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 : المؤه ت والخبرات العلمية والمهنية
 . 5791قسم الصحافة  -بكالوريوس كلية اإلعالم -

الفتتا الصتتحفع فتتع )لقتتاةر  ماجستترير فتتع اإلعتتالم قستتم الصتتحافة كليتتة اإلعتتالم جام تتة ا -
 . برقدير ممراز 5791( المجلة

الم هتتتتتد التتتتتدولع  -دراستتتتتاا فتتتتتع الرتتتتتدريو اإلعالمتتتتتع وركاولوجيتتتتتا ا رصتتتتتا  والصتتتتتحافة -
 . 5791برليا  -للصحافة

مستتتترحدااا الفتتتتا )دكرتتتوراي فتتتتع اإلعتتتالم قستتتتم الصتتتحافة كليتتتتة اإلعتتتالم جام تتتتة القتتتاةر   -
 . ولىبمرربة الشرف األ 5791( الصحفع فع الجريد 

، أستتتراس مستتتاعد 5797 -5791، فمتتتدرس 5791، متتتدرس مستتتاعد 5791عتتيا م يتتتد  -
 . بقسم الصحافة كلية اإلعالم جام ة القاةر  5771، أسراس 5771 -5797

 . 5777 -5771المسرشار الصحفع لرئيس جام ة القاةر   -

 . 1119 -5779المسرشار اإلعالمع لوزير الر ليم ال الع والبحث ال الع ماس عام  -

أستتتس قستتتم ركاولوجيتتتا الصتتتحافة باكاديميتتتة أدبتتتار اليتتتوم للهادستتتة وركاولوجيتتتا ال باعتتتة،  -
 -5777ورتتولى مهتتام اإلشتتراف علتتى القستتم، ووكيتت  األكاديميتتة وعاتتو مجلتتس  داررهتتا 

1115 . 

 . 1111 -1111 -5771مدير مركز بحوث الرأي ال ام كلية اإلعالم جام ة القاةر   -

 . 1111عالم جام ة القاةر  رئيس مجلس قسم الصحافة كلية اإل -

عاو اللجاة الرافيسية للقاا  الفاائية لوزار  الدولتة للبحتث ال لمتع، اائتو رئتيس مجلتس  -
 دار  مراكز بحوث الرأي ال تام، والروايتو والرتدريو، والمترأ  واإلعتالم، والرتراث الصتحفع 

ومتتاا ودتتدماا ا تتم الم لبكليتتة اإلعتتالم جام تتة القتتاةر ، ومجلتتس  جتتار  مركتتز بحتتوث 
 -بكليتتة ااداو جام تتة القتتاةر ، وعاتتو لجاتتة الكرتتاو والاشتتر بتتالمجلس األعلتتى للاقافتتة

وزار  الاقافتتتة المصتتتترية، عاتتتتو المجلتتتتس الرافيتتتتسي للاقافتتتتة ال لميتتتتة والركاولوجيتتتتة الرتتتتاب  
ألكاديمية البحث ال لمع والركاولوجيا ورئيس لجاتة راةيت  الكتوادر اإلعالميتة بتالمجلس، 

 . ية لإلعالم باللجاة الو اية لليواسكووعاو اللجاة الفا

 . عاو الجم ية ال مومية لمؤسسة أدبار اليوم -



الرتتع يصتتدرةا قستتم الصتتحافة بكليتتة " صتتوا الجام تتة"اائتتو رئتتيس مجلتتس  دار  جريتتد   -
 . اإلعالم جام ة القاةر 

الشتتتهرية الرتتتع يصتتتدرةا المجلتتتس األعلتتتى لمراكتتتز " مصتتتر ال لتتتوم"علتتتى اشتتتر  المشتتترف  -
 . وث الراب  لوزار  البحث ال لمعوم اةد البح

الرتتع رصتتدر عتتا أكاديميتتة البحتتث ال لمتتع " أدبتتار األكاديميتتة"اائتتو رئتتيس رحريتتر اشتتر   -
 . والركاولوجيا جمهورية مصر ال ربية

ال متتت  بجتتتام رع أم درمتتتاا اإلستتتالمية بالستتتوداا، جام تتتة الملتتت  عبتتتد ال زيتتتز بالمملكتتتة  -
 . 5779 -5791ال ربية الس ودية دال  الفرر  ما 

اإلشراف ال لمع والمشاركة فع مااقشة ال ديد ما المشروعاا البحاية والرسائ  ال لميتة  -
لتتتتتدرجرع الماجستتتتترير والتتتتتدكروراي حتتتتتو  اإلعتتتتتالم والصتتتتتحافة وركاولوجيتتتتتاا الم لومتتتتتاا 

فتتتتع جام تتتتاا القتتتتاةر ، عتتتتيا شتتتتمس، : وا رصتتتتا ، واإلعتتتتالم وا ستتتترراريجياا القوميتتتتة
فتتع )، المايتتا، حلتتواا، الزقتتازيو، جاتتوو التتوادي،  ا تتا األزةتتر، اإلستتكادرية، الماصتتور 

كليتتاا اإلعتتالم، ااداو، والفاتتوا الر بيقيتتة، الباتتاا، الفاتتوا الجميلتتة وأقستتام الصتتحافة 
واإلعالم، وا جرمتا  والمكربتاا والم لومتاا، وم هتد دراستاا ال فولتة، م هتد الدراستاا 

 (. كريةالبيئية م هد الدراساا ال ربية وأكاديمية ااصر ال س

فتتع صتتحف مؤسستتة  5795 -5791المشتتاركة فتتع ال متت  الصتتحفع دتتال  الفرتتر  متتا  -
 . أدبار اليوم، ودار الر اوا، مكرو جريد  الشرو األوس  بالقاةر 

رقديم اسرشاراا فع مجا ا اإلدار  الصحفية وقراء الصحف والفا الصحفع لمؤسساا  -
ل ربيتتة الستت ودية دتتال  الفرتتر  صتتحفية فتتع جمهوريتتة مصتتر ال ربيتتة، الستتوداا، المملكتتة ا

 . 1111 -5791ما 

 -1115الترم  الرتع را مهتا الجم يتة المصترية لإلعتالا، "عاو لجاتة رحكتيم مستابقة  -
1111 ، 

( ةيئتتة راميتتة رقايتتة الم لومتتاا)عاتتو لجاتتة رحكتتيم المستتابقة القوميتتة للمحرتتو  الرقمتتع  -
1111 . 

 . هاعاو مجلس  دار  الم هد ال الع للددمة ا جرماعية ببا -
 :اإلنتممممممممممما  العلمممممممممممم 

 
 

 : دراسات منشورة: أولا  -

مجلتتة بحتتوث ا رصتتا ، كليتتة اإلعتتالم " 5797 -5791حريتتة الصتتحافة فتتع الستتوداا " -5
 . 5779جام ة القاةر ، 

مجلتتة بحتتوث ا رصتتا ، كليتتة اإلعتتالم " دراستتة رحليليتتة: قتتراء  جريتتد  المدياتتة الستت ودية" -1



 . 5779جام ة القاةر ، القاةر  

ا ستترفاد  متتا ركاولوجيتتا ا رصتتا  الحدياتتة فتتع ر تتوير الصتتحافة اإلقليميتتة فتتع  مكاايتتة " -9
 . 5771، مجلة بحوث ا رصا ، كلية اإلعالم جام ة القاةر ، القاةر  "مصر

، المجلتة ال لميتة "بالر بيو على قاايا الحفا  على ميتاي الشترو: اسرراريجياا اإلقاا " -1
 . 5779جام ة المايا،  -لكلية ااداو

دراسة رقويمية للرا يم الجديد للجهاز الرحريتر : يم الجهاز الرحريري للجريد  اليوميةرا " -1
، مجلتتتتة الدراستتتتاا اإلعالميتتتتة، جام تتتتة األزةتتتتر، "5771لجريتتتد  عكتتتتا  الستتتت ودية عتتتتام 

5771 . 

 . 5771مجلة عالم الفكر، الكويا، "ركاولوجيا ا رصا  فع الو ا ال ربع " -1

، "الرتتاايراا السياستتية لركاولوجيتتا ا رصتتا  والم لومتتاا: الم لوماريتتة وال القتتاا الدوليتتة" -9
 . 5771مجلة السياسة الدولية، القاةر ، يااير 

، ادو  الم لوماا أارةتا علتى وستائ  "الم لومارية الر وراا الراةاة والراايراا ا رصالية" -9
 . 5771ا رصا ، اللجاة الو اية لليواسكو، الكويا، 

، اتتتتدو  جم يتتتتة الصتتتتحفييا، الكويتتتتا، "الم لومتتتتاافتتتتا الرحريتتتتر الصتتتتحفع فتتتتع عصتتتتر " -7
5779 . 

، اتدو  الجام تة ال ربيتة "ا حرياجاا األساسية والدياراا الركاولوجيتة: الر ليم عا ب د" -51
 . 5777المفروحة، مؤسسة األةرام، براامج الدليج ال ربع للرامية، مايو 

ز بحتتتوث التتترأي ، القتتتاةر ، مركتتت"ارجاةتتتاا الجمهتتتور المصتتتري احتتتو الدتتتدماا الاقافيتتتة" -55
 . 5771، سبرمبر (كلية اإلعالم جام ة القاةر )ال ام 

، القتاةر ، "دراسة ميدااية للسماا وا رجاةتاا والرفاتيالا: قراء  الصحف فع مصر" -51
 (. 5779كلية اإلعالم، جام ة القاةر ، )مركز بحوث الرأي ال ام 

ل امتة حتو  أداء قاتواا اسر ال  آراء  لبتة و البتاا الشتهادريا اإلعداديتة والاااويتة ا" -59
ستتتم يا اإلدار  المركزيتتتة لبحتتتوث الم)القتتتاةر ، (  شتتتراف)، "الايتتت  الر ليميتتتة المردصصتتتة

 . 1111، (ارحاد اإلساعة والرليفزيوا -والمشاةديا

، القتاةر ، جريتد  أدبتار اليتوم، "ماسا يريتد الموا اتوا متا الحتزو التو اع التديمقرا ع " -51
 . 1111سبرمبر 

اتتدو  الماتتار  والرفكيتتر " يتتة الحدياتتة فتتع ا رصتتا  ال لمتتع فتتع ال تتالما رجاةتتاا اإلعالم" -51
 . 1111ال لمع، القاةر ، وزار  اإلعالم، أبري  

، اتدو  الماتاميا اإلعالميتة "الرجربتة المصترية فتع اإلعتالم الموجتب للشتباو واأل فتا " -51
األسيسكو، الموجهة لأل فا  والشباو وأب ادةا األدالقية وا جرماعية والاقافية، ما مة 



 . 1111عماا، اوفمبر، 

 : كتب منشورة: ثانياا  -

 . 5795الصور  الفوروغرافية فع مجا ا اإلعالم، القاةر  " -5

 . 5791المجلة الرد ي  إلصدارةا ومراح   اراجها، القاةر   -1

 . 5799اقرصادياا صااعة الصحافة فع السوداا،  -9

 . 5797ركاولوجيا الم لوماا وصااعة ا رصا ، القاةر   -1

 . 5797مصداقية ا رصا ، القاةر   -1

 . 5771بحوث ا رصا  الجماةيري، القاةر   -1

 . 5771اإلدراج الصحفع، القاةر   -9

 . 5771دراسة فاية، القاةر  : الصور الصحفية -9

 . 5771الروايو اإلعالمع الر وراا الراريدية والجوااو الفاية، القاةر   -7

 . 5797اإلدار  الصحفية فع السوداا، القاةر   -51

 . 5771، جد  (م  آدريا)سائ  ا رصا  و  -55

، (با شررا  مت  التدكرور  ليلتى عبتد المجيتد)المفاةيم واألدواا، : فا الرحرير الصحفع -51
 . 5771القاةر ، 

با شررا  م  المهادس محمد ريمتور عبتد )الحاسباا اإللكررواية وركاولوجيا ا رصا   -59
 . 5779، القاةر ، (الحسيو

 . 1111األساسياا والمسرحدااا، القاةر  : االصحافة فع عصر الم لوما -51

ركاولوجيتتا الم لومتتاا وا رصتتا ، با شتتررا  متت  التتدكرور حستتا عمتتاد، القتتاةر ، مركتتز  -51
 . 1111الر ليم المفروح، جام ة القاةر ، 

 . ، ركالم لل باعة والاشر1115مدد   لى الفا الصحفع، القاةر ،  -51

المهادس محمتد ريمتور، ركتالم لل باعتة  الم لوماا وركاولوجيا ا رصا  با شررا  م  -59
 . 1111والاشر، القاةر ، 

المفتتاةيم والمر لبتتاا واألشتتكا ، با شتتررا  متت  التتدكرور  ليلتتى عبتتد : الرحريتتر الصتتحفع -59
 . 1115المجيد، القاةر  

داررهتتا با شتتررا  متت  التتدكرور  أميتتر  ال باستتع، القتتاةر ، مركتتز  -57 اقرصتتادياا الصتتحف وات
 . 1115ة القاةر ، الر ليم المفروح، جام 

األستتتس الا ريتتتة وحتتتا ا ر بيقيتتتة، :  دار  المؤسستتتاا الصتتتحفية فتتتع التتتو ا ال ربتتتع -11
 . 1111با شررا  م  الدكرور  أمير  ال باسع، القاةر  

مشرو   صدار صحيفة، با شتررا  مت  التدكرور أشترف صتال ، القتاةر ، مركتز الر لتيم  -15



 . 1111المفروح، جام ة القاةر ، 

ايتتتتتو اإلعالمتتتتتع والحاستتتتتباا وركاولوجيتتتتتا الم لومتتتتتاا، با شتتتتتررا  متتتتت  أساستتتتتياا الرو  -11
 . 1119المهادس محمد ريمور عبد الحسيو، القاةر ، 

فتتا الرحريتتر الصتتحفع للجرائتتد والمجتتالا، با شتتررا  متت  التتدكرور ليلتتى عبتتد المجيتتد،  -19
 . 1111القاةر ، دار السحاو، 

 . 1111الفا الصحفع، القاةر ، أدبار اليوم، ق ا  الاقافة،  -11

مقدمتتتة فتتتع الصتتتحافة با شتتتررا  متتت  التتتدكرور أشتتترف صتتتال ، القتتتاةر ، مركتتتز الر لتتتيم  -11
 . 1111المفروح، جام ة القاةر ، 

أساسياا الم لوماا والحاسباا واإلارراا لإلعالمييا، با شررا  م  المهادس محمد  -11
 . 1111ريمور عبد الحسيو، القاةر  

 : على شبكة اإلنترنت: ثالثاا  -

 . 5779 5771لة المراس  ما كارو بمج -5

فتتع موستتوعة " الفتتيلم الستتيامائع"، "صتتوا ال تترو"، "الصتتحافة"مؤلتتف األجتتزاء الداصتتة  -1
 http://www.moqatel.com والاااع مقار  ما الصحراء، اإلصداريا األو  
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