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 سيرة ذاتية

ً:بياناتًأساسية:ًأولاً

 محرز حسين غالى :السم
 .بكالوريوس صحافة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف :المؤهلًالدراسى
مع مرتبة الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها  –دكتوراه :ًالدرجةًالعلمية

 .مع الجامعات األخرى
 .8002يناير  :تاريخًالحصولًعليها

 جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –مدرس بقسم الصحافة  :ةًالحاليةالوظيف
 إدارة مؤسسات صحفية :التخصصًالدقيق

العوامل اإلدارية المؤثرة على السياسة التحريرية فىى : "موضوع رسالة الماجستير  -
 .8002وقد حصل عليها الباحث بتقدير ممتاز " الصحف المصرية

لنخىىا الصىىحفية المصىىرية نحىىو مسىىتقبل صىىناعة اتجاهىىات ا: "موضىىوع الىىدكتوراه  -
 ".الصحافة فى مصر خالل العقد القادم

ً:الخبراتًالبحثية:ًثانيااً

شارك الباحث فى عدد من الدراسىات والبحىوث التىى قىام بئجراقهىا قسىم الصىحافة   -
أو كليىة اإلعىالم أو أحىد مراكزهىاإل باإلضىافة إلىى عىدد مىن الدراسىات التىى أجراهىا 

 :اتذة فى الكلية وذلك على النحو التالىبعض كبار األس
دور الصىحافة العربيىة فىى تحقيىو الوفىاو "ة حىول ىراء دراسىث فى إجىارك الباحىش  -

 –تحىىت إشىىراف األسىىتاذة الىىدكتورة عواطىىف عبىىدالرحمن " الىىوطنى والوحىىدة العربيىىة
 .1822األستاذ بقسم الصحافة بالتعاون مع اليونسكو عام 

بيقىىىىة العمىىىىل "قسىىىىم الصىىىىحافة حىىىىول  أجراهىىىىاراسىىىىة التىىىىى شىىىىارك الباحىىىىث فىىىىى الد  -
تحىىت إشىىراف " الصىىحفى وأثرهىىا علىىى القىىاقمين باإلتصىىال فىىى الصىىحافة المصىىرية

نجىوى كامىل  –ليلىى محمىد عبىد المجيىد  –عواطف عبدالرحمن : األساتذة الدكاترة
 .1882. أميرة محمد العباسى –
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إينىاس أبىو يوسىف بالتعىاون مىع شارك الباحث فىى الدراسىة التىى أجرتهىا الىدكتورة   -
عالقىىىة الجمهىىىور المصىىىرى بوسىىىاقل اإلعىىىالم وأثرهىىىا فىىىى إدراكىىى  "اليونسىىىيف حىىىول 

 .8002إل"لقضايا المرأة المصرية المطروحة فى المعالجات اإلعالمية
عمىىل الباحىىث سىىكرتيرًا فنيىىًا للدراسىىة العلميىىة التىىى أجراتهىىا األسىىتاذة الىىدكتورة ليلىىى   -

ريو الباحثينإل وبالتعاون مع مركز قضايا المىرأة المصىرية محمد عبد المجيد مع ف
وقىد طبعىت فىى كتىاا . 8002" قضايا المرأة المصرية فىى وسىاقل اإلعىالم"حول 

 .صور فى نفس العام
عمىىل الباحىىث سىىكرتيرًا فنيىىًا للدراسىىة التىىى أجراهىىا مركىىز دراسىىات المىىرأة واإلعىىالم   -

ركىىز الخلىىيد للدراسىىات ايسىىتراتيجية بكليىىة اإلعىىالم جامعىىة القىىاهرة بالتعىىاون مىىع م
وكيىىىل كليىىىة اإلعىىىالم  –تحىىىت إشىىىراف األسىىىتاذة الىىىدكتورة نجىىىوى كامىىىل ( البحىىىرين)

دراسىىىة  –اإلعىىىالم والمىىىرأة فىىىى الريىىىف والحضىىىر "لشىىىقون خدمىىىة المجتمىىىعإل حىىىول 
إل وقىىد طبعىىت 8002-8002إل وذلىىك خىىالل عىىامى "مقارنىىة بىىين مصىىر والبحىىرين
 .8002الدراسة فى كتاا صدر عام 

بكليىىىىة  –شىىىىارك الباحىىىىث فىىىىى الدراسىىىىة التىىىىى أجراهىىىىا مركىىىىز بحىىىىوث الىىىىرأى العىىىىام   -
اتجاهات طالا الجامعة نحىو إعىادة تخطىيط الحىرم "اإلعالم جامعة القاهرة حول 

 –شىىىريف درويىىىا اللبىىىان . د.إل تحىىىت إشىىىراف أ"الجىىىامعى والخىىىدمات المقدمىىىة لهىىىم
 . 8002مدير المركز عام 

مصىىداقية وسىىاقل اإلعىىالم "علميىىة مرجعيىىة حىىول  شىىارك الباحىىث فىىى إعىىداد ورقىىة  -
عميىىد كليىىة اإلعىىالمإل فىىى  –ليلىىى محمىىد عبىىد المجيىىد . د.بالتعىىاون مىىع أ" المصىىرية

بالتعىىاون مىىع معهىىد األهىىرام " المنتىىدى العربىىى ل عىىالم والبيقىىة"إطىىار نىىدوة ن مهىىا 
 .8002ايقليمىإل حول نفس الموضوع وذلك فى سبتمبر 

رؤيىة اإلعالميىين المصىريين "شارك الباحث فى إعداد ورقة علمية مرجعية حول   -
ليلىى عبىد المجيىد . د.بالتعاون مىع أ" للعوامل والتحديات المؤثرة فى آداقهم المهنى

ومعهىىد األهىىرام ايقليمىىىإل " المنتىىدى العربىىى ل عىىالم والبيقىىة"عميىىد كليىىة اإلعىىالمإل 
 .8002ضوع وذلك فى نوفمبر فى إطار ندوة علمية حول نفس المو 

ً:خبراتًعمليةًومهنية:ًثالثااً

كمىىدرا رقيسىىىإل فىىى عىىدد مىىن شىىارك الباحىىث فىىى العديىىد مىىن الىىدورات التدريبيىىة   -
الىىدورة التدريبيىىة  :أهمهىىايت التىىى تمثىىل اهتمامىىًا خاصىىًا لديىى  الموضىىوعات والمجىىا
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ليونسىكو حىول بالتعىاون مىع من مىة ا –التى ن متهىا كليىة اإلعىالم جامعىة القىاهرة 
للصىىىحفيات فىىىى دول حىىىوض " إدارة المشىىىروعات الصىىىحفية الصىىىتيرة والمتوسىىىطة"

. د.أ –عواطىف عبىد الىرحمن . د.تحىت إشىراف أ 1882البحر المتوسطإل نىوفمبر 
 .أميرة العباسى. د.أ –نجوى كامل 

شىىىارك الباحىىىىث فىىىىى الىىىىدورة التدريبيىىىىة التىىىىى ن متهىىىىا كليىىىىة اإلعىىىىالم بالتعىىىىاون مىىىىع   -
 –رؤيىىىة نقديىىىة لمعالجىىىة وسىىىاقل اإلعىىىالم العربيىىىة لقضىىىايا المىىىرأة "ول اليونسىىىكو حىىى

 .1882". من ور بديل للخطاا اإلعالمى الساقد
دارة المىىىؤتمر األفريقىىىى الىىىدولى الثىىىانى عشىىىرإل الىىىذى   - شىىىارك الباحىىىث فىىىى تن ىىىيم وار

ن متىى  كليىىة اإلعىىالم جامعىىة القىىاهرة بالتعىىاون مىىع هيقىىة تعلىىيم اإلعىىالم واإلتصىىال 
/ عواطف عبد الرحمن وفريو مىن البىاحثينإل أكتىوبر . د.أةإل تحت إشراف األفريقي
 .1888نوفمبر 

شىىىارك الباحىىىث فىىىى عشىىىر دورات ن متهىىىا الهيقىىىة القبطيىىىة اينجيليىىىة فىىىى القىىىاهرة   -
تنميىىىىىة قىىىىىدرات العىىىىىىاملين "بالتعىىىىىاون مىىىىىع الصىىىىىندوو المصىىىىىرى السويسىىىىىىرى حىىىىىول 

ساليا اإلدارة وكتابة المىواد على أ" بالجمعيات األهلية ومن مات المجتمع المدنى
اإلسىماعيلية  –المنيىا  –بنىى سىويف  –الجيىزة  –الصحفية فىى محاف ىات القىاهرة 

 .8008ايسكندريةإل خالل عام  –
شىىارك الباحىىث فىىى سىىبع دورات تدريبيىىة ن مهىىا المجلىىس القىىومى للمىىرأة بالتعىىاون   -

الجىات إعالميىة نحىو مع"مع مركز دراسىات المىرأة واإلعىالم بجامعىة القىاهرة حىول 
 .8002خالل عام " بديلة لقضايا المرأة المصرية

شارك الباحث فى عىدد مىن الىدروات التدريبيىة التىى ن مهىا مركىز دراسىات المىرأة   -
بالتعىىىاون مىىىع مؤسسىىىة فريىىىدريا  –جامعىىىة القىىىاهرة  –كليىىىة اإلعىىىالم  –واإلعىىىالم 

تفعيىل "ات منهىا فرع القاهرة حىول عىدد مىن القضىايا والموضىوع –ايبرت األلمانية 
حقوو اإلنسان بين الن رية والتطبيىو "إل "مشاركة الفتاة المصرية فى الحياة العامة

تطىىىىىىوير قىىىىىىدرات اإلعالميىىىىىىين المصىىىىىىريين "إل "علىىىىىىى صىىىىىىعيد الممارسىىىىىىة اإلعالميىىىىىىة
وذلىىك خىىالل عىىامى " المحليىىين فىىى مجىىال معالجىىة قضىىايا المىىرأة وحقىىوو اإلنسىىان

8002-8002. 
ًا ل عالم بالمجلس القومى للمرأةإل ويعمل اآلن بى  مشىرفًا عمل الباحث لفترة مدير   -

علىىى فريىىو الرصىىد الصىىحفىإل فىىى إطىىار مشىىروع إلنشىىاء وحىىدة للرصىىد الصىىحفى 
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إينىىاس أبىىو يوسىىف . د.بىىالمجلس بالتعىىاون مىىع من مىىة اليونسىىيفإل وتحىىت إشىىراف أ
 .ىمدير المرصد اإلعالم

تصىدر بشىكل منىت م التىى " صىوت الجامعىة"يشىارك الباحىث فىى تحريىر صىحيفة   -
عىىن قسىىم الصىىحافة كليىىة اإلعىىالمإل حيىىث يتىىولى موقىىع سىىكرتير عىىام  –أسىىبوعيًا  –

 .تحرير الجريدة والمشرف على قسم األخبار بها
 
 
 
 
 
 
 
 


