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U: المؤهالت العلمية : ثانيا

  من كلية اإلعالم ـ جامعة القاهرة  اإلعالمفيالدكتوراه حصل على درجة 

 مركز بحوث االتصال –بنظام اإلشراف المشترك مع جامعة ليستر 
 بمرتبة الشرف األولى ، وكان عنوان 1992عام  -المملكة المتحدة الجماهيري

الرسالة     " مفهوم حرية الصحافة : دراسة مقارنة بين جمهورية مصر   
 " وأشرف 1985 حتى عام 1945العربية والمملكة المتحدة خالل الفترة من 

القاهرة والبروفيسور جيمس  على الرسالة الدكتور خليل صابات من جامعة
طبقا لنظام اإلشراف المشترك بين جامعة القاهرة هالوران من جامعة ليستر 

 .وجامعة ليستر

  ـ الجماهيريحصل على بعثة للدراسة بجامعة ليستر ـ مركز بحوث االتصال 
 - Centre for mass communication researchالمملكة المتحدة 

Leicester University. U.K  1991 حتى عام 1989 خالل الفترة من 
 إطار إعداده لرسالة الدكتوراه طبقًا لنظام اإلشراف المشترك ، في، وذلك 

 .Prof. J  وأشرف على دراسته خالل هذه الفترة البروفيسور جيمس هالوران  

D . Halloran. مدير مركز بحوث االتصال بالجماهير ـ جامعة ليستر  

  1985جامعة القاهرة عام - من كلية اإلعالم الماجستيرحصل على درجة 
 .بتقدير ممتاز 

  من قسم الصحافة بكلية اإلعالم ـ جامعة بكالوريوس اإلعالمحصل على 
  ، بتقدير جيد جدًا ، وكان األول على دفعته.1981القاهرة عام 
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U ًالخبرات التدريسية والتدرج الوظيفي واألكاديمي  ثالثا:
  حتى اآلن. 2003-9-24جامعة القاهرة منذ –أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم 

 
  2007أستاذ االتصال الجماهيرى المشارك كلية االتصال جامعة الشارقة منذ 

-2009. 

 وعلم  ـ قسم اإلعالم والعلوم بكلية اآلدابأستاذ اإلعالم واالتصال الجماهيري 
 .2007-7-15 حتى 2004 / 8 / 28ـ منذ قطر ـ جامعة   المعلومات

  جامعة القاهرة في –تمت ترقيته إلى درجة أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم
24/9/2003. 

  8 / 19تمت ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد بكلية اإلعالم جامعة القاهرة فى / 
1997 

  1992تم تعيينه مدرسًا بكلية اإلعالم ـ جامعة القاهرة عام.  
  تم تعيينه مدرسًا مساعدًا بقسم الصحافة بكلية اإلعالم ـ جامعة القاهرة عام

1985 .  

  اإلعالم عام  صدر قرار رئيس جامعة القاهرة بتكليفه بالعمل معيدًا بكلية
1981  . 
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رابعًا  : الجوائز : 
 

 عن بحث التلفزيون التعليمي 2006جائزة أفضل بحث علمي من جامعة قطر 
وآفاق المستقبل باإلشتراك مع الدكتورة سمية عرفات . 

 
 

 المؤلفات العلمية  خامساً :

 له الكتب التالية :  ت    نشر
 ـ أزمة حرية الصحافة فى النظم الرأسمالية ( القاهرة : دار النشر 1

 ) .  1995للجامعات المصرية ، 
 ( القاهرة : دار النشر 1985 ـ 1945 ـ أزمة حرية الصحافة فى مصر 2

 )   1995للجامعات المصرية ، 
 ـ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية فى   ربع 3

 ) .1991قرن ، ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
 1994 ـ مقدمة فى علم الصحافة ، ( القاهرة : دار النشر للجامعات ،   4

 2004طبعة ثانية ) .
صناعة األخبار فى العالم المعاصر ، ( القاهرة : مكتبة النصر ،  -5

   عن دار النشر للجامعات .1998 ) ، طبعة ثانية 1995

-حرية الصحافة في مصر:دراسة تحليلية لقانون تنظيم الصحافة، 6
 ،دار 2004،طبعة ثانية:1997القاهرة:وعد للدراسات واإلعالم،

 النشر للجامعات المصرية.

-طبعة 2002أخالقيات اإلعالم:االمارات العربية المتحدة:مكتبة الفالح،-7
 2006ثانية
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-مستقبل الصحافة المطبوعة وتحديات ثورة االتصال،مسقط :مكتبة 8
 2002النيل، 

 2003-اإلعالم الدولي،اإلمارات العربية المتحدة:مكتبة الفالح،9
-حقوق الصحفيين في الوطن العربي،القاهرة:دار النشر للجامعات 10

،2004 

. 2005 الفالح، ة-وسائل اإلعالم وصناعة الصور الذهنية، مكتب11
 .2007- ثورة االتصال وحرية اإلعالم،12
 .2008- اإلعالم واالتصال في المجتمعات المعاصرة،مكتبة الفالح،13
- تغطية الصحافة العربية للحروب "باإلشتراك مع مجموعة مؤلفيين " تحرير 14

 . 2008 بيروت – المؤسسة العربية للدراسات والنشر –عبد اهللا الكندي 
 
 

وله تحت الطبع: 
 

 2009-وسائل اإلعالم وادارة الصراع، مكتبة الفالح -
 2009- وسائل اإلعالم والرأي العام ، مكتبة الفالح - 

 
  :المجالت العلميةبحوث ودراسات منشورة في  سادساً :

 مجلة الدراسات الجنسيات، وسيطرة الشركات متعددة الدولي ـ اإلعالم 1
  .1992 يونيو اإلعالمية،

 اإلعالمية، مجلة الدراسات التعليمية، المناهج في ـ حرية الصحافة 2
  .1993ديسمبر 

 اإلعالمية، مجلة الدراسات الغربية، وسائل اإلعالم في ـ ظاهرة التحيز 3
. 1994يونيو 
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 دراسة تحليلية لتغطية الصحافة المصرية لحادث والجريمة: ـ الصحافة 4 
. 1994 يوليو األزهر، جامعة اإلعالمية، مجلة البحوث العتبة،فتاة 

 مارس اإلعالمية، مجلة الدراسات المعاصر، العالم في ـ مجالس الصحافة 5
1995.  

 الحصول على المعلومات ي في ـ حق إصدار الصحف وحق الصحف6
 اإلعالمية، مجلة الدراسات    المعرفة، فيوتأثيره على حق الجماهير 

  .1996مارس 
    مجلة وتنوعها، ـ دعم الدولة للصحف وتأثيره على تعددية الصحف 7

  .1996 يناير المنصورة، جامعة التربية،كلية 
 ي تحقيق عالقة متوازنة بين الصحفي ـ مفهوم شرط الضمير ودوره ف8

 يوليو األزهر، جامعة اإلعالمية، مجلة البحوث الصحفية،والمؤسسة 
1996.  

 تحقيق حق ي الحصول على المعلومات ودوره في في ـ حق الصحف9
 جامعة اإلعالم، المجلة المصرية لبحوث المعرفة، يالجماهير ف

 .  1997 كلية اإلعالم ، يناير القاهرة:
 تحقيق عالقة متوازنة بين وسائل    اإلعالم ي ـ األمبودسمان ودوره ف10

 المصرية لبحوث الرأي العام، ة المجلمقارنة، دراسة والجمهور:
 2000يوليو

 الدراسات ةالصحافة؛ مجل-االتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية 11  
 ؛اإلعالم المصرية لبحوث ة؛ والمجل1999ة؛ ينايرعالميإلا

 1999ابريل
 المصرية لبحوث ة-حق الصحفي في حماية مصادر معلوماته، المجل12

 2000 رالرأي العام، يناي
 المصرية ة-إشكالية الموضوعية في وسائل اإلعالم:دراسة نقدية، المجل13

 2001لبحوث الرأي العام، يوليو
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-المسئولية األخالقية لوسائل اإلعالم نحو المواطنين:دراسة تحليلية 14
 2000جامعة الزقازيق، يناير– كلية اآلداب ةللمواثيق األخالقية، مجل

 
 ةمستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تطور تكنولوجيا االتصال، المجل-15

 .2001المصرية لبحوث اإلعالم، ديسمبر
-دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصور النمطية للشعوب والجماعات 16

 2002 رجامعة المنيا، يناي– كلية اآلداب ةالثقافية، مجل
 

-مفهوم التدفق الحر لألنباء والمعلومات:دراسة نقدية في ضوء ثورة 17
 2002ابريل-يونيو – المصرية لبحوث الرأي العام ةاالتصال، المجل

 
 
 

  : .مؤتمرات وندوات علميةدراسات قدمت إلي  سابعاً :

 المنظمة المصرية لحقوق والسلطة، ـ تطور العالقة بين الصحافة 1
 .1992 مايو 2ـ1 القاهرة الثالث، الفكري الملتقى اإلنسان،

 المؤتمر األول لشباب الباحثين مصر، في الديمقراطي ـ اإلعالم والتطور 2
 ونشر هذا ،1993 أكتوبر 19 ـ 17 القاهرة السياسية، العلوم في

 " 1992 ـ 1982 مصر في السياسي كتاب " التطور فيالبحث 
 مركز البحوث والدراسات القاهرة: الدين،تحرير محمد صفى 

 السياسية.

 ندوة حرية الصحافة وحقوق التعليمية، المناهج في ـ حرية الصحافة 3
 للدراسات اإلعالمية باالشتراك مع العربي عقدها المركز التياإلنسان 
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   نوفمبر 29 ـ 27 القاهرة، األلمانية،مؤسسة فريدرش ناومان 
1993.  

 مصر، في اإلقليمية ـ التشريعات اإلعالمية وتأثيرها على تطور الصحافة 4
 ( اإلقليمية، تطوير الصحافة فيندوة الممارسة الديمقراطية ودورها 

 ) .  1994 يناير 20 ـ 18 للصحافة، المجلس األعلى القاهرة:
 المؤتمر القاهرة: ( المعلومات، ـ حق إصدار الصحف وحق الحصول على 5

)    1995 سبتمبر 7 ـ 5 المصريين، للصحفيين الثانيالعام 
 التشريعات في ندوة جولة البريطاني، القانون في ـ حرية الصحافة 6

 للصحافة، اإلقليمي معهد األهرام القاهرة: العالم،اإلعالمية عبر 
1995  . ( 

 ندوة اإلعالم والسويد، دراسة مقارنة بين بريطانيا واالنتخابات: ـ اإلعالم 7
  ) .1995 للصحافة، اإلقليمي القاهرة معهد األهرام واالنتخابات،

 
 الدعوة ة-كيف نواجه تحيز وسائل اإلعالم الغربية ضد اإلسالم، ندو8

جامعة الشارقة، إبريل – الشريعة ةاإلسالمية ومتطلبات العصر، كلي
2001 

 
 
 
 

9-Mass media ethics in the Arab countries: Acase study 
of the Egyptian code of ethics; conference of the 
global communication research association (gcra), 
24th-26th of September 2001 .Sydney. Australia  
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مستقبل الصحافة المطبوعة في الوطن العربي في ضوء ثورة -9
 ثورة االتصال والمجتمع الخليجي:الواقع راالتصال:حالة الخليج، مؤتم

 2002 ابريل 24-22 السلطان قابوس، ةوالطموح، جامع
 
 
 

-صناعة اإلعالم واالتصال في العالم اإلسالمي:اإلمكانيات والتحديات، 10
 اإلقليمية حول صناعة وسائل اإلعالم اإللكترونية في العالم ةالندو

-24، ط اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم، مسقةاإلسالمي، المنظم
  2002 ديسمبر26

 العامة :الواقع ت-أخالقيات العالقات العامة،مؤتمر العالقا11
 2004والطموح،جامعة الشارقة،ابريل 

-أخالقيات اإلعالم وثورة االتصال‘مؤتمر الصحافة اإللكترونية ،جامعة 12
. 2005نوفمبر24-22الشارقة،

-التليفزيون التعليمي وآفاق المستقبل،باالشتراك مع الدكتورة سمية 13
عرفات ،المؤتمر الدولي للتعليم عن بعد،سلطنة عمان،جامعة السلطان 

- 2006قابوس،مارس 
- وسائل اإلعالم والديموقراطية فى الوطن العربي،مؤتمر اإلعالم 14

-2جامعة القاهرة،–والتحديث في الوطن العربي، القاهرة،كلية اإلعالم 
 2006مايو 4

مؤتمر الرابطة العالمية لبحوث –- أخالقيات االعالم وثورة االتصال 15
 يوليو 30-28 الجامعة االمريكية –القاهرة —Iamcr االتصال 
2006 

- مفهوم حق الجمهور فى المعرفة:نظرية جديدة مؤتمر الرابطة العالمية 16
 30-82 الجامعة االمريكية –القاهرة —Iamcr لبحوث االتصال 

 2006يوليو 
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17 -The educational TV in the Arab countries : a case 
study , the third conference of the distant and E 
learning , 11-14 June 2007 benanj , Malaysia with 

DR Somia Arafat .  
- القنوات الفضائية العربية ومجتمع المعرفة- مؤتمر القنوات الفضائية 18

 2007نوفمبر –العربية- جامعة الشارقة 
- التليفزيون التعليمي وآفاق المستقبل : برامج قناة النيل للتعليم 19

 باإلشتراك مع الدكتورة سمية عرفات ، المؤتمر العلمي –اإلبتدائي 
الرابع لشعبة علوم اإلعالم ، األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم 

 ونشر في كتاب المؤتمر 2008 مايو 21 – 20اإلعالم القاهرة 
2008   .

-تأثير القنوات الفضائية علي تدفق األنباء:دراسة لتغطية القنوات 20
الفضائية العربية لحرب الخليج الثالثة ،مؤتمر العولمة واإلعالم في 

 -جامعة السلطان قابوس-2008 اكتوبر 21- 20الشرق األوسط 
سلطنة عمان  –مسقط 

-وسائل اإلعالم وبناء مجتمع معرفة عربي،مؤتمر تقنيات االتصال 21
  2009 مارس 17-15والتغير االجتماعي 

 
 

ثامنًا◌ً :أنشطة علمية أخرى 

 للبحوث االجتماعية القومي المركز في الكثير من الدراسات في ساهم 
 اإلقليمي ومعهد األهرام باألهرام،ومركز الدراسات السياسية واالستراتيجية 

  للصحافة. والمجلس األعلى للصحافة،

 الصحف العربية منها األهرام ـ فيالصحفية  كتب الكثير من الدراسات 
آفاق المستقبل-األسبوع  ) ـ الشعب ـ مجلة ظبياالتحاد ( أبو 



 

 

2 

2 

 قدمه مركز المساعدة الذي صياغة مشروع قانون الصحافة في ساهم 
 القاهرة، اإلنسان، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان،القانونية لحقوق 

1995.  
 تولي منصب سكرتير تحرير المجلة المصرية لبحوث اإلعالم-كلية اإلعالم

 1997-1996جامعة القاهرة، 
_عضو هيئة تحرير مجلة جامعة قطر لآلداب. 

 الهيئة في عقدت التي الكثير من الدورات التدريبية لإلعالميين في ساهم 
 في  الحربيةلإلدارة والكلية والجمعية العربية لالستعالمات،العامة 
ووزارة الدفاع العمانية وجريدة الشرق القطرية  العمانية.اإلعالموزارة .مصر

 

 

المساقات التي قام بتدريسها : 

  وكلية التربية النوعية القاهرة، كلية اإلعالم ـ جامعة فيبالتدريس عمل 
 وفى هذه الكليات قام بتدريس دمياط، وكلية التربية النوعية ـ بالدقي،
  التالية:المواد 

 وتطورها. ـ نشأة وسائل اإلعالم 1     

  .- مدخل إلي علم االتصال2     
 الصحافة ( أخالقيات الصحافة ) .  في ـ موضوع خاص 3     
  الدولية. ـ الصحافة 4     
  اإلعالمية. ـ التشريعات 5     
 اإلعالمية. ـ إدارة المؤسسات 6     
-الحمالت اإلعالمية 7     
  الصحفي. ـ التحرير 8     
  الصحافة. ـ مدخل إلى 9     
-اإلعالم التربوي. 10    

 التالية بكلية اآلداب ـ جامعة السلطان قابوس ـ المقررات كما قام بتدريس 
  عمان.سلطنة 

  ومصادره. ـ الخبر 1     
  الصحفي. ـ التحرير 2     
  والبيئة. ـ اإلعالم 3     
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  اإلعالمية. ـ فنون الكتابة 4     
  اإلنجليزية. ـ مادة إعالمية باللغة 5     
  اإلعالمية. ـ إدارة المؤسسات 6     
  المحلى. ـ اإلعالم 7     
 الصحفية. ـ الترجمة 8     
  -الصحافة المتخصصة9     

أخالقيات اإلعالم – 10   
 -اإلعالم الدولي11     
-مستوي متقدم 2-التحرير الصحفي 12

العمانية  وكالة األنباء فيبتدريب الطالب على فن تحرير األخبار قام  كما -  
باإلضافة إلى العديد من الدورات التدريبية في فنون األخبار والتحرير 

 .الصحفي

 معهد عمان للصحة العامة. ي- قام بتدريس مقرر فنون الكتابة اإلعالمية ف

-يقوم بتدريس المقررات التالية بجامعة قطر: 

- الرأي العام 1

- التحرير اإلعالمي 2

- العالقات العامة 3

-الخبر في وسائل اإلعالم 4

 -اإلعالم الدولي5

-نظريات االتصال 6

-الخبر في وسائل اإلعالم المطبوعة 7

 -مهارات االتصال8

يقوم بتدريس المقررات التالية بجامعة الشارقة 

- أخالقيات االعالم 1

-االتصال الدولي والثقافي 2

-الكتابة االعالمية  3
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-الكتابة للمجلة 4

أخالقيات االعالم للدراسات العليا – 5

-الرأي العام 6

 

-يجيد استخدام االنترنيت كمصدر للمعلومات والتغطية الصحفية لألحداث 
وٕاجراء التحقيقات الصحفية،وقام بتطوير مادة التحرير الصحفي المتقدم 

الستخدام اإلنترنيت في التغطية الشاملة المتكاملة لألحداث ،وعرض خلفية 
األحداث ،وٕاجراء التحقيقات الصحفية. 

 

-عمل بالصحافة لفترة طويلة في صحف األخبار-الوفد-الشعب –اإلتحاد، 
 الكثير من المقاالت في الصحف العربية. بوكت

- يكتب مقاال بعنوان شهادة يومي األربعاء والجمعة من كل أسبوع بجريدة 
 الشرق القطرية .

http://www.al-sharq.com/articles/writer.php?wId=68 

- يكتب دراسات صحفية ومقاالت تحليلية بجريدة الشرق القطرية 


