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 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم -عضو هيئة التدريس بقسم الصحافة
 : المممممماه ر الدراسمممممية

 
 

 -الم ملللس  سلللم الصلللحافة بكليلللة اإلعلللالمحاصلللل علللل  درجلللة الماجسلللتير فللل  اإلعللل -
الصلحافة اإلسلالمية )وموضوع رسالته  7591جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ف  عام 

دراسلللللة مقارنلللللة بللللليس الصلللللحافة اإلسلللللالمية الرسلللللمية ( 7597 -7591فللللل  مصلللللر 
 . تاريخها وتطورها و ضاياها وتحريرها -والصحافة اإلسالمية غير الرسمية

جامعلة  -راه ف  اإلعلالم ملس  سلم الصلحافة بكليلة اإلعلالمحاصل عل  درجة الدكتو  -
مرتبلة الرللرأل اىولل  مللص التوصلية بطبللص الرسلالة عللل  )بتقللدير  7551القلاهرة علام 

 (. نفقة الجامعة وتبادلها مص الجامعات اىخرى

 7597 -7591القضللللايا اإلسللللالمية فلللل  الصللللحافة المصللللرية : )وموضللللوع رسللللالته -
اىهلللرامر وروز اليوسلللألر واىحلللرارر " صلللحأل المصلللريةدراسلللة تحليليلللة لعينلللة ملللس ال

فلل  ضللوق عال للة النسللام السياسلل  بكللل مللس التيللار اإلسللالم ر " واىهللال ر والرللع 
والصللحافة المصللريةر وانعكللاس هللةه العال للة تلل عير وتلل عرا  عللل  السياسللات التحريريللة 

لمرحلللة بالصلحأل المصللرية والمعالجلات الصللحفية للقضلايا اإلسللالمية التل   فرزتهللا ا
موضوع الدراسةر مص التركيز عل  الجوان  التحريرية فل  الدراسلة والفنلوس الصلحفية 

 . المستخدمة ف  المعالجة

 . م7515صدر  رار تكليفه معيدا  بقسم الصحافة بكلية اإلعالم عام  -

 . م7599صدر  رار تعيينه مدرسا  مساعدا  بقسم الصحافة ف  عام  -

 . م7551لصحافة بكلية اإلعالم يونيو صدر  رار تعيينه مدرسا  بقسم ا -

سللاهم فلل  زنجللاز عللدد مللس اىبحللام فلل  زطللار  عمللال  سللم الصللحافة ومركللز بحللوم  -
 : ة اإلعالمر ومس  هم هةه اىبحامالر ي العام بكلي



 . القائم باالتصال ف  الصحافة المصرية -

 . مراجعة نقدية لرسائل الماجستير والدكتوراه ف   سم الصحافة -

 . ة والتنمية ف  وسائل اإلعالم الجماهيرية المصرية ضايا المر  -

 . دور الجمعيات اىهلية ف  معالجة القضايا االجتماعية -

 (. دراسة حالة ىخبار اليوم)اإلعالنات ف  الصحأل المصرية  -

 . يرارك ف  اإلرراأل عل  الرسائل العلمية بقسم الصحافة بكلية اإلعالم -

التدريبيلللة التللل  عقلللدت فللل  مصلللر وبعللل   سلللاهم فللل  الكعيلللر ملللس النلللدوات واللللدورات -
اللللللدول العربيلللللة بالمدسسلللللات اىكاديميلللللة والصلللللحفية ملللللس  جلللللل االرتقلللللاق بملللللدهالت 
الممارسلليس و للدراتهم اإلعالميللةر ومللس هللةه الللدورات مللا نسمتلله كليللة اإلعللالم وهيئللة 

لإلعللللالم ومركلللز اإلعللللالم العربلللل ر ومكتلللل  المسترللللار االسلللتعالمات ومركللللز النيللللل 
يللللتر وضللللم نخبللللة مللللس الممارسلللليس بالعمللللل اإلعالملللل  فلللل  كللللل مللللس الللللوطن  بالكو 

السللعودية والكويلللت والبحلللريسر وعقللدت اللللدورة بمدينلللة الكويللتر كملللا رلللارك فللل  دورة 
تدريبيللة ب كاديميللة علللوم االتصللال بدولللة السللوداسر كمللا نسللم عللدة دورات لنخبللة مللس 

 . الصحفييس الكويتييسر ومسئول  اإلعالم بمجلس اىمة الكويت 

و الفريللا البحعلل  بكليللة اإلعللالم إلعللداد تقريللر الممارسللة الصللحفية فلل  مصللر عضلل -
 (. المجلس اىعل  للصحافة)

: رارك ف  العديد مس المدتمرات معقبا  عل  اىوراا البحعية ومقررا  لجلساتهار ومنها -
اإلعلللللالم والبيئلللللة فللللل  اللللللوطس العربللللل ر واإلعلللللالم اإلسلللللالم  و ضلللللاياهر والصلللللحافة 

تحلديات الوا لص والمسلتقبلر ونحلو .. حلية فل  مصلرر اإلعلالم و ضلاياهاإل ليمية والم
والملتقلل  العقللاف  لمدسسللة اإلمللارات لإلعللالم " رديللة زسللالمية"زبللداع زعالملل  متميللز 

بدوللللة اإلملللارات العربيلللة المتحلللدةر اإلعلللالم وتحلللديم المجتمعلللات العربيلللةر اإلعلللالم 
 . واللغة العربية
 : إصممممممممممممممممممممممممممممممممدارار

 
 

 . اإلسالمية ف  مصر بيس عبد الناصر والساداتالصحافة  -

 ". مرترك"اللغة اإلعالمية  -

 ". مرترك"موضوع خاص ف  الصحافة  -



 :لمممممممل تحمممممممر ال بممممممم 
 

 

 ". مرترك"الصحافة المتخصصة  -

 . عال ات االتفاا والمهادنة والصدام.. الصحافة والسلطة واإلسالم ف  مصر -

سم ف  مجموعة ملس الدراسلات اإلعالميلة يتبن  برنامجا  بحعيا  يقوم عل  العمل المنت -
 : الت  تمعل جوهر اهتماماته ف  هةه المرحلة منها

 ". ردية نقدية"السياسات التحريرية ف  الصحافة المصرية  -

 ". دراسة مقارنة للصحأل المصرية والعربية"فنوس الكتابة الصحفية  -

 . مركالتها و سالي  مواجهتها: الصحافة اإلسالمية ف  الوطس العرب  -

 ". تحريرها - ضاياها -جمهورها"الصحافة المتخصصة ف  صحافتنا المعاصرة  -

 . ف  ضوق  راقة لنصوص  رآنية.. الحوار والمواجهة الصحفية -

التحريلللللر الصلللللحف ر الصلللللحافة المتخصصلللللة اللغللللللة .. "يرلللللارك فللللل  تلللللدريس ملللللواد -
اإلعالميللللةر مللللدخل زللللل  علللللم الصللللحافةر اإلعللللالم والتنميللللةر مللللدخل زللللل  االتصللللال 

لمرحلتلل  "لجمللاهيرير منللاهب البحللمر زدارة المدسسللة اإلعالميللةر بحللم متخصللص ا
جامعلللللة القلللللاهرةر و سلللللم اإلعلللللالم  -البكلللللالوريوس والدراسلللللات العليلللللا بكليلللللة اإلعلللللالم

وكليللة اإلعللالم ..  كتللوبر 1بجللامعت  الز للازيا وعلليس رللمس وكليللة اإلعللالم جامعللة 
 . جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

علللم  سلللتاةا  .. ئلللرا  بجامعلللة عجملللاس بدوللللة اإلملللارات العربيلللة المتحلللدةعملللل  سلللتاةا  زا -
 . جامعة البحريس بمملكة البحريس -مساعدا  بقسم اإلعالم بكلية اآلدا 

 لللللام بعملللللل رئللللليس  سلللللم الصلللللحافة بكليلللللة اإلعلللللالم بالجامعلللللة الحديعلللللة للتكنولوجيلللللا  -
 . 1005 -1009والمعلومات 

 : الصح فة الخبرار والمم رس ر العملية في مح ل
التلل  تصللدر عللس  سللم الصللحافة بكليللة " صللوت الجامعللة"يعمللل مللديرا  لتحريللر جريللدة  -

 . اإلعالمر ويتبن  برنامجا  منتسما  للطال  بإرراأل  سم الصحافة

مجلة علمية محكمة تصدر )يعمل سكرتيرا  لتحرير المجلة المصرية لبحوم اإلعالم  -
لتحريلر المجللة المصلرية لبحلوم اللر ي  وسكرتيرا  ( جامعة القاهرة -عس كلية اإلعالم

 . كلية اإلعالم -العام



محلررا  للرلئوس " التلزامس ملص عملله بكليلة اإلعلالم" 7515عمل منة تخرجله فل  علام  -
 . القاهرية" اىهرام اليومية"العسكرية ف  صحيفة 

انتقلللل ملللس الرلللئوس العسلللكرية ليصلللب  محلللررا  فللل  دسلللك التحريلللر المحلللل  بصلللحيفة  -
 . اىهرام

" و  ساسلل  فلل  فريللا دسللك اىهللرام المركللزي لةحللدام القوميللة والدوليللة المهمللةعضلل -
ملللدتمرات القملللة العربيلللة داخلللل مصلللر  و  -اىحلللدام العالميلللة -الملللدتمرات الدوليلللة

 ". خارجها

إضااة ة إ اان  ونااه ئضااو هي ااة  اادريف بفياال ة صااحة ة  اا    يااة ة ئاا ل  ةم ااة  -
 : ة فةهرة  فد ئمل    موقع

 . ر بصحيفة اىهرام المسائ  القاهريةرئيس  سم اىخبا -

 . رئيس دسك المحليات بصحيفة اىهرام المسائ  القاهرية -

 . عضو مجلس التحرير بصحيفة اىهرام المسائ  القاهرية -

مسلللاعد رئللليس "مسلللئول  الدسلللك المركلللزي بصلللحيفة اىهلللرام المسلللائ  القاهريلللة  -
 ". التحرير

 . مراجعة بصحيفة اىهرام المسائ مسئول عس الصفحة اىول  زعدادا  وتحريرا  و  -

 . عمل ضمس فريا المستراريس اإلعالمييس لمرروع دول  تنموي ف  مصر -

عملل ملديرا  لتحريللر العديلد مللس الصلحأل اإل ليميللة ومسترلارا  تحريريللا  للعديلد مللس  -
 . الصحأل الت  تصدرها بع  الهيئات العلمية والمهنية ف  مصر

لتل  تصلدر علس مركلز اإلملارات للدراسلات ا" آفلاا المسلتقبل"مدير تحريلر مجللة  -
 . 1000والبحوم االستراتيجية بدولة اإلمارات العربيةر 

 


