩٩٥ جامعة القاھرة – مدرس بكلية ا�ع&م -
  
  .٢٠٠٣ كلية ا�ع&م – أستاذ مساعد بقسم الصحافة -



   
   

  النشاط العلمى: ًرابعا
  

  .صحافة دولية: التخصص الدقيق
  

  :ا�بحاث العلمية المحكمة

 جامعة -  مجلة كلية ا�داب – استخدام الصحفيين المصريين لشبكة ا�نترنت -  
  .الزقازيق

  
 العوامل المؤثرة فى صورة الوطن العربى لدى القائم با�تصال فى الصحافة -  

  .٢٠٠٠ جامعة القاھرة اغسطس  – كلية ا�ع&م -ام  مجلة الرأى الع–المصرية 
  
 كلية – مجلة الرأى العام – الوعى السياسى وا�نتخابى لدى ط&ب جامعة القاھرة -  

  .٢٠٠١ جامعة القاھرة يناير–ا�ع&م 
  
 دراسة ميدانية على ط&ب – الصورة الذھنية �نتفاضة ا�قصى لدى النشء -  

 جامعة – كلية ا'ع&م – مجلة الرأى العام –الجيزة المرحلة ا�عدادية بمحافظة 
  .٢٠٠١القاھرة اكتوبر 

  
 دراسة فى تحليل خطاب موقف الصحافة – الخطاب الصحفى بين الذات وا�خر -  

 مجلة بحوث –المصرية وا�مريكية والعراقية فى أزمة القصور الرئاسية العراقية 
  . جامعة القاھرة–ا�ع&م 

  
، ورقة مقدمة إلى ٢٠٠١اQفريقية فى الخطاب الصحفى المصرى    صورة المرأة-  

 –   جامعة قاريونس– كلية الدعوة –  ندوة التعاون ا�فريقى فى مجال المرأة
الجماھيرية الليبية، ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة التعاون العربى ا�فريقى تحت رعاية 

  ).ابعد كانولجنة م(كلية الدعوة بطرابلس وجمعية الدعوة العالمية 
  

  : ا�بحاث المشتركة
  
 المركز القومى للبحوث – ١٩٨٥ صورة الجامعات فى الصحافة المصرية -  

  . مصر–ا�جتماعية والجنائية 
  
 المركز القومى للبحوث – ١٩٨٦ اخبار الجريمة فى الصحافة المصرية -  

  . مصر–ا�جتماعية والجنائية 
    



 –    مركز دراسات ا�ع&م والمرأة–حو ا�مية  تقييم الحملة ا�ع&مية الخاصة بم-  
  . جامعة القاھرة–كلية ا�ع&م 

  
 – كلية ا�ع&م – مركز الرأى العام – دور الجمعيات ا�ھلية فى تنظيم ا�سرة -  

  .جامعة القاھرة
  
 – مركز الرأى العام – مستقبل جريدة يومية – دراسة مستقبلية لجريدة ا�ھرام -  

  .جامعة القاھرة –كلية ا�ع&م 
  
 – قسم الصحافة كلية ا�ع&م – المصرية فى الريف والحضر   ا�ع&م والمرأة-  

  .جامعة القاھرة
  
  . وزارة الصحة١٩٩٨ تقييم حملة تنظيم ا�سرة فى وسائل ا�ع&م -  
  
 جامعة – كلية ا�ع&م – قسم الصحافة – القائم با�تصال فى الصحافة المصرية -  

  .القاھرة
  
 بحث عن اتجاھات المراھقين نحو برامج التليفزيون –حوار مع المستقبل  -  

 –فرج الكامل . د. بحث جماعى تحت اشراف  أ–بالتطبيق على ث&ث محافظات 
  .٢٠٠٠اليونيسيف 

  
 اتجاھات الجمھور فى صعيد مصر نحو اصدار مجلة نسائية بالتطبيق على -  

عواطف عبد . د.لية تحت اشراف أدراسة قب)  اسيوط– سوھاج –المنيا (محافظات 
  .١٩٩٨ اليونيسكو –الرحمن 

  
  :اوراق بحثية مقدمة لمؤتمرات علمية

  
 صورة الشبان فى الصحافة المصرية بعد اغتيال السادات، ورقة بحثية مقدمة -  

  .١٩٨٥للمؤتمر العلمى لكلية ا�ع&م حول الشباب ووسائل ا�ع&م 

  
 كلية – مؤتمر قسم الصحافة –ولية فى مصر  نظرة تقويمية لبحوث الصحافة الد-  

  .١٩٩٥ا�ع&م 
  
 ورقة مقدمة إلى – تأثير عصر المعلومات على مضمون الصحافة المصرية -  

  .١٩٩٦ جامعة آل البيت ا�ردن ٢١مؤتمرالشرق ا�وسط فى اعتاب القرن 
  



ا  صورة ا�سرة العربية فى الصحافة النسائية بالتطبيق على مجلتى نصف الدني-  
، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر ا�سرة جامعة ١٩٩٨المصرية وسيدتى السعودية 

  .الدول العربية
  
 فى الصافة العراقية ١٩٩٨ الھوية العربية بين الذات وا�خر، أزمة العراق نوفمبر -  

 ورقة مقدمة إلى ندوة ثقافية وسائل ا�ع&م المصرى –والمصرية وا�مريكية 
  .٢٠٠٠مبر  نوف–وتشكيل الھوية 

  
، ورقة مقدمة الى ٢٠٠١ ا�فريقية فى الخطاب الصحفى المصرى   صورة المرأة-  

 – جامعة قاريونس – كلية الدعوة -   ندوة التعاون ا�فريقى فى مجال المرأة
  .الجماھيرية الليبية

  
  :الدورات التدريبية

  
ة نوفمبر  جامعة القاھر– كلية ا�ع&م – دورة الصحفيين فى دول الكومنولث -  

  .١٩٩٥، أغسطس ١٩٩٤
  
، ١٩٩٧، ١٩٩٦ اتحاد الصحفيين ا�فارقة اعوام – دورة الصحفيين ا�فارقة -  

٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٨.  
  
ادرة الصحف الصغيرة :  تدريب الصحفيات فى حوض البحر المتوسط اليونيسكو-  

  . القاھرة١٩٩٧ ديسمبر –والمتوسطة 
  
 – اريد – ١٩٩٨ مارس –ثة على الصحافة المطبوعة  اثر التكنولوجيا الحدي-  

  .ا�ردن
  
  .١٩٩٩ القاھرة سبتمبر –   تاثير بيئة العمل على المرأة-  
   
  .٢٠٠٠ مارس – المغرب – استخدامات التكنولوجيا فى الصحافة المصرية -  
  
  .٢٠٠٠ مايو – تقييم الدورات التدريبية التابعة لليونيسكو باريس -  
  
  . جامعة القاھرة– كلية ا�ع&م –ية للعاملين فى مجال تنظيم ا�سرة  دورة تدريب-  

  
 دورة تدريبية للعاملين فى جھاز الرقابة ا�دارية حول تحليل اتجاھات الرأى العام -  
)١٩٩٩/٢٠٠٠.(  
  



 دور ا�ع&م فى دعم انشطة الجمعيات ا�ھلية، دورة تدريبية للعاملين بالشئون -  
  .٢٠٠٢، ٢٠٠١، ٢٠٠٠ا�جتماعية، جيتراك، 

  
 – دورة تدريبية للقائمين با�تصال فى ا�ع&م المصرى حول حقوق  ا�نسان -  

  . اكتوبر٦، منظمة اليونيسكو جامعة ٢٠٠١فبراير 
  
 دورة تدريبية للقائمين – الواقع والبديل – فى وسائل ا�ع&م   صورة المرأة-  

  .٢٠٠٢ بنى سويف المركز القومى للمرأة فبراير –  با�تصال فى مجال المرأة
  
 كلية – دورة تدريبية للقائمين با�تصال فى ا�ع&م المصرى حول حقوق ا�نسان -  

  .٢٠٠٢ ابريل – جامعة القاھرة –ا�ع&م 
  
" الطرق المؤدية إلى التعليم العالى" دورة تدريبية عن مھارات ا�تصال بمشروع -  

 يناير – ٢٠٠٣ دورات تدريبية اغسطس ١٠( جامعة القاھرة –كلية الھندسة 
٢٠٠٤.(  

  
 مركز بحوث ودراسات –   دورة تدريبية للقائمين با�تصال فى مجال قضايا المرأة-  

  .٢٠٠٣ت ابريل المرأة ومؤسسة فردريدش ايبر
  
 مركز بحوث – ث&ث دورات تدريبية حول تقليل الفجوة النوعية فى مجال المرأة -  

  ).٢٠٠٣يونيو (ودراسات المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمراة 
  
 دورة تدريبية للعاملين فى مركز البحرين لقياس الرأى العام حول ا�ساليب الكيفية -  

  .٢٠٠٣ جامعة القاھرة سبتمبر – دراسا ت الرأى العام  مركز–لقياس الرأى العام 
  
 دورة تدريبية للعاملين فى مجال القروض الصغيرة قى ا�قناع ومھارات ا�تصال -  

  .٢٠٠٣ القاھرة اكتوبر– جمعية كيرتاكس –
  
 دورة تدريبية للعاملين فى جمعيات أھلية بالمنيا فى مجال المشروعات الصغيرة -  

 القاھرة – مركز تدريب طلعت حرب الجمعية ا�نجيلية –مبيعات فى مجال ترويج ال
  .٢٠٠٣نوفمبر 

  
 مركز – دورة تدريبية للعاملين فى الجمعيات ا�ھلية حول مھارات ا�تصال -  

  .٢٠٠٣ الجمعية ا�نجيلية القاھرة ديسمبر –تدريب طلعت حرب 
  
ية ا�ع&م جامعة  كل– مركز التدريب والتوثيق – ورشة عمل للصحفيين بكوسوفو -  

  .٢٠٠٣ القاھرة ديسمبر –القاھرة 



  
 ث&ث دورات تدريبية حول ا�ع&م وقضايا المرأة الريفية فى محافظات الفيوم، -  

 وا�ع&م با�شتراك مع مؤسسة فردريش   مركز دراسات المرأة-قنا، العريش 
   .٢٠٠٤ايبرت 

  
 مركز دراسات –تفاوض  دورة تدريبية ل&ع&ميين حول مھارات ا�تصال وال-  

  .٢٠٠٤ وا�ع&م ومؤسسة فردريش ايبرت مايو   المرأة
  
 –اسوان ( أربعة دورات تدريبية حول ا�ع&م وقضايا ذوى ا�حتياجات الخاصة -  

  ). ا�سكندرية–القاھرة 
  
   

  الكتب الجامعية: ًخامسا
  
ابتسام الجندى /  كتاب مقدمة فى وسائل ا�تصال باللغة ا�نجليزية با�شتراك مع د-

  . جامعة القاھرة– مركز التعليم المفتوح –١٩٩٧
  
 ٢٠٠٤ابتسام الجندى /  كتاب مقدمة فى ا�تصال باللغة ا�نجليزية با�شتراك مع د-
  . جامعة القاھرة– مركز التعليم المفتوح –
  

  :مذكرات تعليمية
  
قة الثالثة قسم  مذكرة مطبوعة فى التحرير الصحفى باللغة ا�نجليزية لط&ب الفر-  

  .١٩٩٦/١٩٩٧السيد بخيت / الصحافة بكلية ا�ع&م با�شتراك مع د
  
 مذكرة مطبوعة فى مقدمة فى ا�تصال باللغة ا�نجليزية لط&ب الفرقة ا�ولى -  

  . أكتوبر٦ جامعة ١٩٩٩/٢٠٠٠المعھد العالى ل&ع&م وفنون ا�تصال 
  
اللغة ا�نجليزية لط&ب الفرقة  مذكرة مطبوعة فى وسائل ا'ع&م وا�تصال ب-  

  .١٩٩٩/٢٠٠٠ اكتوبر ٦ جامعة – كلية ا�ع&م –الثانية 
  
 جامعة – كلية ا�ع&م – مذكرة مطبوعة فى ا'ع&م الدولى لط&ب الفرقة الثانية -  

  .١٩٩٩/٢٠٠٠ اكتوبر ٦
   

  مشروع الطرق المؤدية إلى– مذكرة مطبوعة باللغة ا�نجليزية مھارات ا�تصال -  
  .٢٠٠٣ جامعة القاھرة – كلية الھندسة –التعليم العالى 

  
   



  ا�شراف على رسائل جامعية: ًسادسا
  
رحاب / ليلى عبد المجيد على رسالة الماجستير للطالبة. د. اشراف مشارك مع أ-

الصحافة المصرية وترتيب أولويات الصفوة تجاه القضايا البيئية : (ابراھيم سليمان 
  .٨/١١/١٩٩٩، ومنحت الدرجة فى )نمية المتواصلة فى مصرفى اطار مفھوم الت

  
/ عواطف عبد الرحمن على رسالة الماجستير للطالبة. د.مع أ:  ا�شراف المشارك -

تأثير بيئة العمل الصحفى على الممارسة المھنية فى الصحافة (ايناس يوسف طلعت 
  .١٨/١/١٩٩٦: ، تاريخ التسجيل )٩٦/٩٧المصرية 

  
 ماجستير عن الشئون الخارجية بالصحافة ا�سرائيلية بالتطبيق على  ا�شراف على-

  .الجيرزاليم بوست
  
   

  التدريس الجامعى: ًسابعا

  
  : قسم الصحافة-القيام بتدريس المقررات التالية بكلية ا�ع&م جامعة القاھرة 

  ).الفرقة الثالثة، الفرقة الرابعة( مادة اع&مية باللغة ا�نجليزية -
  ).الفرقة الثالثة قسم الصحافة(البحث فى الصحافة  مناھج -
  ).الفرقة الرابعة قسم الصحافة) (انجليزى( الترجمة الصحفية -
  ).الفرقة الثانية دبلوم الصحافة(الصحافة الدولية   -
  ).الفرقة الرابعة قسم الصحافة(  الصحافة العربية -
  ).حافةالفرقة ا�ولى دبلوم قسم الص( الرأى  العام والدعاية -
  

 جامعة مصر للعلوم –القيام بتدريس المقررات التالية ندبا بكلية ا�ع&م 
  : والتكنولوجيا

  ).باللغة ا�نجليزية( وكا�ت ا�نباء -
  ).باللغة ا�نجليزية( ا�تجاھات الحديثة فى الصحافة -
  ).باللغة ا�نجليزية (٢ التحرير الصحفى -
  ).زيةباللغة ا�نجلي( الصحافة المتخصصة -
  

خ&ل اعوام  ) اعارة( اكتوبر اثناء عملى بھا ٦القيام بتدريس المقررات التالية بجامعة 
١٩٩٩/٢٠٠٠:  

  ).الفرقة ا�ولى( مدخل للصحافة -
  ).الفرقة ا�ولى) (باللغة ا�نجليزية( مقدمة فى وسائل ا�تصال -
  ).الفرقة الثانية) (باللغة ا�نجليزية( مقدمة فى ا�ع&م ووسائلة -

  ).الفرقة الثانية( ا�ع&م الدولى -
  ).الفرقة الثالثة قسم الصحافة(التحرير الصحفى   -



  ).الفرقة الرابعة قسم الصحافة( الصحافة الدولية -
  ).الفرقة الرابعة(مناھج بحوث الصحافة   -
  ).الفرقة الرابعة قسم الصحافة( ا�شراف على مشاريع التخرج -
  
   

  خرىانشطة جامعية ا: ًثاممنا

  
  . جاعة القاھرة– عضو مجلس قسم الصحافة بكلية ا�ع&م -
  
  .١٩٩٦/١٩٩٧ جامعة القاھرة – امين مجلس قسم الصحافة بكلية ا�ع&م -
  
  .٢٠٠٢ عضو مجلس كلية ا�ع&م -
  
  . اتحاد ط&ب جامعة القاھرة– رائدة اللجنة ا�جتماعية -
  
  .٢٠٠١/٢٠٠٢قسم الصحافة " صوت الجامعة" مدير تحرير جريدة -
  
  .١٩٩٩/٢٠٠٠ اكتوبر ٦كلية إع&م " اوراق اكتوبر" مدير تحرير مجلة -
  
  .٢٠٠٣ كلية ا�ع&م -  نائب مدير مركز دراسات المرأة وا�ع&م  -
 


