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 جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –ة والتليفزيون مدرس بقسم اإلذاع: الوظيفة احلالية
 :التدرج الوظيفى

 .جامعة القاهرة –م، التخرج من قسم اإلذاعة بكلية اإلعالم 1197 -
 .ول على درجة الماجستير والتعيين فى درجة مدرس مساعد بقسم اإلذاعةـم، الحص1110 -

 .س بقسم اإلذاعةم، الحصول على درجة الدكتوراه والتعيين فى درجة مدر 1114 -

م وهــو تـاريل الســفر لمرافقـة الزوجــة التــى 1117مارسـ  التــدريس والتـدريذ اإلذاعــى حتـى عــام  -
 .تعمل بالمملكة العربية السعودية وحتى اآلن

ًالمؤهالتًالعلمية:ًثانيااً

: دور التليفزيــون فـــى تكــوين الــوعى ادجتمـــاعى ضــد الجريمـــة: "دكتــوراه فــى موضـــو  (1114) -
قســم اإلذاعــة والتليفزيــون، . )بتقــدير امتيــاز مــة مرتبــة الىــر  ا ولــى"ليــة وميداةيــة، دراســة تحلي

 (.جامعة القاهرة –كلية اإلعالم 

البــراما الديةيــة فــى التليفزيــون المصــرى ودورهــا فــى الت قيــ  : "ماجســتير فــى موضــو ( 1110) -
 (.جامعة القاهرة –عالم كلية اإل –قسم اإلذاعة والتليفزيون )بتقدير ممتاز ". الديةى للىباذ

بتقـــدير جيـــد جـــداة مـــة مرتبـــة الىـــر  " تخصـــذ مذاعـــة وتليفزيـــون"بكـــالوريوس معـــالم ( 1117) -
 (.جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –قسم اإلذاعة والتليفزيون )
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ً:البحوثًالمنشورة:ًثالثااً

 –بحووت  م لوو  ال)دور القنووتاا الائوو فى  يووة الوو دك اللجوو رر  ال ل  ى لوو  : البحثثثًالول

 .2001أرتتب  ( ج مع  األا  

درا وو  : الووارام  التلىاولتةىوو  واها   وو ا ةحووت العنوو  األ وو   يووة م وو : البحثثثًالثثثانى

مسووحى  ىلوووة ىىنوو  موووا األاوا  والووجوو ا يوووة القوو   ك  الل لووو  الل ووو ل  

 .م2000  2لبحت  ال أ  الع م  ىاد 

: بو لتع   لذااىو  والتلىاولوتن ىالق  مئلتن القىم لا  الجوب   ال و معة: البحثًالثالث

درا   مسحى  ىلوة ىىنو  موا ةلبو  ج معو  القو   ك  الل لو  الل و ل  لبحوت  

 .م2000  4ال أ  الع م  ىاد 

اأثى  اإلىالم الغ بة ىلة اا    ا األقلىو ا اللسولل  ةحوت العو لم اإل والمة : البحثًالرابع

ل وو ل  لبحووت  الل لوو  ال. م درا وو  مىااةىوو 2001 ووبتلب   11بعووا أاوواا  

 .2002 –أرتتب   21اها  ل ىاد 

: محاداا ال ض  الوتيىاة لوا  العو ملىا يوة القنوتاا الائو فى  الل و ل : البحثًالخامس

 .م2002درا   مىااةى   الل ل  الل  ل  لبحت  اها  ل 

 :الكتب حتت الطبع

توزيـــــة، مكـــــة تحـــــ  الطبـــــة، دار طيبـــــة للةىـــــر وال" أو البـــــديل المطلـــــوذ.. اإلعـــــالم المســـــ ول" -
 .هـ14/7/1500، فسح معالمى بتاريل 1500المكرمة، 

م سســـة / سلســـلة كتـــذ البيـــان. ، تحـــ  الطبـــة!!اإلســـالم وال ـــرذ التعـــار  ال قـــافى أو الحـــرذ -
 .البيان السعودية

ً:الخبراتًالعملية:ًرابعااً

 :التدريس( أ )

 .تدريس مقررا  مةاها البحث وةظريا  اإلعالم -

دارة الم سسا  اإلعالميةتدريس مقررا  ادت -  .صال وا 

 .تدريس مقررا  اإلعالم اإلسالمى -

 .تدريس مقرر اإلعالم فى القرآن الكريم -

 .الكتابة اإلذاعية/ والتليفزيون تدريس مقررا  اإلذاعة  -

 .التدريذ العملى على مةتاج البراما اإلذاعية والتليفزيوةية -

 .1114/1113حاد مذاعا  الدول العربية مىاركا  فى بحوث كلية اإلعالم وبحوث ات -
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 .م1114مصر،  –مىاركا  فى بحوث المركز القومى للبحوث ادجتماعية  -

 :االستشارات اإلعالمية( ج)

مصر / بين كلية اإلعالم ومةظمة اليوةيسي  " حماية الىباذ من اإليدز"مةسق مىرو   -
 .م1117

 .م1117. مصر  –زارة اإلعالم و  –مستىار معالمى للهيئة العامة لالستعالما   -

طط ومةسق البراما التدريبية المتعلقة بمهارا  ادتصال الفعال مة الجماهير للهيئة العامة مخ -
 .م1117مصر  –وزارة اإلعالم  –لالستعالما  

ومعهد مدارة ا عمال بمديةة  –مكة المكرمة  –مستىار معالمى بال رفة التجارية الصةاعية  -
 .م0222-1111العربية السعودية، جدة، المملكة 

 :خربة اإلنتاج والتدريب اإلعالمى( د)

ةتاج البراما اإلذاعية والتليفزيوةية وا فالم الو ائقية -  .خبرة فى معداد وا 
 .معد براما مذاعية وتليفزيوةية -
 .خبرة فى مجال التدريذ والتأهيل فى المجال اإلعالمى -
 .داد والتقديم اإلذاعى والتليفزيوةىمدرذ فى مجال تطوير مهارا  اإلع -

 :عضوية اللجان( هـ)

، 1502، 1511عضو اللجةة اإلعالمية لضيو  خادم الحرمين الىريفين فى مواسم حا  -
 .هـ1510

اللجةة اإلعالمية لم تمر ا وقا  ا ول فى المملكة العربية السعودية، ىعبان  عضو -
 .هـ1500

 .هـ1502مكة المكرمة  –ذ بال رفة التجارية عضو لجةة القوى العاملة والتدري -

 .هـ1500عضو لجةة التةسيق والمتابعة فى م تمر مكة المكرمة  -

 05رابطة العالم اإلسالمى،  –عضو اللجةة اإلعالمية لم تمر ا مة اإلسالمية والعولمة  -
 .هـ1506محرم 

 .مكة المكرمة –إلسالمى عضو اللجةة التةظيمية لم تمر اإلسالم والحوار، رابطة العالم ا -

 


