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 (بيان بالتدرج العلمي والوظيفي)
 النجار  إبراهيم  سعيد محمد الغريب /للدكتور

 جامعة الق اهرة  –كلية اإلعالم   -بقسم الصحافة   مدرس
 

 :البيانات الشخصية  :أوال
 سعيد محمد الغريب إبراهيم النجار/ د :اإلسم 

 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم  -مدرس بقسم الصحافة  :الحالية الوظيفة.  

  مملكةةة  ,السةةياحة  الونةة  اإلعةةالم  قسةةم , كليةةة ااداب, جامعةةة البحةةري  :عنووواالالل وو

 البحري 

 51/3/5914 :تاريخلال يالد 

 يع ل  متز ج :الحالةلاالجت اعية . 

 مصري :الجنسية. 

 الصحافة :التخصصلاللام. 

 رخراج  التص ير الصحو   البباعة  تكن ل جيا الصحافةاإل :التخصصلالدقيق. 

 :التدرج العلمى: ثانيا
 -الصةحافة  قسم , م "جيد جدا مع مرتبة الشرف", بتقدير 5911 اإلعالم,بكال ري س  (5

 .جامعة القاهرة - كلية اإلعالم

جامعةة  كليةة اإلعةالم -الصةحافة  قسةم , م "ممتاز", بتقدير 5995ف  اإلعالمماجستير  (2

تببيقيةة علة  إرخراج الصحف الحزبية ف  مصةر, دراسةة : " م ض ع الرسالة. القاهرة

 .5911-5912ف  الوترة م  " ماي , ال فد, األهال "العناصر التيب غرافية ف  صحف 

كليةة  -الصةحافة قسةم , مة "مرتبةة الشةرف األ لة ", بتقدير 5991دكت راة ف  اإلعالم  (3

 ل جيا ف  تب ير فة  الصة رة أثر التكن: " م ض ع الرسالة. اهرةجامعة الق  -اإلعالم 

 ".قارنة بي  الصحف الي مية المصرية  العربيةالصحوية, دراسة م

 :التدرج الوظيفي: ثالثا
إلة   53/51/5911جامعة القاهرة, ف  الوتةرة مة   -كلية اإلعالم -معيد بقسم الصحافة  (5

51/3/5992. 

جامعةةةة القةةةاهرة, فةةة  الوتةةةرة مةةة   -كليةةةة اإلعةةةالم  -مةةةدرس مسةةةاعد بقسةةةم الصةةةحافة  (2

 .29/9/5991إل   51/3/5992

بال اليات المتحدة األمريكية ف  إبةار رسةالة الةدكت راة فة   "IUP"  جامعة مبع ث إل (3

 .5/4/5991إل   21/55/5991الوترة م  
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إل   31/9/5991جامعة القاهرة, ف  الوترة م   -كلية اإلعالم  -مدرس بقسم الصحافة  (4

35/1/2112. 

, ف  الوترة م  جامعة البحري  –كلية ااداب  –مدرس بقسم اإلعالم  السياحة  الون    (1

 .حت  اا  5/9/2112

 :بيان باإلنتاج العلمي الخاص: رابعا
بكليوةلاإلعوالم,لل, ودر لبسسوملالصوحا ة,لسليدل ح دلالغريو لببوراميملالنجوار/للدكتوربا

ل(.صحا ةتخصصل)ل ساعدلوال تسدملللترقيللدرجةلأستاذبجا لةلالسامرة,ل

 :اإلنتاج األساسي -أ
لديم جرافيةةة فةة  التوضةةيالت اإلرخراجيةةة للقةةرا , دراسةةة أثةةر الع امةةل ا" :بح  ب بعن  وان (5

جامعةة المجلةة المصةرية لبحة ث الةرأع العةام, ), "مسحية عل  قةرا  الصةحف المسةتقلة

 (.2111ديسمبر  –القاهرة, كلية اإلعالم, العدد الرابع, أكت بر 

الصةةحيوة اإللكتر نيةةة  ال رقيةةة, دراسةةة مقارنةةة فةة  المو ةة م  السةةمات " :بح  ب بعن  وان (2

المجلةةة المصةةرية لبحةة ث ), "األساسةةية, بةةالتببيى علةة  الصةةحف اإللكتر نيةةة المصةةرية

 (.2115ديسمبر  –اإلعالم, جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, العدد الثالث عشر, أكت بر 

صةحيوت   للعراى, فة غز  األنجل أمريك  التغبية التص يرية ألحداث ال" :بحب بعن وان (3

دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة فةة  الشةةكل  ,البحرينيةةة" أرخبةةار الرخلةةي "مصةةرية  ال" األهةةرام"

ة القةاهرة, كليةة اإلعةالم, العةدد المجلة المصةرية لبحة ث اإلعةالم, جامعة) ," المضم  

 (.2113ديسمبر  -ال احد  العشر  , أكت بر

للصحف اإللكتر نية, دراسةة مسةحية علة  عينةة مة   إسترخدامات الشباب" :بحب بعنوان (4

اإلعالم  تحديث "ثان  عشر البحث مقدم إل  المؤتمر العلم  ), "بالب جامعة البحري 

 (.2111ماي   4-2ف  الوترة م   لكلية اإلعالم, جامعة القاهرة ,"المجتمعات العربية

 :االحتياطي اإلنتاج - ب
البحرين  لإلنترنت  اإلشباعات المتحققة,  د افع تعرض الشباب الجامع " :بحب بعنوان (1

المجلةة : بحث مقبة ل للنشةر فة ), "دراسة مسحية عل  عينة م  بالب جامعة البحري 

 (.المصرية لبح ث اإلعالم, جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, العدد 

 :الكتب والمذكرات الدراسية: خامسا

  :كتب مرجعية منشورة -أ
الةةدار المصةةرية : لقةةاهرةا), "لةة  اإلرخةةراج الصةةحو مةةدرخل إ" :بعن  وانلكت  اب منش  ور (5

 (.2115اللبنانية, 

الدار : القاهرة), "تكن ل جيا الصحافة ف  عصر التقنية الرقمية" :كتاب منشور بعنوان (2

 (.2113المصرية اللبنانية, 
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 : مذكرات دراسية مطبوعة -ب
 ".تكن ل جيا التج يز البباع " :مذكرة بعنوان (5

 ".رافية العناصر المقر  ة بالصحفتيب غ" :مذكرة بعنوان (2

 ".التص ير الصحو  الرقم " :مذكرة بعنوان (3

 :اإلشراف على الرسائل العلمية: سادسا
إسةترخدامات المصةريي  للصةحف : "بعنة ا م ا عبد المجيةد صةال ,  :لرسالة ماجستير   (5

 ن قشت  2111سجلت عام " اإللكتر نية عل  شبكة اإلنترنت, دراسة تحليلية ميدانية

 .محم د علم الدي / م        , إشراف مشارك مع األستاذ الدكت رعا

تةةيثير تبةة ر تكن ل جيةةا اإلتصةةال : "بعنةة ا حسةةام محمةةد إل ةةام ,  :لرس  الة ماجس  تير   (2

سةجلت "  المعل مات عل  نظم التيهيل  التدريب الصحو  ف  مصر, دراسة تق يميةة

محمة د علةم / الةدكت ر ن قشت عام        , إشراف مشةارك مةع األسةتاذ  2111عام 

 .الدي 

أساليب اإلنتاج الصةحو   تيثيرهةا علة  : "بعن ا  ميادة محمد قاسم, :ل  رسالة ماجس تير (3

, عةام  ن قشةت 2111سةجلت عةام " إرخراج الصحف اليمنية, دراسة تحليلية  ميدانية

 .شريف در يش/ إشراف مشارك مع األستاذ الدكت ر


