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 نــبذة شخصيــة
 
 

 .البطريقيونس حمد أنسمة / األستاذة الدكتورة :   االسم

 
 .جامعة القاهرة - اإلعالمأستاذة بكلية  :  الوظيفة الحالية

    

 لمؤهالت العلمية واألكاديميةا: 

 
مــك كفيــة اآلداب اةــم الصــحا ة  –واآلداب دكتــوهاا الففةــفة  .1

 .(1191 –كا بفجي-جامعة بروكةل)مك واالتصال االجتماعى 
 

مك كفية اآلداب اةم  –ماجةتير الصحا ة واالتصال االجتماعى  .2
 .(1191 جامعة بروكةل)الصحا ة واالتصال االجتماعى مك 

 

مك كفية اآلداب اةم   –ليةانس الصحا ة واالتصال االجتماعى  .3
 .(1191 جامعة بروكةل)الصحا ة واالتصال االجتماعى مك 

 
ــاهة  .1 ــالوهسوا التج ــة ا -بك ــاد  -إلســكريهسة جامع شــعبة االاتص

 . 1191 -والعفوم  الةياسية 

                           
 :وأهمها الخبرات الةابقة .5

 

.بالمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم اإلعالمرئيـس قسم   -

 في إطار المنظمة   أسهمت  .4891 - 4891المغرب  -الرباط     

   دريب أئمة المساجد لتوعية الشباب  بوضع أول مشروع لت           

 .4891 - 4891منذ  – اإلسالمى

 

 .مدير مركز بحوث ودراسات المرأة واإلعالم  -

 .2002إلى نوفمبر  4889جامعة القاهرة من  –كلية اإلعالم 

 

نس تةو –بالمنظمة العربية للتربيةة والثقافةة والعلةوم  اإلعالمخبير  -

4891 - 4899. 

 

 تنسةةةيق مركةةةز) .صةةةطلحات اإلعالميةةةةمةةةدير مشةةةروع معجةةةم الم -

الربةاط " المنظمة العربية للتربية والثقافةة والعلةوم "  - (.لتعريبا

وهةةو أول معجةةم باللغةةة العربيةةة  .4891 - 4891لمغةةرب مةةن ا -

ولقةةد نةةوق  فةةى نةةدوة . يضةةم مصةةطلحات جديةةدة فةةى هةةذا المجةةال
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 حضةةرخ خبةةراع اإلعةةالم والعلةةومبالمملكةةة المغربيةةة كبيةةرة بالربةةاط 

 .4891 االجتماعية واإلنسانية فى الوطن العربى

 

مستشةار للعديةد مةن  الحمةالت اإلعالميةة لةبعس الماسسةات الدوليةة  -

 .والمصرية العامة والخاصة 

 

اإلسهام في بعس برامج التدريب اإلعالمي  الموجهةة للةدول الناميةة  -

 مشةةةةروع  المجموعةةةةة األوروبيةةةةة فةةةةى مجةةةةاالت السةةةةكان والبيئةةةةةل

 .اإلعالمي والتدريب

 

 .القيام باالستشارات للعديد من الهيئات والوزارات الحكومية      -

 

"                                          الدليل الشامل للعمل والهجرة واالستثمار والتعلةيم " رئيس تحرير  -

 .تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة والبنك العربي 

 

المتوسط؛  األبيسة مشروع ثقافة حوس البحر المساهمة فى صياغ -

وبحةوث  امعة بارشلونه بالتعاون مع المعهد المتوسطى للدراسةاتج

 .4884 أسبانيا –بارشلونه  -المتوسط  األبيسحوس البحر 

 

مستشةةارة مشةةروع توعيةةة الشةةباب المصةةرل بمخةةاطر الهجةةرة غيةةر  -

 .يةالدول IOMالشرعية، وهو مشروع مصرل بالتعاون مع منظمة 

 

 :المؤتمرات والريوات اليولية وأهمها عفى واألشراف اإلعياد .9
 

علةى العديةد مةن المةاتمرات الدوليةة والمصةرية  واإلشراف اإلعداد -

الهيئةةة " وتكنولوجيةةا االتصةةال والهويةةة القوميةةة اإلعةةالم: "أهمهةةا

االجتماعيةةةة  تللدارسةةةاالعامةةةة لالسةةةتعالمات والمركةةةز ال رنسةةةى 

 . 4884بالقاهرة بال رنسية " والقانونية
 

 . 4884السويد،  - سجامعة فاستور -والبيئة  اإلعالم -     

 

 أسةةةبانياالمتوسةةةط، بارشةةةلونه،  األبةةةيسوثقافةةةة البحةةةر  اإلعةةةالم -

4889. 

 

جمهوريةة مصةر  للثقافةة، األعلةىمئوية السينما العالمية، المجلس  -

 .4881 العربية

 

وث ودراسةات مركز بحة –ندوة الواقع االجتماعى للمرأة المصرية  -

 ووزارة الشةةةباب المةةةرأة بالتعةةةاون مةةةع المجلةةةس القةةةومى للمةةةرأة

2004. 
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المـيلل االجتمـاعى المؤلفات األكادسمية والبحوث  ى مجـاالت  .9
 :أحيثها أهمهاواالتصال الجماهيرى  إلعالمل

 
 .لإلعالمالمدخل االجتماعى  -

 مةةةذكرات أكاديميةةةة فةةةى إطةةةار تةةةدريس مةةةادة المةةةدخل االجتمةةةاعى      

 .وحتى اآلن 4891الم لطلبة السنة األولى منذ لإلع

 

ة التواصةةل يدراسةةة فةةي إشةةكال –المةةدخل االجتمةةاعي لإلعةةالم العربةةي  -

المجلةةة التونسةةية  – عال كةةرل مةةن خةةالل اإلعةةالم المرئةةي المسةةمو

  .4891يونيه  – 44لعلوم االتصال، العدد 

 

 دراسةةة نقديةة مقارنةةة لعنصةةر –ال ةن السةةينمائى وال ةن المسةةرحى  -

 .4899الهيئة المصرية العامة للكتاب - مجلة المسرح –التأثير 

 

سوسةةيولوجية االتصةةال الشخصةةى والةةدور الخةةال فةةى دول العةةالم  -

 .4898مجلة النيل  –النامى 

 

الدراسةةات  –تكنولوجيةةا االتصةةال وقضةةايا الديموقراطيةةة الثقافيةةة  -

 .4884اإلعالمية 

 

، اسةةات اإلعالميةةةالدرمجلةةة اإلعةةالم ومنةةاهج البحةةث االجتمةةاعى،  -

 .4881 القاهرة

 

 .المدخل االجتماعى لإلعالم والبيئة -

  اون ش -دراسة فى عنصر الوعى من منظور دول العالم النامى    

 .4881الجامعة العربية  -ربية ع   

 

دراسةةةة . التةةةأثير االجتمةةةاعى للةةةدراما األجنبيةةةة والهويةةةة الثقافيةةةة -

 .4881 جمهور التلي زيون المصرىلميدانية 

 

مجلةة  –التلي زيةون  يعكسةهالدور االجتماعى للمرأة المصرية كمةا  -

بروكسةةةةل جامعةةةةة  –( بال رنسةةةةية) تماعيةةةةةالدراسةةةةات االجمعهةةةةد 

4881. 

 

دراسةةةة "القنةةةوات ال ضةةةائية الدوليةةةة والهويةةةة الثقافيةةةة العربيةةةة  -

ميدانيةةة علةةى جمهةةور القنةةوات ال ضةةائية فةةى مصةةر دوريةةة معهةةد 

 . 4881ة العربية الجامع -الدراسات العربية 

 

اون ش -الدور االجتماعى للمرأة المصرية كما يصورخ التلي زيون  -

 .4889العربية المتحدة  اإلماراتاجتماعية 
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 –اإلعةةالم والمسةةئولية االجتماعيةةة للمةةرأة فةةى مواجهةةة الشةةباب  -

 .2000الرباط سنه  –جامعة مراك  

 

 –ية لتطةةةوير المةةةرأة المصةةةر –المةةةاثرات الثقافيةةةة واالجتماعيةةةة  -

 .2002فرنسا  –" تولوز ميراى"جامعة  - بال رنسية

 

المجلس األعلةى ندوة  –المدخل االجتماعى إلبداع المرأة المصرية  -

 .2002 (4)، مجلد للثقافة

 

.. المضةةةمون التل زيةةةوني بةةةين إخباريةةةة الكلمةةةة وإيحةةةاع الصةةةورة  -

مجلةةة اإلذاعةةات العربيةةة   –دراسةة فةةي المةةنهج وإمكانيةةة التطبيةةق 

 .2001( 1)عدد  – (تونس)

 

  –( تةةةونس)مجلةةةة اإلذاعةةةات العربيةةةة  –اإلعةةةالن والعقةةةل العربةةةي  -

 .تحت النشر

 

 

 

 التعليم والسلوك االتصالى للجمهور المصرى -
دراسة فى تأثير السمات العامة لألفراد على التعرس للمضمون ))  -

  -مصةر فةى  ((االعالمى واتجاهاته نحو قضايا العائةد علةى التعلةيم 

 2041–تنمية للبحوث شركاع ال

 

 

 : ى مجاالت التأثير االجتماعى لفةيرما والتفيفزسون الكتبأهم  .1
 

نظريةةةةة اإلعةةةةالم المرئةةةةى المسةةةةموع دراسةةةةة فةةةةى قضةةةةايا البحةةةةث  -

 .4891مكتبة مدبولى  –االجتماعى 

 

؛ حول تأصيل تحليل مضةمون ال كةر المرئةى لغة السينما والتلي زيون -

 .4891مكتبة مدبولى،  –المسموع 

 

 .4898 (األهرام)الجماهيرى دراسة فى المدخل االجتماعى  اإلعالم -

 

 الهيئة المصةرية - نصول السينما والتلي زيون والمدخل االجتماعى -

 .4881العامة للكتاب 

 

    .الهيئة المصرية العامة للكتاب - وقضايا المرأة المصرية اإلعالم -
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 وزارة الثقافةةة -لثقافةةة ل األعلةةىالمجلةةس  -مئويةةة السةةينما العالميةةة  -

4881. 

 

 .والمجتمع والهوية الثقافية  اإلعالم -

 . 4888الهيئة المصرية العامة للكتاب  - األسرةمكتبة    

 

 .الصورة التلي زيونية بين التحليل واإلنشاع -

 .2002الهيئة المصرية العامة للكتاب  –مكتبة األسرة   

 

مكتبةة غريةب  –العولمةة   الداللة فةي السةينما والتل زيةون فةي عصةر -

 .القاهرة -2001

 

 .2001مكتبة غريب  –اإلعالم والمجتمع في عصر العولمة  -

 

الدار العربية للطباعة  التلي زيون نموذجاً، ... اإلعالم والرأل العام -

  .2001والنشر 

 

 .2008نقد ال يلم والمسلسل، الدار العربية للنشر والتوزيع،  -

 

 :ولية أهمهااالشتراك  ى المؤتمرات الي .1
 

 -" فاسةةةتيروس" -فةةةى عصةةةر األزمةةةات الدوليةةةة بالسةةةويد  اإلعةةةالم -

 .(باإلنجليزية )  4880

 

 - (بال رنسية)ثقافة البحر األبيس المتوسط والدور الخال لمصر  -

 .4884أسبانيا   - ةبرشلون

 

الجمعيةةة الدوليةةة لالتصةةال -الجمةةاهيرى وقضةةايا المجتمةةع   اإلعةةالم -

" بارشلونا( "بال رنسية ") التلي زيونية  الدراماجمهور " لجماهيرى ا

 .4898 أسبانيا -

 

 (.باإلنجليزية) .4881امستردام  يناير  -والثقافة العالمية  اإلعالم -

 

 .(بال رنسية)القنوات الدولية والثقافة المحلية  -

   .4881أسبانيا  -" فاالنسيا"

 

ة تحةةةةت رعايةةةة" الثقافةةةةة العربيةةةةة وتحةةةةديات المسةةةةتقبل " نةةةةدوة  -

 . 4881 -األردن  -عمان  "ماسسة شومان"

 

 .مشروع ثقافة حوس البحر األبيس المتوسط  -

 .4881المغرب  -مراك   -تحت رعاية االتحاد األوروبي    
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االشتراك فةى العديةد مةن النةدوات والمةاتمرات العربيةة والمصةرية  -

وثقافةةةةةة االتصةةةةةال  -والبيئةةةةةة  -والدوليةةةةةة فةةةةةى مجةةةةةاالت المةةةةةرأة 

 .الجماهيرى

 

/ المسةةةئولية االجتماعيةةةة لإلعةةةالم والمةةةرأة تجةةةاخ الشةةةباب العربةةةى  -

 .2000مراك   –جامعة مراك  

 

" تولةةةوز"جامعةةةة  –بةةةين التحةةةدى والتراجةةةع .. الحركةةةة النسةةةائية -

 . 2002سبتمبر  22 –سبتمبر  41فرنسا  - بال رنسية –ميراى 

 

 2002أكتةوبر  21المجلس األعلى للثقافة  –إبداع المرأة العربية  -

حيةةةث تقةةةدمت ببحةةةث عةةةن، المةةةدخل االجتمةةةاعى إلبةةةداع المةةةرأة  –

 .المصرية

 

 –بال رنسةية  –نةدوة دوليةة  –المرأة المصرية وال كر االجتمةاعي  -

 .2002 -جامعة تولوز 

 

 –اإلسةةالم والمجتمةةع والحداثةةة دراسةةة فةةي واقةةع المةةرأة المصةةرية  -

ة جامعة بروكسل، والمعهد الدولي للبحوث والدراسةات الدبلوماسةي

 .2001أكتوبر  –بال رنسية  –

 

الجمعية  –ونظرة جديدة والمنهج االجتماعي الكي ي علم االجتماع  -

" لةةوزتو"جامعةةة  -باللغةةة ال رنسةةية  –الدوليةةة للعلةةوم االجتماعيةةة 

 .2001يوليو  8 -1فرنسا 

 

 .2001يوليو  –كندا  –جامعة أوتاوا  –" المرأة في المدينة" -

 

في السةينما المصةرية دراسةة مقارنةة صور من التمييز ضد المرأة  -

المجلةس القةومي للمةرأة، جمهوريةة نةدوة  –في مقومات التحةديث 

 .2001 –مصر العربية 

 

توعيةةة الشةةباب دور مضةةمون اإلعةةالم واالتصةةال الجمةةاهيرل فةةي " -

، بحةةث قةةدم فةةي الحلقةةة "المصةةرل بمخةةاطر الهجةةرة غيةةر الشةةرعية

النقاشةةةية بنةةةدوة الهجةةةرة غيةةةر الشةةةرعية، وزارة القةةةوى العاملةةةة 

فنةةةةةةةدق  -والهجةةةةةةةرة ومنظمةةةةةةةة الهجةةةةةةةرة الدوليةةةةةةةة، القةةةةةةةاهرة 

 .2001البارون
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، "راى وتصورات لدور اإلعالم في تدعيم عمةل المةرأة بالقضةاع" -

، تحةةت 2001السةتقالل القضةةاع والمحامةةاة، المركةةز العربةةي نةدوة 

 .الطبع

 

الحالةة المصةرية، نةدوة  –اإلعالم العربي وأزمة التوازن المعرفةي  -

 .2001سبتمبر  –بلچيكا  – (Gand)" كنت"جامعة 

 

المسةئولية االجتماعيةة لإلعةالم، تجةاخ  –ماتمر العائد على التعلةيم  -

  .2009اير فبر – قضايا العائد على التعليم، جامعة القاهرة

 

المعالجةةة اإلعالميةةة لظةةاهرة الهجةةرة غيةةر الشةةرعية بةةين الواقةةع  -

 .2009، والمأمول

 

المةةةةاتمر العلمةةةةي الةةةةدولي الرابةةةةع عشةةةةر، اإلعةةةةالم بةةةةين الحريةةةةة  -

 .2009يوليو  جامعة القاهرة، -كلية اإلعالم  والمسئولية،

 

 –جامعةةة ليةةون  –المةةاتمر العلمةةى الةةدولى عةةن االعةةالم والهجةةرة  -

 2042وفمبر فرنسا ن

 

الماتمر العلمةى الةدولى بجامعةة فرسةال اي ةرل فةال ديسةون تحةت  -

رعاية الجمعية ال رنسية للعلوم االجتماعية التةابع للمركةز القةومى 

بةةاريس ببحةةث تحةةت عنةةوان علةةم   -للبحةةوث االجتماعيةةة فرنسةةا 

المحور الخال بسوسةيولوجيا ال لةم )االجتماع والسينما ال رنسية 

  2041يوليو  2(  والوسائل المرئية
 

 :عضوسة الجمعيات اليولية .11
 

 -عضةةو ماسةةس الجمعيةةة الدوليةةة لبحةةوث االتصةةال الجمةةاهيرى  -
 .الواليات المتحدة األمريكية -واشنطن 

 
 - نمعهةةد كاتةةاال -عضةةو اللجنةةة المنظمةةة لثقافةةة البحةةر األبةةيس  -

 .برشلونة 
 
 .ضو جمعية حقوق اإلنسان المصرية ع -

 
 ة لتنميةةةة وتطةةةوير المجتمعةةةات عضةةةو ماسةةةس الجمعيةةةة المصةةةري -

 .المحلية
 

 .عضو ماسس لمشروع الجامعة ال رنسية فى مصر -
 
للبةةاحثين النةةاطقين  عضةةو الجمعيةةة ال رنسةةية للعلةةوم االجتماعيةةة -

 .2002منذ  ب رنسا بال رنسية
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والى  4889عضو لجنة المرئيات باتحاد اإلذاعة والتلي زيون منذ  -

2000. 
 
 2002منةةذ عةةام ذاعةةة والتلي زيةةون عضةةو لجنةةة ال نةةون باتحةةاد اإل -

 .2001إلى 
 
عضةةو تحكةةيم مهرجةةان التلي زيةةون لجنةةة الةةدراما التلي زيونيةةة منةةذ  -

 .اآلن إلى4889
 
 .2001عضو لجنة الثقافة بالمجلس القومي للمرأة منذ عام  -

 
 .عضو لجنة حقوق اإلنسان، اتحاد اإلذاعة والتلي زيون المصرل -

 
 .جتماع بباريسعضو الجمعية ال رنسية لعلوم اال -

 
 .عضو المجلس المصرل للعالقات الخارجية -

 
عضةو اللجنةةة العلميةةة الدائمةةة بةالمجلس األعلةةى للجامعةةات للترقيةةة  -

 2001األساتذة المساعدين واألساتذة منذ 
 

 –دمشق  –وأسبانيا  –بفجيكا  – رنةا : أستاذ زائر  ى جامعات .11
 .وحتى اآلن 1111مرذ 

 
 :أكادسمية عضوسة مجالس ولجان ثقا ية و  .11
 

 .4881منذ  المجلس األعلى للثقافة -عضو لجنة السينما  -
 
مجلةةةس  -شةةةعبة اإلعةةةالم  –عضةةةو المجةةةالس القوميةةةة المتخصصةةةة  -

 .4881منذ  الوزراع
 
المجةالس  -عضو المجلس القومي للثقافة وال نةون واآلداب واإلعةالم -

 .4888منذ  – رئاسة الجمهورية –القومية المتخصصة 
 

لجان العلميةة للترقيةة لدرجةة الماجسةتير والةدكتوراخ فةى عضوية ال -

وجامعةةةة الملةةةك عبةةةد العزيةةةز  بسةةةوريا" دمشةةةق"كةةةل مةةةن جامعةةةة 

 .وجامعة القاهرة بالرياس
 
قسةةم  -علةةى الرسةةائل بجامعةةة بروكسةةل  اإلشةةرافعضةةو فةةى لجةةان  -

 .بلجيكا -الصحافة واالتصال 

 

ى شراف عفـى العيسـي مـك هسـائل الـيكتوهاا والماجةـتير  ـاإل .13
ة والةــكان والبي ــة والتوعيــة الصــحية أو المــر اإلعــالممجــاالت 

 :واهم هذا الرسائل
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الخةةةدمات اإلذاعيةةةة الموجهةةةة باللغةةةة العربيةةةة للمصةةةريين  .4

المغتةةربين فةةى الخةةارة دراسةةة تحليليةةة لعينةةة مةةن بةةرامج 

اإلذاعةةات المصةةرية الموجهةةة، دراسةةة ميدانيةةة لعينةةة مةةن 

رسةةةةالة  -رة جمهةةةةور المصةةةةريين المغتةةةةربين فةةةةى الخةةةةا

 .جامعة القاهرة - اإلعالمكلية  -م 4884ماجستير 

 

دراسةةة نظريةةة  -الةةدراما التلي زيونيةةة والواقةةع االجتمةةاعى .2

تطبيقيةةةة وميدانيةةةة علةةةى عينةةةة مةةةن جمهةةةور التلي زيةةةون 

-م4884سةالة ماجسةتير ر-المصرى تبلغ أربعمائة م ةردة

 .جامعة القاهرة-اإلعالمكلية 

 

العربيةة علةى مضةمون اإلخبةارل تأثير العالقات السياسةية  .1

رسةةةالة  -إلذاعةةةة صةةةوت العةةةرب دراسةةةة تحليةةةل مضةةةمون 

 .جامعة القاهرة  - اإلعالمكلية  -م  4884ماجستير 

 

المعالجة اإلعالمية ألحداث وقضايا العام الثالث فةى وسةائل  .1

دراسة تحليلية لعينة من بةرامج اإلذاعةة  -األعالم المصرى 

كليةةةة  -م 4882ة دكتةةةوراخ رسةةةال -والتلي زيةةةون المصةةةرى 

 .جامعة القاهرة - اإلعالم

 

التراث الشعبى فى برامج التلي زيون دراسة تحليليةة لعينةة  .1

ن برامج التراث الشعبى فى التلي زيون المصةرى ودراسةة م

ميدانية لجمهور المهتمين بالتراث الشةعبى فةى مصةر بلغةت 

ر رسةةالة ماجسةةتي -فيهةةا العينةةة ثالثمائةةة وخمسةةون م ةةردخ 

 .جامعة القاهرة - اإلعالمكلية  -م 4881

 

البةةةةةرامج الصةةةةةحية فةةةةةى الراديةةةةةو والتلي زيةةةةةون وتبنةةةةةى . 1

دراسةة تحليليةة  -الممارسات الصةحية فةى الريةف المصةرى 

رسةالة  -وميدانية لجمهور التلي زيون فةى الريةف المصةرى 

 .4881 جامعة القاهرة  - اإلعالمكلية  - 4881دكتوراخ 

 

 -عى للمةةرأة المصةةرية فةةى وسةةائل األعةةالم الةةدور االجتمةةا .1

 .جامعة القاهرة - اإلعالمكلية  -رسالة دكتوارخ 

 

دور ال ةةيلم الروائةةى التةةاريخى العربةةى فةةى عةةرس تةةاري  . 9

دراسةةة تحليليةةة لمجموعةةة األفةةالم الروائيةةة  -العربيةةة  األمةةة

جامعة  - اإلعالمكلية  -رسالة ماجستير -التاريخية العربية  

 .4881 القاهرة
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رسةةةةالة  -القنةةةةوات ال ضةةةةائية العربيةةةةة والهويةةةةة العربيةةةةة . 8

 جامعةةةةة  األدبكليةةةةة  - اإلعةةةةالمقسةةةةم  - 4889دكتةةةةوراخ 

  .4889 الزقازيق

 

 TV 5المعالجة األخباريةة ألحةداث العةالم الثالةث فةى قنةاة . 40

جامعةة  –كليةة اإلعةالم  –ال رنسية الدوليةة، رسةالة ماجسةتير 

 .2004القاهرة 

 

ثير المةةواد التلي زيونيةةة األجنبيةةة علةةى إنتةةاة المةةواد تةةأ. "44

" الثقافية فى التلي زيةون المصةرى والسةورى فةى ظةل العولمةة

 .2002جامعة القاهرة  –كلية اإلعالم  –رسالة دكتوراخ 

 

 –الواقع ال علي للمرأة المصةرية كمةا يعكسةه التلي زيةون . 42

 .2001كلية اإلعالم  –رسالة دكتوراة 

 

 

 

ــذ نشــر الع .11 ــاالت مر ــك المق ــي م ــ 1111يس ــة  تتراول اضــاسا الاقا 
- :واإلعالم والمجتمع ومرها العراوسك التالية

 

 " 4892جريدة األهرام  -أزمة سينما أم أزمة ثقافة." 

 جريدة األهةرام  -" تكنولوجيا االتصال الحديثة والهوية الثقافية

4892. 

 4891جريدة األهرام  -والتطور الثقافى.. السينما المصرية. 

  جريةةدة  –هويتنةةا الثقافيةةة وقضةةايا تكنولوجيةةا اإلعةةالم الحديثةةة

 .4884األهرام 

  ،بةين فةالح شةادى " -كما نشرت عدة مقاالت فى مجلة أكتوبر

 .4881مجلة أكتوبر  –" إلى مهاجر شاهين

  حينةةين إلةةى السةةينما المصةةرية... نةةدوة السةةينما العالميةةة "– 

 .4881مجلة أكتوبر 

  ؟ ..اإلذاعةةة والتلي زيةةون إلةةى أيةةنالخصخصةةة فةةى مجةةاالت– 

 .4889مجلة أكتوبر 

   جريةةدة األهةةةرام  -اإلعةةالم وت عيةةل الةةدور االجتمةةاعى للمةةرأة

2000. 

 "الريادة اإلعالمية وضرورة تطوير البحةث العلمةى ومناهجةه "

 .21/1/2002جريدة األهرام  –
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 "المنهج الكي ى ودورخ فى تطوير العمل اإلعالمةى الثقةافى "– 

 .1/8/2002ألهرام جريدة ا

 "افتتاح مكتبة اإلسكندرية حدث ثقافى وانسانى وحضةارى "– 

 .41/40/2002جريدة األهرام 

 " جريةةةةةةدة األهةةةةةةرام  –" سةةةةةةبتمبر 44السةةةةةةينما وأحةةةةةةداث-

8/44/2002. 

 جريةدة األهةرام –" األمن الثقافى ومحدداته فى عصر العولمةة 

2002. 

 "ة األهةرامجريةد -، بةين الصةورة والكلمةة "أميرة فةى عابةدين 

2001. 

  األهةةةةةةرام  -لمةةةةةةاذا؟ .... دعةةةةةةم الدولةةةةةةة للسةةةةةةينما المصةةةةةةرية

21/4/2001. 

  2001 –أهمية القراعة في عصر العولمة الثقافية. 

  2001راية للمبادئ والم اهيم ... أخالقيات البحث العلمي. 

  أداة هامةةةةة لتحقيةةةق الديموقراطيةةةةة الثقافيةةةةة .. قنةةةاة القةةةةاهرة

2001. 

 األهةرام  –نمية البشرية فةي عصةر العولمةة الكتاب العربي والت

8/2/2001. 

  2001الحرب الثقافية أحد آليات النظام العالمي الجديد. 

  الحةةرب الثقافيةةة سةةبقت المواجهةةة ... أمريكةةا وحةةرب العةةراق

 .2001 –العسكرية 

  سةةرقة تةةراث العةةراق العربةةي اإلسةةالمي وتةةدمير هياكةةل البنيةةة

 .2001 -الثقافية لماذا؟ 

 الوفةةةةةد  –ية حةةةةةول تحةةةةةديث الخطةةةةةاب الةةةةةديني نقةةةةةاط أساسةةةةة

14/40/2001. 

  سهر "نظرة في ... عندما تعبر السينما عن الواقع االجتماعي

 .2001األهرام  -التجربة الدنيماركية"و " الليالي

 2001األهرام  - زيون وثقافة العولمة يلغة التل. 

  نظةرة تأمليةة تاريخيةة  –مصر وثقافة عصةر النهضةة الحديثةة

 .2001 - يكية المعرفةفي دينام

 وأهميته في عصر التحديات  المنهج النقدل في ال كر اإلنساني

 .2001 -والعولمة الثقافية
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  عالميةةةة المةةةنهج العلمةةةي وتطبيقاتةةةه فةةةي مجةةةاالت تكنولوجيةةةا

 .2001 - المعرفة العربية

  2001 –تكنولوجيا اإلعالم ومستقبل ثقافة األمة، األهرام. 

 2001 –ائية العربية، األهرام تسااالت حول القنوات ال ض. 

  اإلعالم العربي وضرورة اإلصةالح الشةامل فةي عصةر العولمةة

 .21/9/2001 –األهرام  –

  41/1/2001 –األهرام  –أستاذ الجامعة واإلصالح الشامل. 

  مجلةةةة الهةةةالل  -إلةةةى أيةةةن؟ ... القنةةةوات ال ضةةةائية العربيةةةة– 

2001. 

  الحياخ اللندنية صحي ة  –ضرورة إيجاد حل لإلعالن العربي– 

 .2001فبراير 

  األهةةرام  –اإلصةةالح الةةديموقراطي وت عيةةل المعرفةةة العربيةةة– 

41/1/2001. 

  ،الصةةةةةةورة التلي زيونيةةةةةةة تسةةةةةةم أيضةةةةةةاً إلةةةةةةى عقةةةةةةل األمةةةةةةة

 .1/2001األهرام

 40/2001، األهرام مسلسالت رمضان وعولمة الثقافة. 

  ،2001اإلذاعة المصرية وثقافة حقوق اإلنسان. 

 المجلةةس االجتماعيةةة لإلعةةالم فةةي عصةةر العولمةةة المسةةئولية ،

 .2009القومي لحقوق اإلنسان، 

 2009، اإلعالن والعولمة وحقوق اإلنسان. 

  ،القنةةةوات الدوليةةةة وثقافةةةة العولمةةةة، مجلةةةة اإلذاعةةةات العربيةةةة

2009. 

  ،المةةنهج النقةةدل وتطبيقاتةةه عربيةةاً، مجلةةة اإلذاعةةات العربيةةة

2008. 


