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 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم -أستاذ بقسم الصحافة
 : الدرجات العلمية الحاصلة عليها

 -كلياااة اب ات -قسااام الصاااحافة. رفليسااااآد ب ات بتقااا ير جيااا  جااا ال مااا  مرتباااة ال ااا  -
 . 1791يوآيه  -جامعة القاهرة

 . 1791مايو  -جامعة القاهرة -كلية اإلعالم -ماجستير في اإلعالم بتق ير -

ساابتمبر  -جامعااة القاااهرة -كليااة اإلعااالم - كتااوراف فااي اإلعااالم بمرتبااة ال اارف ا ولاا  -
1791 . 

أكا يميااااااة العلااااااوم . لتآميااااااة بلااااااوم فااااااي السياسااااااا  اإلعالميااااااة والت  ااااااي  اإلعالمااااااي ل -
 (. 1791يوليو  -مايو)هولآ ا  -الهاي -االجتماعية

جامعاااة  - بلااوم فااي ت  اااي  الحمااال  اإلعالمياااة للتوعيااة الجماهيريااة بال قافاااة ا ساارية -
 (. 1791أبريل  -مارد)الواليا  ا مريكية  -جون هوبكآز

 : التدرج الوظيفي
 (. 1791 -1791)جامعة القاهرة  -معي ة بكلية اإلعالم -

 (. 1791 -1791)جامعة القاهرة  -م رد مساع  بكلية اإلعالم -

 (. 1797 -1791)جامعة القاهرة  -م رد بكلية اإلعالم -

 (. 1779 -1797)جامعة القاهرة  -أستاذ مساع  بكلية اإلعالم -

 (. 1001 -1779)جامعة القاهرة  -أستاذ بكلية اإلعالم -

 ( ااا1001)لقاهرة جامعة ا -أستاذ متفرغ بكلية اإلعالم -
 : المها  الوظيفية

 : التدريس: أولا 
: مقاررا . جامعاة القااهرة -العليا بكلية اإلعاالمل الت مرحلتي البكالوريود وال راسا   -

موضاااوعا  فاااي اإلعاااالم بالل اااة  -ال عاياااة واإلقآاااا  -الصاااحافة العالمياااة -الااارأي العاااام
 . 1791مآذ عام . الترجمة اإلعالمية -اإلآجليزية

إلاا   1791جامعااة ق اار فااي الفتاارة ماان  -ل ااالت كليااة العلااوم االجتماعيااة واإلآساااآية -
 . ال عاية واإلعالن -العالقا  العامة -اإلعالم والتآمية -الرأي العام: مقررا . 1771

إعا ا   -ال راساا  العلياا: لضبا  ال ر ة المصريين والعرت وال ارسين بكال مان كلياا  -



الارأي  -اإلعاالم ا مآاي: مقاررا . القااهرة -أكا يمياة ال ار ةالت ريت والتآمياة ب -القا ة
 . 1771مهارا  االتصال والتعامل م  الجمهور مآذ عام  -العام

. جامعااة العربيااة -ل ااالت قساام ال راسااا  اإلعالميااة بمعهاا  البحااوا وال راسااا  العربيااة -
بية والعالمية الصحافة العر  -اإلعالم ال ولي -االتصال اإلقآاعي -الرأي العام: مقررا 
 . 1777مآذ عام 

 -الاارأي العااام: مقااررا . القاااهرة MSAل ااالت جامعااة مصاار للعلااوم الح ي ااة واب ات  -
 . 1001/ 1001واالتصال اإلقآاعي باإلآجليزية العام الجامعي 

موضااااوعا  فااااي : مقاااارر. مصاااار IAMSل ااااالت ا كا يميااااة ال وليااااة لعلااااوم اإلعااااالم  -
 (. 1001/ 1002)الجامعي  اإلعالم بالل ة اإلآجليزية العام

والمشاركة فيي لجيام مناقشية الرسيائل  )*(اإلشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه: ثانياا 
كليااة اإلعااالم جامعااة القاااهرة وأقسااام الصااحافة واإلعااالم بالجامعااا  المصاارية  :فييي كييل مييم

 -ت الاااوا يجآاااو  -أسااايو  -المآياااا -المآصاااورة -الزقاااازي  -حلاااوان -عاااين  ااامد: التالياااة
أكا يميااة ال اار ة مآااذ  -كليااة ال راسااا  العليااا -معهاا  البحااوا وال راسااا  العربيااة -ا زهاار
 . 1771عام 

لتقريار صاالحيتها للآ ار فاي الا وريا  العلمياة تحكيم اإلنتاج العلمي مم البحيو  والدراسيا  : ثالثاا 
 . 1771المت صصة التي تص ر من ع   من الجامعا  المصرية والعربية مآذ عام 

في الجامعا  العربية في كل مان ا ر ن والمملكاة  الشتراك في لجام تحكيم الرسائل العلمية: رابعاا 
 . 1770العربية السعو ية مآذ عام 

الممآوحااة مااان ( الليساااآد والبكااالوريود والماجسااتير والاا كتوراف) معييادل الييدرجا  العلميييية: خامسيياا 
ة بالا رجا  العلمياة المما لاة التاي تمآحهاا الجامعاا  الجامعا  العربياة وا وروبياة وا مريكيا

 . 1000المصرية في اإلعالم مآذ عام 
بالكليااة وأقسااام اإلعااالم والصااحافة فااي  هيئيية التييدريسفحييا اإلنتيياج العلمييي  ع ييا  : سادسيياا 

الجامعاااا  المصااارية والعربياااة المتقااا مين بأعماااالهم إلااا  اللجآاااة العلمياااة ال ا ماااة للترقياااة فاااي 
 . 1001/ 1001مآذ العام الجامعي اإلعالم 

التاي اآعقا   فاي مصار وعا    المشاركة في العدييد ميم الميرتمرا  والنيدوا  وورع العميل: سابعاا 
 1791كبير مان الا ول العربياة وابسايوية وا وروبياة والوالياا  المتحا ة ا مريكياة مآاذ عاام 

 اااااركة فاااي البحااااوا بصااافة  ورياااة مآتذمااااةخ وذلااام ماااان  اااالل تقااا يم البحااااوا الفر ياااة والم

                                           
يمكان الحصاول ( التي تم  مآاق تها والتي مازالا  فاي مرحلاة اإلعا ا )تو   قا مة كاملة بعآاوين هذف الرسا ل  )*(

 . راجية ق آيل. عليها من  



ور اسااااة الجلسااااا خ واح ارة الحلقااااا  الآقا ااااية فااااي مجاااااال  اإلعااااالم الاااا وليخ خ )*(الجماعيااااة
واالتصااااال السياسااااي وال قااااافيخ والاااارأي العااااامخ والتسااااوي  السياسااااي واالجتماااااعيخ وا  وار 

 . الوذيفية لإلعالم ومس ولياته في المجتم  المعاصر
حو  والدراسا  وأوراق العمل، وتحرير وتأليف عدد مم الكتب إعداد مجموعة كبيرة مم الب: ثامناا 

بااالل تين العربيااة واإلآجليزيااة فاااي مجاااال  اإلعااالم الااا وليخ والصااحافة العالميااةخ والتساااوي  
 . االجتماعي والسياسيخ والرأي العامخ االتصال ال قافيخ ال عاية واإلقآا 

 : المها  التنفيذية والخبرات العلمية والفنية
 ولاااة اإلماااارا  العربياااة  - باااي -و لجآاااة تحكااايم مساااابقة جاااا زة الصاااحافة العربياااةعضااا -1

 . 1001المتح ة عام 

معهاا  الت  ااي  القااومي  -عضااو لجآااة إعاا ا  وتااأليف تقااارير التآميااة الب اارية فااي مصاار -1
 . 1001مآذ عام  UNDPبالم ارم م  برآامج ا مم المتح ة اإلآما ي 

 . 1002لر ي  ا تبار الالمركزية من أجل الحكم ا ( أ
 . 1001التآمية المحلي بالم اركة  ( ت

مست ار است العا  الرأي العام بمركز المعلوماا  و عام ات ااذ القارار بمجلاد الاوزرا   -1
 . 1001مآذ عام 

إلاا   1000فااي الفتاارة ماان يآاااير . )*(مؤسااد وماا ير تحياار المجلااة لبحااوا الاارأي العااام -2
 . 1001آوفمبر 

إلااا   1779جامعاااة القااااهرة فاااي الفتااارة مااان آاااوفمبر  -مااا ير مركاااز بحاااوا الااارأي العاااام -1
 . 1001آوفمبر 

 -اليوآيساااايف: الباحااااا الر يسااااي لعاااا   ماااان ال راسااااا  العلميااااة والبحااااوا ماااا  كاااال ماااان -1
تجماا  الهي اااا   يااار  -اتحاااا  اإلذاعااة والتليفزياااون–المجلاااد القااومي للمااارأة  -اليوآسااكو

 . ريالحكومية لحماية ال فل المص

التااا ريت مااان  اااالل الفيااا يو لتآمياااة المهاااارا  "ر ااايد التحكااايم للمرحلاااة ال اآياااة لم ااارو   -9
 : بتمويل من" اإل ارية واالتصالية لم يري الجمعيا  ا هلية  ير الحكومية

Support Center of America, National Council of Negro Women and 

USAID (1999).  

                                           
اإلعااالم وال اابات : توجاا  قااوا م بالبياآااا  البيليوجرافيااة الكاملااة لهااذف المؤلفااا  والبحااوا وال راسااا  فااي مجاااال  )*(

 . راجية قآ يل. وال فل والمرأة واح ارة ا زما  وبرامج بآا  الصورة الذهآيةخ يمكن الحصول عليها من  

 -كلياة اإلعاالم -آجليزية عن مركز بحاوا الارأي العاام ورية فصلية علمية محكمة تص ر بالل تين العربية واإل )*(
 . 1000ص ر الع   ا ول مآها في يآاير  -جامعة القاهرة



 : الواليا  المتح ة ا مريكيةأستاذ زا ر إل  جماعتين في  -9

 .The American University Washington D.Cالجامعة ا مريكية بوا آ ن  ( أ

(Fall1997) . 
  .University of Texas at Austin (Spring 1998)أوستن  -جامعة تكساد ( ت
عضو مهمة علمية إل  الولياا  المتحا ة ا مريكياة لإل اال  والتعارف علا  االتجاهاا   -7

فاااي قيااااد الااارأي العاااامخ وزياااارة عااا   مااان المعاهااا  والمراكاااز المت صصاااة فاااي الح ي اااة 
 (. 1779 -1771)است العا  الرأي العام و راساته 

 بياار است اااري فااي ت  ااي  وتآفيااذ وتقياايم الباارامج االتصااالية واإلعالميااة وحمااال   -10
 -تحاا يا أساااليت الااري والزراعااة)التسااوي  االجتماااعي لعاا   ماان الم ااروعا  التآمويااة 

الااا عم التآذيماااي لم ااروعا  الميااااف والصااارف الصاااحي  -تر ااي  اساااتهالم ميااااف ال اارت
وبرآااااامج التموياااال  USAIDبالتعاااااون ماااا  هي ااااة المعوآااااة ا مريكيااااة ( للقاااااهرة الكباااار 

 -1772فاااي الفتااارة مااان  UNDPوبرآاااامج ا مااام المتحااا ة اإلآماااا ي  PHRDاليابااااآي 
1771 . 

للمراكز البح ية المصرية والكليا  والمعاه  التعاون والم اركة في ا آ  ة العلمية  -11
مركاااز المعلوماااا  و عااام القااارار فاااي مصااارخ المركاااز القاااومي للبحاااوا : والهي ااا  التالياااة

جامعااة القاااهرةخ جامعااة عااين  -االجتماعيااة والجآا يااةخ كليااة االقتصااا  والعلااوم السياسااية
فولاة ومعها  معها  ال راساا  العلياا لل  -مركز بحوا و راسا  ال ار  ا وسا  - مد

المجلاااد القاااومي  -المجلاااد القاااومي للساااكان -جامعاااة عاااين  ااامد -ال راساااا  البي ياااة
المجلاد  -المجلد العربي لل فولة والتآمية -المجلد القومي لألمومة وال فولة -للمرأة

معهااا   -معهااا  ا هااارام اإلقليماااي -المجاااالد القومياااة المت صصاااة -ا علااا  للصاااحافة
معهاااا   -اتحاااا  اإلذاعاااة والتليفزياااون -ماااة لالسااااتعالما الهي اااة العا -الت  اااي  القاااومي

مآذمااة الصاااحة  -مركااز بحااوا ال اار ة -هي ااة الرقابااة اإل ارياااة -العلااوم االسااتراتيجية
برآاامج ا مام المتحا ة  -UNICEFمآذماة ا مام المتحا ة لأل فاال  -WHOالعالمية 
 . 1771مآذ عام  UNDPاإلآما ي 

:  ريبياة لإلعالمياين والممارساين فاي مجااال الت  ي  والم اركة في تآفيذ  ورا  ت -11
بحااااااوا  -اساااااات العا  الاااااارأي العااااااام وقياساااااااته -الت قيااااااف السياسااااااي لل اااااابات والماااااارأة

الحماااال  اإلعالمياااة للتساااوي  االجتمااااعي  -قيااااد كفاااا ة ا  ا  الحكاااومي -الجمهاااور
ة  قافاا -التوعيااة الصاحية -تآمياة المهااارا  المهآياة لإلعالميااين والصاحفيين -والسياساي

عالم ال فل  . 1771رعاية المسآين وكبار السن مآذ عام  -واح

 1000الصاااااحة للجميااااا  )لم ااااارو   Information Officerضاااااب  اتصاااااال  -11



Health for All 2000 ) المكتاات اإلقليمااي لمآذمااة الصااحة العالميااةWHO- 
 (. 1791 -1792)اإلسكآ رية 

 :التاليةعضوية االتحادات والهيئات والجمعيات العلمية المتخصصة 
 . 1791القاهرة مآذ  -اتحا   ريجي قسم الصحافة (أ 

 . 1791هولآ ا مآذ  -الهاؤ -ISSاتحا   ريجي معه  العلوم االجتماعية  (ت 

 . 1791الراب ة ال ولية لبحوا اإلعالم واالتصال مآذ عام  (ج 

International Association for Media and Communication Research 

(IAMCR).  

للراب ة ال ولية لبحاوا  International Councilفي المجلد ال ولي عضو مآت ت  (  
 . 1771إل  عام  1797ل ورتين متتاليتين من عام  AMCRاإلعالم واالتصال 

WAPORاالتحا  ال ولي لبحوا الرأي العام  (ه 
 . 1771مآذ عام  )*(

 . 1000في مصر مآذ عام  WAPORمم ل االتحا  ال ولي لبحوا الرأي العام  (و 
المهتمااة بالرعاياة االجتماعياة لكبااار السان وأساار : ة عييدد ميم الجمعيييا  الت وعييية الم يريةع يوي

 . ا  فال المرض  وآ ر الوعي الصحي وال قافة ا سرية وحماية البي ة
  
  
  
  
  
  
  

 

                                           
)*(

 World Association for Public Opinion Research.  


