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C.V  
  شيم عبد الحميد قطب

                                                                              Sheyamkotb@hotmail.com:البريد ا�لكتروني 
  

  المؤھ+ت العلمية 
" رة ،بعنوان  كلية ا<ع+م جامعة القاھ-فة الصحادكتوراة من قسم  -١

، بتقدير " العوامل المؤثرة علي مستقبل الصحافة الحزبية في مصر 
. ممتاز ،والتوصية بالطباعة على نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات 

 .٢٠٠٥عام 
"  كلية ا�ع+م جامعة القاھرة بعنوان – ماجستير من قسم الصحافة -٢

الصحفى فى قرير  والتدراسة مقارنة بين فنى القصة ا�خبارية
التطبيق على مجلتى تايم وأكتوبر،  بالصحافتين المصرية وا<مريكية

    .١٩٩٤بتقدير ممتاز ، عام 
  

  التدرج العلمي والوظيفي
  

 العمل حاليا مدرس بقسم الصحافة كلية ا<ع+م جامعة القاھرة -١
 .وبا�نتداب الجزئى  في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

س مساعد بقسم الصحافة كلية ا�ع+م جامعة  التعيين في وظيفة مدر -٢
  ١٩٩٤القاھرة، عام 

التعيين في وظيفة معيد بقسم الصحافة كلية ا�ع+م جامعة القاھرة ،  -٣
  ١٩٨٧عام 

 السنة التمھيدية للماجيستير من قسم الصحافة بكلية ا�ع+م جامعة  -٤
  ١٩٨٧القاھرة عام 

ھرة بتقدير جيد جدا مع   بكالوريوس ا�ع+م قسم الصحافة جامعة القا -٥
مصطفي وعلي " ، والحائزة علي جائزة ١٩٨٦مرتبة الشرف ، عام 

   .للتفوق العلمي" أمين
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  :الخبرات العلمية
  
   : فى قسم الصحافة منھا  المقررات الدراسية عدد منتدريس   -١

  . البكالوريوسة مرحلةالتحرير الصحفى  للفرقه الرابع •
 . البكالوريوس ة مرحلة للفرقه الثالثةالحم+ت الصحفي •
  . البكالوريوسة مرحلة الرابعةا�ع+ن الصحفى للفرق •
وكا<ت  .ة دبلوم صحافة الثانيةالتحرير الصحفى للدراسات العليا الفرق •

 .اlنباء 
 . جمع اlخبار وتحريرھا  •
  . ا�ع+مى مناھج البحث •
 .تحرير الحديث والتقرير  •
 .تحرير اlخبار •
 .مصادر اlخبار  •

  
ا�شراف على قسم التحقيقات بجريدة صوت الجامعة التى يصدرھا قسم  -٢

 .الصحافة بكلية ا�ع+م جامعة القاھرة 
 
( اlشراف المشارك على رسالة ماجستير من قسم الصحافة بعنوان  •

العوامل المؤثرة فى بناء اجندة الصحافة المصرية وترتيب أولوياتھا 
  .٢٠٠٩يناير ) نحو القضايا الداخلية 

دور وكا<ت اlنباء ( ا�شراف المشارك على رسالة ماجستير بعنوان  •
 ٢٠٠٩يونيو ) فى تغطية الصحف المصرية للقضايا العربية واlزمات 

. 
 

 
 

 
 ا�شراف المساعد على أنشطة الجمعيات العلمية بكلية ا�ع+م جامعة  -٣

   .القاھرة 
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 للصحافة حول  ا�شتراك فى التقريرالدورى الذى يعده المجلس اlعلى -٤
 .أداء الصحافة المصرية 

 
 .عضو لجنة الصحة والس+مة المھنية بكلية ا�ع+م جامعة القاھرة  -٥

 
 للتدريس بواقع ست ساعات ٢٠٠٥ة منذ عام  من جامعه القاھرا�نتداب -٦

ة مصر للعلوم جامع) كليه ا�ع+م وتكنولوجيا ا<تصال( ًسبوعيا فىا
 لقسم مقرراتعدد من اللتدريس السادس من اكتوبر) والتكنولوجيا 

   .الصحافة 
  

دورات علمية من مركز تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والقيادات  -٧
  :م ٢٠٠٨عام 
 .اخ+قيات البحث العلمى  •
 .مشروعات البحوث التنافسية  •
 .الجوانب المالية والقانونية  •
 .نظم اlمتحانات الجامعية •

( م دورة بعنوان  ٢٠٠٧اھرة  مركز ضمان الجودة وا�عتماد بجامعة الق -٨
 ). مفاھيم وآليات –ضمان الجودة وا�عتماد 

 
) الصحافة وقضايا التعليم العالى فى مصر ( باحث مشارك فى بحث -٩

 .م٢٠٠٨
رؤية القائم با�تصال فى الصحافة المصرية لمواقع ( بحث بعنوان  -١٠

لى مقدم ا) التدوين فى اطار التكامل بين الوسائل التقليدية والجديدة 
الواقع : المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر ا�ع+م وا�ص+ح 

   .٢٠٠٩يوليو . والتحديات 
 

 
   المھارات

 .إجادة اللغة ا�نجليزية تحدثا وكتابة  -١
 .إجادة تامة في التعامل مع الكمبيوتر وا�نترنت  -٢
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