
 
 السرية الذاتية املختصرة

 بركات عبد العزيز حممد عبد اهلل/ د.أ
 

 :بيانات عامة:  أولا 
 عبد اهلل  بركات عبد العزيز حممد:  االسم -

 مصري: اجلنسية -
 6/4/7591 :تاريخ امليالد -
 متزوج: احلالة االجتماعية  -

 :املؤهالت العلمية: ثانياا 
كييااة االعااال  جامعااة ) بتقاادير جيااد جاادا   (قساام االعاعااة والتيينزيااي )بكاااليرييا االعااال   -

 (7591،القاهرة
بتقاادير  اتااا  مااص التيبااية بابااص الرسااالة ( قساام االعاعااة والتيينزيااي )ماجسااتيف ا االعااال   -

كييااااااة االعاااااال  جامعااااااة  ) عياااااة انقاااااة اجلامعااااااة وتبادصاااااا بااااا  اجلامعااااااات املصااااارية والعربياااااة 
 (7594القاهرة،

مبرتبااااة الااااارع الوو مااااص التيبااااية بابااااص ( عااااة والتيينزيااااي قساااام االعا)دكتاااايراا ا االعااااال   -
كييااة االعااال  جامعاااة )الرسااالة عيااة انقاااة اجلامعااة وتبادصااا بااا  اجلامعااات املصاارية والعربياااة 

 (7599)القاهرة 

إعاعاة هيلناادا الدوليااة مركاز التاادريإل ب ،(إاتااج الااجام )دبياي  التاادريإل االعاعات الت صصاات  -
 (7595 هيينرسم، هيلندا،)

 
 

 

 :التدرج الوظيفي يف اجملال األكادميي:ثالثاا 
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 7591جامعة القاهرة  -معيد بكيية االعال  -
 7594جامعة القاهرة  -مدرا مساعد بكيية االعال   -

 7599جامعة القاهرة  -مدرا بكيية االعال  -

 7559جامعة القاهرة  -أستاع مساعد  بكيية االعال  -

 0114جامعة القاهرة  -أستاع بكيية االعال  -

 :اإلنتاج العلمي :اا رابع    
مت االاتهاء )البحيث احملكمة املنايرة، الكتإل املنايرة، الكتإل اليت حتت الابص : يتضمن االاتاج العيمت  

 .، أوراق عمل حبثية(منها
 املنشورة كمةاحمل البحوث( أ)  
زت وايقات ضمن البحيث اليت أجي وكذلكفيما ييت أهم البحيث املنايرة ا جمالت عيمية حمكمة   

 :مؤمترات وجلا  عيمية
السادا العدد . جمية حبيث االتصال. ختايط االتصال لتنمية اجملتمعات احمليية ا اليطن العريب -7

 59-59ص( 7557،جامعة القاهرة -كيية االعال : القاهرة)

اخلامس العدد . جمية حبيث االتصال. التدريإل االعاعت والتيينزييين بدول العامل الثالث -0
 014-719 ص (7557،جامعة القاهرة -كيية االعال : القاهرة)

اصيئة : القاهرة) 77، السنة 44العدد  جمية النيل. املغرتب املصري واحلق ا االتصال -5
 69-91ص ( 7557،املصرية العامة لالستعالمات

جمية . التحييل العاميت ملتغيفات عالقة املااهد املصري بنارات الخبار ا التيينزيي  -4
جامعة  -كيية االعال : القاهرة) العدد الثامن .يث االتصالحب

 071-750ص (7550،ديسمجالقاهرة

. جمية شئي  عربية. دراسة حالة لإلعاعة املصرية: االعاعات العربية وتعبئة اليعت القيمت -9
 90-90ص(7550جامعة الدول العربية، : القاهرة)العدد السبعي  

التصال ومقتضيات احلناظ عية اصيية االسالمية التيجيه االسالمت لتكنيليجيا ا   -6
: القاهرة) مؤمتر التيجيه االسالمت ليعيي ليمجتمص العريب، جمميعة أحباث 

 (7550جامعة ال هر بالتعاو  مص راباة العامل االسالمت،  أكتيبر
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العالقة ب  مستيى است دا  وسائل االتصال ومستيى املعرفة بأ مة اخليي   -1
: املنصيرة )العدد الثامن عار.  جمية كيية الرتبية.  7557 -7551أساس

 791-706ص (  7555جامعة املنصيرة،-كيية الرتبية بدمياط

السنة الثامنة عارة . العدد الثالث. جمية الدارة. عالقة املستمص املصري باالعاعة السعيدية -9
 097-055ص ( 7555املميكة العربية السعيدية، . الرياض)

العدد التاسص .  جمية كيية الرتبية. رية كما تعكسها مسيسالت التيينزيي بيرة السرة املص -5
-59ص (  7554جامعة املنصيرة،-كيية الرتبية بدمياط: املنصيرة.) عار
69 

: املنصيرة)العدد العارو  . جمية كيية الرتبية .الرضا اليظينت ليعامي  ا االعاعة املصرية -71
 10-09ص(  7554جامعة املنصيرة،-كيية الرتبية بدمياط

. البعد العريب ا السياسات االعالمية ليراديي والتيينزيي  بدول جميس التعاو  اخلييجت -77
اجلمعية العيمية ليتعاواي  : القاهرة) العدد الكادميت الول جملية تعاوايات

 06-6ص( 7555ييليي  ،املصري 

العدد . ث االعالميةجمية البحي . تنسيف التحيل االسرتاتيجت ا التينزيي  احلكيمت  -70
 ،( 0111يناير . جامعة ال هر -كيية اليغة العربية: القاهرة) الثاين عار

 . 754 - 99ص
دراسة حتيييية : االعال  كأحد مكياات الدعاية لالات ابات الجملااية بدولة الكييت  -75

جمية كيية . مقاراة ب  إعالاات املرشح  النائزين واملرشح  غيف النائزين
. كيية اآلداب. الزقا يق.  0111إبريل . العدد الثامن والعارين .اآلداب

 . 11 - 59ص. جامعة الزقا يق
اجملية املصرية . التينزيي  كمصدر ملعرفة املغرتب  املصري  باالات ابات الجملااية ا مصر  -74

كيية . القاهرة.  0110ييايي -إبريل . العدد اخلامس عار. لبحيث االعال 
 . 719 - 67ص. عة القاهرةجام. االعال 
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اجملية . مااهدة التينزيي  كأحد العيامل املنسرة ليماكالت السييكية لدى الطنال  -79
كيية . القاهرة .0110ديسمج-أكتيبر. 71العدد . املصرية لبحيث االعال 

 91-7ص. جامعة القاهرة. االعال 
مهير ا ظروع است دا  وسائل االعال  اجلماهيفية كمنسر حلالة القيق لدى اجل  -76

ييليي . العدد الرابص عار. جمية عيم الننس املعابر والعيي  االاسااية. احلرب
  709 - 57ص.  0115

كما عكسته املعاجلة االخبارية لقضايا العامل العريب ا االعاعات " العرب"منهي    -71
. ابصاجمليد الر . اجملية املصرية لبحيث الرأي العا . دراسة داللية إحصائية: العربية

جامعة  -كيية االعال . القاهرة. 0115ديسمج  -يناير. العدد املزدوج
 757-765القاهرة، ص 

 االلتزا  الخالقت ا الدراما التينزيياية كمنسر لمهية دور التينزيي  ا اجملتمص حسإل -79
لكيية االعال  جامعة  ملؤمتر العيمت السنيي التاسصا. املااهدين مدركات
 – 7905ص. اجلزء الرابص. جمميعة أحباث املؤمتر  0115مايي . القاهرة
7999 

تيجهات البحيث املعنية بتأثيف تكنيليجيا االتصال احلديثة عية التناعل العائيت    -75
كيية . القاهرة (الرتقية إو درجة أستاع متايبات  ضمن ت ز أجيدراسة )

 0114جامعة القاهرة، مارا –االعال  
 :الكتب املنشورة (ب)

عات . الكييت( مص الدكتير حسن مكت كباالشرتا)عيم االتصال  خل ادامل -7
 (7559،السالسل

 (0111دار الكتاب احلديث، : القاهرة)حديثة ا إاتاج الجام  االعاعية  تاجتاها -0

عات  :الكييت) باالشرتاك مص الدكتير حممد معيض)االاتاج االعاعت والتيينزييين  -5
 (0110السالسل، 

دار الكتاب : القاهرة) (مص الدكتير حممد معيض كباالشرتا) زيييناخلج االعاعت والتيين  -4
 (0110احلديث، 
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عات : الكييت) 7557فجاير  7551واملعرفة بأ مة اخليي  أغساس  لاالتصا  -9
 (7554السالسل، 

 (0119، دار النهضة العربية: القاهرة)الدعاية السياسية وقضايا الرأي العا   -6

 :مذكرات أكادميية منشورة   (ج)

 (0119كيية االعال ، : القاهرة) املياد االخبارية ا الراديي والتيينزيي      -7
 (0119كيية االعال ، : القاهرة)تابيقات إحصائية ا حبيث االتصال   - 0 
 (0119كيية االعال ، : القاهرة)تابيقات ا جمال االتصال :مناه  البحث العيمت  -5 
 :راق عمل حبثيةأو (د) 
احليقاااة  النقاشاااية الرابعاااة عااان " خااااة الرساااالة االعالمياااة ملياجهاااة مااااكية امل ااادرات : " ورقاااة عمااال بعنااايا  -

 -املاااؤمتر الساااابص ملكافحاااة االدماااا  -االعااال  ودورا ا تنعيااال اسااارتاتيجية مياجهاااة مااااكية امل ااادرات ا مصااار
  0119القاهرة ييايي 

، ماااااؤمتر "قاااااراءة ا تيجهاااااات البحااااايث العيمياااااة:اااااات ا التناعااااال العاااااائيت تاااااأثيف االارت : "ورقاااااة عمااااال بعنااااايا   -
  0119الكادميية الدولية لعيي  االعال   القاهرة  مايي 

اليجنااااة اليطنيااااة : القاااااهرة)الرتبيااااة االعالميااااة وتنميااااة التنكاااايف النقاااادي لاااادى اجلمهااااير : " ورقااااة عماااال بعناااايا   -
 (0119لييياسكي، أكتيبر، 

 خامس
ا
ً  واألكادميية نهنيةاخلربات امل :اا

 متنوعة/عامة( أ) 
 (0111-7555)مستاار مناه  البحث والتحييل االحصائت بالدييا  الميفي بدولة الكييت -

باجلامعااات املصاارية واجلهااات الخاارى املعنيااة بتيااك ) باجلماااهيف لتاادريس مقااررات  االعااال  واالتصااا -
ليماجسااتيف،  ةالساانة التمهيدياا)ا ، وكااذلك تاادريس تيااك املقااررات لاااالب لدراسااات العيياا(املقااررات
العايل، وأيضا  لااالب الادبيي  املهال الااعبة النراساية بكيياة االعاال ، باالضاافة إو الااالب    الدبيي 

 (الدارس  ا براام  التعييم املنتيح
 (إاتاج وتقدمي الجام  االعاعية) االعاعة والتيينزيي   طالب تدريإل -

 (7555 -7551)بكيية االعال  جامعة القاهرة ( راديي)رئيس شعبة التدريإل العميت -

 البحيث العيمية وخاط البحث ا جمال الت صص   حتكيم -

 (7555 -7590)عضي فريق عمل حبيث املستمع  واملااهدين باحتاد االعاعة والتيينزيي   -
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 (7555 -7599)عضي فريق عمل البحيث العيمية  باملركز الدويل لالستاارات  -

 (7555 -7595)لإلعال  ( راك)سسة مستاار البحيث مبؤ  -

 (0111/0119) بكيية االعال  عضي جلنة تايير الدراسات العييا مبرحية املاجستيف والدكتيراا  -

 عضي السيمينار العيمت لقسم االعاعة  والتيينزيي   -

بكيية  عضي جلا  حتكيم ماروعات الت رج لاالب السنة النهائية بقسم االعاعة والتيينزيي  -
 االعال 

 بكيية االعال  ضي جلنة اختيار طالب ختصص االعاعة والتيينزيي ع -

بقسم االعاعة  عضي جلنة امتحا  طالب الدراسات العييا امليتحق  بالسنة التمهيدية ليماجستيف -
 والتيينزيي  بكيية االعال 

 (0119ايفمج )عضي جلنة اختيار أعضاء هيئة التدريس املتقدم  ليتعي  جبامعة كنر الايخ  -
 (0119) عضي فريق العمل البحثت بصندوق مكافحة االدما  التابص جمليس الي راء -

 (0119)عضي جلنة معادلة الدرجات الكادميية ا جمال االعال   -

 بكيية االعال  جامعة القاهرة ( فيديي&راديي)املارع العا  عية التدريإل العميت  -

 االشراع عية رسائل املاجستيف والدكتيراا   -
  

 :التخصصية   البحثية املنهارات :اا سادس
 ا  البحيث االجتماعية والننسية والرتبيية  والتحييل االحصائت  العيمت مناه  البحث تابيق  -

  (Descriptive &Inferential)التحييل االحصائت ليبيااات     -   

 . امل تينة ا التحييل االحصائت مبستيياته (SPSS)است دا  احلزمة االحصائية ليعيي  االجتماعية -

 .اليت تستيزمها املعاجلة االحصائية اآللية بالارق العيمية هاإعدادتنظيم البيااات و  -
 Input &Processingالدخال  البيااات ومعاجلتها آليا   وضص اخلاط االحصائية -

 بأاياعها امل تينةاختيار العينات و  (Sampling)إجراء املعاينة  -
  وتنسيفها وجدولتها  العيمية ليبحيث املعايات االحصائية تنظيم  -

  Eric, Psychlit :مثل عج االارتات(Databases)ر است دا  قياعد البيااات  -

info, Sociological abstract 

 (Qualitativeالكينية وتيضيح داللتها Quantitativeالكمية  تنسيف النتائ  -

 (Editing and documentation)حترير البحيث و املياد العيمية االجنييزية -

 مبا ا علك التحقق من الصدق والثبات وتقنينها بالارق العيمية إعداد املقاييس واالختبارات -
 الجنبية تقن  املقاييس واالختبارات  -
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 كأداة جلمص البيااات   (Observation Guide)تصميم دليل املالحظة  -

 كأداة جلمص البيااات   (Interview Guide)تصميم  دليل املقابية  -

 باست دا  احلاسيب( Content Analysis)ل احملتيى حتيي -

مص ربد وبياغة معايات ( واحلقائقوالبيااات  لفكار ا)ليمياد العيمية امل تينةالتحييل الكينت  -
 التحييل

، املنه  ، النتائ  ، املناقاة ، التأطيف النظري مبا ا علك ) بياغة  التقارير العيمية ليبحيث  -
 ( التنسيف، التيثيق

 (الكادمييةليمادة العيمية ) ةمجة التحريرية من االجنييزية إو العربيةالرت  -
 

 عبسا 
ا
ً  :دورات تدريبية مت احلصول علينها:اا

 :دورات متخصصة في التحليل اإلحصائي وطرق البحث  -أ
 

1) Methods of The statistical Analysis (Descriptive & Advanced) 

2 )Methodological Innovations 

 3 )Skills of using SPSS and SAS 

4) Using SPSS in multivariate Analysis 

5 ) Application of Path Analysis Using SPSS 

6 ) Modern Technical Advances of the computerized statistical programs 

7)Using Discriminant Analysis In verifying the complex Hypothesis  

8) Preparing the statistical plan and data entry 

9)Application of Regression Analysis Using SPSS 

10) Sampling procedures and statistical detection 

11)Designing measures and tests in social researches 

12)Using SPSS in calculating Validity and reliability 

13) Quantitative research  methods 

14)Using Computerized statistical programs in content Analysis 

 
 

 :الجماهيري لدورات متخصصة في االتصا ( ب
 

1) Digital communication technology 

2) Modern methods of Radio and Television training 

3) Televised Interviews programs 

4) Planning of Radio and Television programs 

5) Radio and television news 

6)Skills of effective communication 

7) Skills of persuasion 
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االدارة االساارتاتيجية واالدارة بالهااداع، : خابااة ) دورات تدريبيااة متقدمااة ا جماااالت  تينااة( ج
ل مص اآلخرين، العمل ضمن فرياق، إدارة اليقات، التعامال ماص اليغة العربية، التعامل مص الذات، التعام

 (اخل...، السيارة عية السييك(Reality therapy)الضغيط، الرتبية السرية، العالج بالياقص 
 


