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 : الماااااااعل   ال لمياااااااة
 

 
 (. تقدير جيد)م 0691 -جامعة القاهرة -ليسانس آداب قسم الصحافة -

 (.تقدير جيد جدا  ) 0691 -ةمعهد الدراسات اإلفريقي -(الصحافة اإلفريقية)ماجستير  -

مرتبوووة ال ووورى اعهلوووص موووب التهصوووية ب بوووب الرسوووالة   وووص ن قوووة  -دكتوووهراي فوووم اإل ووو م -
 . م0691 ام  -الجامعة هتبادلها مب الجامعات اعخرى

 :التاااااااااااري  الم ناااااااااا 
 

 
 . 0691 -م0691محررة بجريدة اعهرام  -

 . باحثة بمج ة السياسة الدهلية -

 . م0691 -0691تصادية، محررة بمج ة اعهرام االق -

 . 0691 -0691جامعة القاهرة  -مدرس مسا د بمعهد اإل  م -

 . 0691سبتمبر  -مدرس بقسم الصحافة بك ية اإل  م -

 . 0611أكتهبر  -أستاذ مسا د بقسم الصحافة بك ية اإل  م -

 . 0666 -0661 -0619 -0611أستاذة هرئيسة قسم الصحافة بك ية اإل  م  -

 . 0616 -0619 م ل دراسات الع يا هالبحهث هكي ة ك ية اإل  -
 : حاليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 
 

تصوودر  ووص  -مج ووة ثقافيووة اجتما يووة  ووص صووعيد مصوور -رئيسووة تحريوور مج ووة الوودهار -0
 . جامعة القاهرة -ك ية اإل  م -مركز بحهث المرأة هاإل  م



 . (نيرهبم)كينيا  -نائب رئيس مج س التع يم اإل  مم اإلفريقم -1
 مية والن ابا  الم نيةعضوية ال يئا  ال ل

 -م،  ضووه االتحوواد الوودهلم ل صووح ييص0699 ضووه نقابووة الصووح ييص المصوورييص منووذ  -0
 . م0691براغ 

 . م0699تنزانيا  -دار الس م - ضه جمعية الع هم السياسية اإلفريقية -1

ل مركووز الوودهلم ل بحووهث هاإل وو م ( سوونهات 1باالنتخوواب كوو  ) ضووه المج ووس التن يووذ   -1
IAMCR (. مقري الحا  ها ن ص) 0611المم كة المتحدة، أغس س  -سترجامعة لي 

 . م0611 سنغافهرة AMIC ضه المركز اآلسيه  لبحهث اإل  م  -1

جامعوووة  -ك يوووة الصوووحافة -AJEMIC ضوووهية راب وووة الدراسوووات الصوووح ية هاإل ووو م  -1
 . م0611 -كهلهمبيا

  .م0611ههلندا منذ فبراير  -أمستردام GAZETTE ضه مج س تحرير مج ة  -9
نيجيريوووا منوووذ ينووواير  -جامعوووة الجوووهس Mass- Com ضوووهية مج وووس تحريووور مج وووة  -9

 . م0691

أديوووووس أبابوووووا منوووووذ  ECAال جنوووووة االقتصوووووادية إلفريقيوووووا  - ضوووووه مركوووووز بحوووووهث المووووورأة -1
 . م0610

 -ال جنوووة المصووورية ل تضوووامص اإلفريقوووم اآلسووويه ( باالنتخووواب) ضوووه المكتوووب التن يوووذ   -6
 (. ةمقررة لجنة المرأ) 0611القاهرة منذ 

نيرهبووم منووذ  ACCEمج ووس التع وويم اإل  مووم اإلفريقووم ( باالنتخوواب)نائووب رئوويس  -01
 . م0619

 . م0616 -جامعة القاهرة - ضه مج س الدراسات الع يا -00

 . م0696 - ضه همؤسس لجنة الدفاع  ص الثقافة القهمية -01

 . م0691منظمة الهحدة اإلفريقية ( النظام اإل  مم اإلفريقم الجديد) ضه لجنة  -01

حتوووص  وووام  0661بوووالمج س التن يوووذ  ل راب وووة الدهليوووة ل  ووو م ( منتخوووب)ضوووه   -01
1111 . 

 0661القوواهرة  -أكاديميووة البحووث الع مووم - ضووه المج ووس اع  ووص لبحووهث البيئووة -01
 . حتص اآلص

 .  ضه ال جنة الع مية الدائمة ل دراسات اإل  مية بالمج س اع  ص ل جامعات -09
 : الزيارا  ال لمية والمعتمرا 

بوووود هة مووووص الوووورئيس الراحوووو  بهمووووديص إل ووووداد دراسووووة ( أ ووووهر 1)يووووارة   ميووووة ل جزائوووور ز  -0
 . م0699نهفمبر  -الماجستير  ص صحافة الثهرة الجزائرية



 . م0691أكتهبر  -بيرهت -زيارة   مية لمركز اعبحاث ال  س ينية -1

ة  وووودة زيووووارات   ميووووة ل تحوووواد السووووهفيتم لزيووووارة معاهوووود الصووووحافة هالدراسووووات اإلفريقيوووو -1
لقوواا محاضوورات بك يووة الصووحافة بمهسووكه اع ووهام   -م0611 -م0691هاالست وورا ، هاق

 . م0611

لقووووواا محاضووووورات بمعهووووود الصوووووحافة هاإل ووووو م -1 غانوووووا هنيجيريوووووا :  ووووودة زيوووووارات   ميوووووة هاق
 . م0611 -م0611 -م0699هبهرهند  

لقاا محاضرات) دة زيارات   مية  -1  لمعاهد اإل  م هالصحافة بكو  موص( تقييم بحهث هاق
 . 0611 -م0611: تنزانيا -زامبيا -زيمبابه 

 . م0611 -باريس IAMCRالمؤتمر الدهلم  ص اإل  م هالديمقرا ية  -9

 . م0611 -جنيى -المؤتمر الدهلم  ص اإل  م هالتنمية -9

 وودة مووؤتمرات دهليووة تحووت م ووراى اعمووم المتحوودة  ووص اإل وو م هالت رقووة العنصوورية فووم  -1
 . م0611 -(البرتغا )ل بهنة  -م0611هكس ، بر  -م0610برليص،  -جنهب مفريقيا

 . م0611فبراير  -بهرهند  -المؤتمر الدهلم لنساا  مهم مفريقيا -6

 . م0611 -نيرهبم -المؤتمر الدهلم ل مرأة، تحت م راى اعمم المتحدة -01

 . م0611 -بهركينا فاسه -مؤتمر القح  هالج اى -00

 -نيوووووهدلهم -لم الثالوووووثالمووووؤتمر الووووودهلم الخوووووامس   ووووور ل  ووووو م هالتنميوووووة فوووووم العوووووا -01
 . م0616

 . م0619 -الكاميرهص -مؤتمر ضمانات التنمية المستق ة فم أفريقيا -01

 -م0611 -م0611انج تورا  - دة زيارات لمركز الدراسوات اإل  ميوة بجامعوة ليسوتر -01
لقاا محاضرات0619  . م لمناق ة رسائ    مية هاق

 . م0619 -أديس أبابا -زيارة   مية لمنظمة الهحدة اإلفريقية -01

 . م0616 -بر  هنة -المؤتمر الدهلم السادس   ر ل   م -09

 . م0661 -يهغس فيا -المؤتمر الدهلم السابب   ر ل   م -09

أبريووو   -نامبيبوووا -الموووؤتمر الووودهلم  وووص الصوووحافة اإلفريقيوووة بووويص االسوووتغ   هالتعدديوووة -01
 . م0660

 . م0660أكتهبر  - هكيه -المؤتمر الدهلم الثانم جمعية االتصا  اليابانية -06

 . م0660نهفمبر  -أهغندا -مؤتمر بحهث اإل  م فم أفريقيا -11

 . م0661أبري   -ههلندا -الحضارة هال ص فم مصرمؤتمر  -10

 . م0661أكتهبر / أبري  -مهمة   مية باليهنسكه -11

 . م0661البرازي   -المؤتمر الدهلم الثامص   ر ل   م -11



 . م0661ة كهريا الجنهبي -المؤتمر الدهلم التاسب   ر ل   م -11

 -مووووووؤتمرات ل نهووووووهل بووووووالكهادر النسووووووائية فووووووم اإل وووووو م -تووووووهنس -مال ووووووة -صداعر  -11
 . 0661يهنيه / أبري  -اليهنسكه

 . م0661أكتهبر  -غانا -المؤتمر الدهلم التاسب لمج س التع يم اإل  مم اإلفريقم -19

أغسوووو س  -اسووووتراليا -سوووويدنم -المووووؤتمر الوووودهلم الع ووووريص ل راب ووووة الدهليووووة ل  وووو م -19
 . م0669

 . م0661ج سجه يهليه  -المؤتمر الدهلم الحاد  هالع ريص ل راب ة الدهلية ل   م -11

 . 0661نيبرهبم  -المؤتمر الدهلم الحاد    ر ل   م اإلفريقم -16

 . 0666الصيص  -المؤتمر الدهلم  ص التكنهلهجيا هالدهر االجتما م ل صحافة -11

 . 1111سنغافهرة  -ل   م المؤتمر الدهلم الثانم هالع ريص ل راب ة الدهلية -10

 . 1111ب جيكا  -برهكس  -المؤتمر الدهلم  ص اإل  م هحقه  اإلنساص -11

البرازيوو   -بهرتووه اليجيوور  -المووؤتمر الوودهلم الثالووث هالع ووريص ل راب ووة الدهليووة ل  وو م -11
1111 . 

 -المووووؤتمر الوووودهلم  ووووص اإل وووو م العربووووم هتحووووديات العهلمووووة هزارة الخارجيووووة ال ن نوووود  -11
 . 1111سبتمبر  -ه سكنم

 (:عواطف. د)معتمرا  علمية تح  إشراف وتنظي  
 –جامعوة القواهرة  -ك يوة اإل و م -مؤتمر اإل  م هقضايا البيئة فوم مصور هالعوالم العربوم -0

 . م0661أبري   01/11

 . م0661يهنيه  -الح قة البحثية  ص البيئة هالتع يم اإل  مم اإلسما ي ية -1

 . م0661القاهرة أكتهبر  -ج س التع يم اإل  مم اإلفريقمالمؤتمر الدهلم الثامص لم -1

م هاعردص 0661/ م0661القوووواهرة  -الوووودهرات التدريبيووووة ل   ميووووات المصووووريات هالعربيووووة -1
 . هالمغرب

 . م0669اعردص هالمغرب  -مصر -اليهنسكه -الدهرة التدريبية ل صح يات العربيات -1

 .م0669ديسمبر  -عة أسيه جام -الدهرة التدريبية ل   مييص المح ييص -9
 -جامعة القاهرة -معهد الدراسات اإلفريقية -المؤتمر الدهلم الثانم   ر ل   م اإلفريقم -9

 . 1111أكتهبر 

 . 1111الدهرة التدريبية السادس ل صح يات العربيات بالتعاهص مب اليهنسكه نهفمبر  -1

 -ص مووووب اعسيسووووكهالوووودهرة التدريبيووووة ل صووووح يات هاإل  ميووووات فووووم صووووعيد مصوووور بالتعوووواه  -6
1111 . 

 : ال وائز ال لمية األدبية



 0669حصوو ت   ووص جووائزة سوو  اص العووهيس فووم الع ووهم االجتما يووة هالمسووتقب ية  ووام  -
 . بناا   ص تر يح جامعة القاهرة

 . م0669ماس  -جامعة القاهرة -حص ت   ص الجائزة التقديرية لك ية اإل  م -

 . م0661البحريص  -المرأة هال    حص ت   ص الجائزة اعهلص مص مركز بحهث -

 . م0666حص ت   ص جائزة الدهلة ل ت ه  الع مم بجمههرية مصر العربية  ام  -

 . م0661 -جنهب مفريقيا -ماندي  -حص ت   ص جائزة التحرير اله نم -
 : اإلنتاج ال لم 

 . اإلنتاج ال رد  هي م  البحهث هالمقاالت الع مية هالمؤل ات (أ 

  .البحهث الجما ية (ب 
 :  5791 - 5791اإلنتاج ال لم  من 

 : الكتب والمؤلفات: أولا 
فبرايوور  -الجمعيووة اإلفريقيووة -القوواهرة -(صوو حة 111)مقدمووة فووم الصووحافة اإلفريقيووة  -0

 . م0611
دار  -القووواهرة -(صووو حة 011)م 0611 -م0169الصوووحافة الصوووهيهنية فوووم مصووور  -1

 . م0611مارس  -الثقافة الجديدة

 -س سوو ة  ووالم المعرفووة -الكهيووت -ال بعووة اعهلووص -(حةصوو  111)مصوور هف سوو يص  -1
 . م0611فبراير  -المج س اله نم ل ثقافة

 -القووواهرة -مج ووود الع قوووات العربيوووة اإلفريقيوووة -(صووو حات 001)أفريقيوووا هالووورأ  العوووام  -1
 . م0691 -معهد الدراسات العربية

هووود مع -القووواهرة -(صووو حة 091)م 0691 -م0611الصوووحافة العربيوووة فوووم الجزائووور  -1
 . م0691الدراسات العربية 

 : البحوث والمقالت العلمية: ثانياا 

هرقووة مقدمووة ملووص مووؤتمر  -دهر هسووائ  اإل وو م اإلفريقيووة فووم تعزيووز الع قووات العربيووة -0
 (. بال غتيص العربية هاإلنج يزية)م 0699الخر هم  -التحرر هالتنمية

ذة الع ووووهم السياسووووية بحووووث مقووودم لمووووؤتمر أسوووات -صوووهرة مفريقيووووا فوووم الصووووحافة العربيوووة -1
 (. باإلنج يزية)م 0691مايه  -اإلفريقية

مركز  -ندهة الدراسات اإل  مية -نظرة نقدية ل دراسات اعكاديمية فم تاريخ الصحافة -1
 . م0691أبري   -القاهرة -البحهث القهمية ل ع هم االجتما ية هالجنائية

 . م0691فمبر نه  -بيرهت -مج ة قضايا  ربية -القدس فم الصحافة العربية -1

منظمووة التضووامص  -مج ووة التنميوة هالتقوودم -الصوحافة اإلفريقيووة بوويص االسوتق   هالتحوورر -1



 (. بال غتيص العربية هاإلنج يزية)م 0696يهليه  -القاهرة -اعفرهآسيه 

 . م0691فبراير  -القاهرة -مج ة المهقى العربم -هسائ  اإل  م لمص حة مص؟ -9

دراسووة تح ي يووة التجاهووات الصووحى المصوورية نحووه  -الرؤيووة المصوورية ل خ وويب العربووم -9
موووارس  -البصووورة -هرقوووة مقدموووة ملوووص نووودهة دراسوووات الخ ووويب -الخ ووويب فوووم السوووبعينيات

0696 . 

 -مج وووة التنميوووة هالتقووودم -دراسوووة حالوووة مهزمبيووو  -الد ايوووة الثهريوووة فوووم العوووالم الثالوووث -1
 . م0611أبري   -منظمة التضامص اعفرهآسيه 

مج وووووة الع وووووهم  -م صوووووياغة الووووورأ  العوووووام فوووووم السوووووبعينياتدهر اإل ووووو م المصووووور  فووووو -6
 . م0611مارس  -االجتما ية هالجنائية

 :  5791 -ن5791اإلنتاج ال لم  من عا  

 : المؤلفات: أولا 
العربوووم ل ن ووور  -القووواهرة -(صووو حة111) -دراسوووات فوووم الصوووحافة المصووورية هالعربيوووة -0

 . م0610مارس  -هالتهزيب
 -دار الثقافووووة الجديوووودة -القوووواهرة -صوووو حة 011 -المدرسوووة اال ووووتراكية فووووم الصووووحافة -1

 . م0611فبراير 

 -(صو حة 111) -(باال وترا  موب آخوريص)تح ي  المضمهص فوم الدراسوات اإل  ميوة  -1
 . م0611أكتهبر  -العربم ل ن ر هالتهزيب -القاهرة

س سو ة  -الكهيوت -(صو حة 111)قضايا التبعية اإل  مية هالثقافية فم العالم الثالوث  -1
 . م0611يهنيه  -المج س اله نم ل ثقافة هاآلداب -المعرفة

دار ال كوور  -القوواهرة -(صوو حات 011)م ووكالية اإل وو م التنمووه  فووم الووه ص العربووم  -1
 . م0611أبري   -العربم

ال بعوة الثانيوة مضواى مليهوا البواب الرابوب  وص ثوهرة  -(صو حة 111)مصر هف س يص  -9
المج ووس  -س سوو ة  ووالم المعرفووة -الكهيووت -(صوو حة 91)ال  سوو ينية  يهليووه هالقضووية
 . م0611يهنيه  -اله نم ل ثقافة

 : البحوث والدراسات والمقالت العلمية: ثانياا 

بحووث مقوودم ملووص المووؤتمر  -(صوو حة 11)فووم الصووحى الخ يجيووة صووهرة الموورأة العربيووة  -0
 . م0610مارس  -الكهيت -اإلق يمم ل مرأة فم الخ يب هالجزيرة العربية)

 -دراسوووة حالوووة مصووور -(صووو حة 11)صوووهرة المووورأة فوووم الصوووحى هالمجووو ت العربيوووة  -1
 -المج ووس االقتصوواد  هاالجتمووا م -اعمووم المتحوودة -ال جنووة االقتصووادية لغربووم آسوويا

 . م0611نهفمبر 



 -المهاد الدينية فم الصحافة المصرية ه  قتها بأحداث العنى الدينم فم السوبعينيات -1
 . م0611ربيب  -مج ة جامعة الكهيت -لمج  الخامسا -01العدد 

بحوث مقودم ملوص  -(ص حة 11)ح  االتصا  هاق كالية الديمقرا ية فم اله ص العربم  -1
 . م0611فبراير  -تهنس -مؤتمر المحاميص العرب

 -مج وود الع ووهم االجتما يووة -(صوو حة 11) -الصووحي ة كهثيقووة تاريخيووة كيووى هلموواذا؟ -1
 . م0611 -جامعة الكهيت

مج ووة  -(صوو حة 11) -اللووة االجتما يووة لصوو حة الحووهادث فووم الصووحافة المصووريةالد -9
 . م0611يناير  -جامعة الكهيت -الع هم االجتما ية

 -(صو حة 11)مج ة ال كور العربوم  -الرأ  العام العربم ه  يمكص است   ه هقياسه -9
 . م0611يناير  -بيرهت -العدد الحاد  هالث ثهص

المج ود  -مج ة  والم ال كور -(ص حة 01)بعية هاالستق لية الصحافة اإلفريقية بيص الت -1
 . م0611مارس  -الكهيت -العدد الرابب -الرابب   ر

الرؤيوووة العربيوووة لقضوووايا التحووورر اإلفريقوووم فوووم  -صوووهرة أفريقيوووا فوووم الصوووحافة العربيوووة -6
 -التم نظمها مركز دراسات الهحدة العربيةبحث مقدم ملص الندهة ال كرية  -السبعينيات

 .0611يناير  -هتبير 
 : البحوث الجماعية: ثالثاا 

هحدة الرأ  العوام  -بحث بريد القراا فم الصحافة المصرية فم الستينيات هالسبعينيات -0
 . م0691/0696 -القاهرة -هاإل  م بالمركز القهمم ل بحهث االجتما ية الجنائية

لسووتينيات بحووث الداللووة االجتما يووة لصوو حة الحووهادث فووم الصووحافة المصوورية خوو   ا -1
 -المركوز القوهمم ل بحوهث االجتما يوة هالجنائيوة -هحدة بحوهث الجريموة -هالسبعينيات

 . م0611/ 0696

بوووويص ك يووووة اإل وووو م   ر بحووووث م ووووت -المصوووورية هالجامعووووات فووووم السووووبعيناتالصووووحافة  -1
 . م0611/ 0696 -االجتما ية هالجنائيةهالمركز القهمم ل بحهث 

هزارة  وئهص  -بحوث جموا م–مص خ   الصحافة  الرؤية المصرية هالسهدانية ل تكام  -1
 . م0696القاهرة  -السهداص

المركووووز القووووهمم ل بحووووهث االجتما يووووة  -الصووووحافة المصوووورية هأحووووداث العنووووى الوووودينم -1
 (. ال يزا  العم  به مستمرا  ) -م0611/ م06191 -هالجنائية

  وووص الصوووحافة العربيوووة دهرهوووا فوووم ت وووكي  العقووو  العربوووم فوووم السوووبعينيات بوووالت بي   -9
بحووث م ووتر  بوويص منتوودى العووالم الثالووث هجامعووة  -مصوور، الجزائوور، لبنوواص، الصووعهدية

 . م0611/ م0611 -اعمم المتحدة ب هكيه



جوووزا موووص بحوووث  وووص أ وووكا  صوووهر  -الصوووحافة المصووورية هالغوووزه الثقوووافم الصوووهيهنم -9
قووام بجنجوواز فريوو  مووص البوواحثيص تحووت م ووراى  -الغووزه الثقووافم الصووهيهنم فووم مصوور

 . م0611/ م0611 -تهنس -(اليسكه)لعربية ل ع هم المنظمة ا

بحووووث جمووووا م م ووووتر  بوووويص قسووووم  -بحوووث القووووائم باالتصووووا  فووووم الصووووحافة المصووورية -1
انتهوص العمو  بوه هصودر  -م0660 -0619الصحافة ههحدة البحهث بجامعة القواهرة 

 (. ص حة 911)م 0660التقرير النهائم فم ديسمبر 

بحووث م ووتر  بوويص قسووم  -ة فووم الريووى المصوور بحووث اإل وو م هالموورأة هقضووايا التنميوو -6
انتهوووت الدراسوووة هصووودرت نهايوووة  -الصوووحافة هاعموووم المتحووودة همركوووز البحوووهث الكنووود 

 . م0669
 :  2112 - 5791اإلنتاج ال لم  من عا  

 : المؤلفات: أولا 
 -دار ال كوووور العربووووم -(صوووو حة 111)دراسووووات فووووم الصووووحافة المصوووورية المعاصوووورة  -0

 . م0619أكتهبر 

فريقيا مص مسرا -1  -القواهرة -دار ال كور العربوم -(ص حة 111( )م تر )م 0611ئي  هاق
 . م0619فبراير 

 111) -(م0611 -م0169التجربوووووة ال ينينيوووووة )المدرسوووووة اال وووووتراكية فوووووم الصوووووحافة  -1
 . م0616 -مركز البحهث العربية -(ص حة

 دار -1ج -(صوو حة 111)دراسوات فوم الصوحافة المصورية هالعربيوة قضوايا معاصورة  -1
 . م0611ديسمبر  -القاهرة -العربم

 -بيووورهت -دار ال وووارابم -(صووو حة 111)دراسوووات فوووم الصوووحافة العربيوووة المعاصووورة  -1
 . م0661

 -دار ال كووووور العربوووووم -(صووووو حة 111)رؤيوووووة بدي وووووة  -بحوووووهث االتصوووووا  هالصوووووحافة -9
 . م0669أبري   -القاهرة

 -القواهرة -دار ال كور العربوم -(صو حة 111)همهم الصحافة هالصح ييص فم مصور  -9
 . م0661ديسمبر 

ك يوووووة  -(صووووو حة111)بحوووووث جموووووا م  -القوووووائم باالتصوووووا  فوووووم الصوووووحافة المصووووورية -1
 . م0661 -جامعة القاهرة -اإل  م

ك يوووة  -(صووو حة 111( )م وووتر )اإل ووو م هقضوووايا البيئوووة فوووم مصووور هالعوووالم العربوووم  -6
 . م0661جامعة القاهرة  -اإل  م

 . م0661جامعة القاهرة  -ك ية اإل  م -(ص حة 111) -البيئة هالتع يم اإل  مم -01



 -الكهيوووت - ووودد خوووا  -مج وووة  وووالم ال كووور -اإل ووو م العربوووم هتحوووديات العصووور -00
 . م0661

دار ال كوووور العربووووم  -الصووووحافة العربيووووة فووووم مهاجهووووة االختوووورا  الثقووووافم الصووووهيهنم -01
 . م0669

 . م0669 -دار ال كر العربم -قضايا م  مية معاصرة فم اله ص العربم -01

بحوث  -ك يوة اإل و م همركوز البحوهث الكنود  -هاإل  م فوم الريوى المصور  المرأة -01
 . 0669 -القاهرة -جما م

 . م0666 -القاهرة -دار العربم -اإل  م العربم هقضايا العهلمة -01

أبريوو   -كتوواب تووذكار  مهوود  مليهووا مووص ت ميووذها -بحووهث فووم الصووحافة المعاصوورة -09
 . م1111

 . 1110القاهرة  -العربم -قضايا الصحافة فم القرص الع ريص -09

 . 1111دار ال كر العربم  -النظرية النقدية فم بحهث االتصا  -01

 . 1111 -ال هبجم -(م تر )دراسة تاريخية  -الصحافة المصرية -06

 : البحوث والمقالت العلمية: ثانياا 

أبريو   -ك يوة اإل و م -الح قة الدراسية اعهلص -االتجاهات النقدية فم بحهث اإل  م -0
  .م0619

 -ك يوة الحقوه  -ندهة حقوه  اإلنسواص -اإل  م العربم هحقه  اإلنساص فم الثمانينات -1
 . م0619مايه  -جامعة القاهرة

المووورأة العربيوووة هاإلفريقيوووة فوووم م وووار التحريووور الوووه نم، دراسوووة حالوووة المووورأة ال  سووو ينية  -1
فريقيووا -هالموورأة فووم جنووهب مفريقيووا مووارس  -قسووم التوواريخ ك يووة اآلداب -نوودهة العوورب هاق

 . م0619

أغسوو س  -القوواهرة -المعهوود الههلنوود  -نحووه موونهب لكتابووة توواريخ الصووحافة المصوورية -1
 . م0619

مؤتمر  -الصحافة المصرية أداة تغيير أم آلية استمرار الصحافة المصرية هثهرة يهليه -1
 . م0619ديسمبر  -جامعة القاهرة -ك ية االقتصاد هالع هم السياسية -الع هم اإلنسانية

 -مقدي وه -الندهة الدهلية ل دراسات الصهمالية -ة هالحركة اله نية الصهماليةالصحاف -9
 . م0616يهنيه 

ينووواير  -اليهنسوووكه -المج وووة الدهليوووة ل ع وووهم االجتما يوووة -يتوووهارى  وووم االتصوووا  هووو   -9
 . م0661

 -القوواهرة -مج ووة الدراسووات اإل  ميووة -تج يووات التبعيووة اإل  ميووة فووم حوورب الخ وويب -1



 . م0661مارس 

 -مج ووووة الدراسووووات اإل  ميووووة -موووورأة العربيووووة هاإل وووو م بوووويص التحووووديات هاالسووووتجابةال -6
 . م0661يهنيه  -القاهرة

الح قوة النقا ووية الثانيووة لبحووهث الصووحافة  -بحوهث اإل وو م بوويص الخصهصووية هالعالميووة -01
 . م0669مايه  -جامعة القاهرة -ك ية اإل  م -هاإل  م

مووؤتمر أخ قيووات البحووث  -مووم هااللتووزام الخ قوومالبوواحثهص اإل  ميووهص بوويص الووه م الع  -00
 . م0661أكتهبر  -المركز القهمم ل بحهث االجتما ية هالجنائية -الع مم

 -مج ة الدراسات اإل  ميوة -اإل  م العربم بيص التبعية اإل  مية هاالخترا  الثقافم -01
 . م0669سبتمبر 

موووؤتمر  -اليهنسووكه -حووودياتهافووم الته يوووة بجنجووازات الثوووهرة البيهلهجيووة هتدهر اإل وو م  -01
 . م0669سبتمبر  -القاهرة -الثهرة البيهلهجية هاعخ قيات

موووؤتمر المووودير  -اإل  ميوووات المصوووريات بووويص التحوووديات المهنيوووة هااللتوووزام اعخ قوووم -01
نوووووهفمبر  -اإلسوووووكندرية -الجامعوووووة العربيوووووة اعكاديميوووووة العربيوووووة ل تكنهلهجيوووووا -العربيوووووة
 . م0669

موؤتمر العهلموة هالههيوة الثقافيوة المج وس اع  وص . حديات العهلمةاإل  م المعاصر هت -01
 . 0661أبري   -القاهرة–ل ثقافة 

ديسوومبر  -بيوورهت -مج ووة الباحثووات العربيووات -صووهرة الغوورب فووم الصووحافة المصوورية -09
0661 . 

 . م0661تهنس  -اعليكسه -اإل  م هاق كالية اآلفا  العربم -09

القوواهرة  -المج ووس اع  ووص ل ثقافووة -افة العربيووةمبووداع الموورأة العربيووة فووم توواريخ الصووح -01
1111 . 

 . 1111الصحافة العربية هالعدهاص اعمريكم البري انم   ص العرا   -06
 : النشاط ال لم 

فوم جامعوات  0611رسالة ماجستير هدكتهراي فم الصحافة منذ  ام  11أ رفت   ص  -
 . جنهب الهاد  -اإلسكندرية -القاهرة

سووووالة   ميووووة فووووم ح وووو  التخصوووو  بالجامعووووات المصوووورية ر  11 وووواركت فووووم مناق ووووة  -
 . 0611هالعربية منذ  ام 

صدار  -  : بحهث جما ية بقسم الصحافة أبرزها 1أ رفت ه اركت فم م داد هاق

 . م0661جامعة القاهرة  -ا  فم الصحافة المصريةالقائم باالتص -

 (. 0661نا  جائزة البحريص  ام )المرأة المصرية هاإل  م فم الريى الحضر  -



مصوور االليكسووه العربيووة تووهنس  -السووهداص -توواريخ الصووحافة العربيووة فووم الصووهما  -
0660 . 

 . 0661قضايا البيئة هاإل  م فم مصر هالعالم العربم،  -

 . م0661البيئة هالتع يم اإل  مم فم مصر،  -

 . م، الجزا اعه 0619بحهث الصحافة هاق كاليات المنهب،  -

 . م، الجزا الثانم0669بحهث الصحافة هاق كاليات المنهب،  -

 ضووه هيئووة توودريس بأقسووام اإل وو م بالجامعووات  01قامووت بتحكوويم اع مووا  الع ميووة لووو -
 . 0616المصرية هذل  ضمص ال جنة الع مية الدائمة منذ  ام 

 :  حدث المعلفا 

 (. ص حة 111) 1111القاهرة  -دار ال هبجم–اإل  م هالمقاهمة فم اله ص العربم  -

 . 1111القاهرة  -دار ال هبجم -(م تر )دراسة تاريخية  -ةالصحافة المصري -

 . 1111 -دار ال هبجم -(م تر ) -المرأة العربية هاإل  م -

 ، 1111القاهرة  -دار العربم -اإل  م هالعهلمة البدي ة -

  


