
 السيرة الذاتية

 هاني محمد محمد علي/ الدكتور

 : البيانات الشخصية والوظيفية

 االسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 هاني محمد محمد علي  :
 الوظيفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم -مدرس بقسم الصحافة : 
 العلميممممممممةالممممممممم ه ت 

 
:  

 

 

بعنتاا  العاامتتل المتتعلرة علتتي اليحريتتر  7991الماجستيير فتتل الصتتحافة عتتام  -
 -ل فتل المجتالا ابستباعية اإلرباريتة فتل الاايتاا الميحتدة امصترالصحف

 (. دراسة مقارنة

ألتتتتر البنتتتتال الفنتتتتل ل  تتتتكال )بعنتتتتاا   4002التتتتدكيارة فتتتتل الصتتتتحافة عتتتتام  -
 (دراسة  به يجريبية -الصحفية علي ايجاهاا القرال نحا المحياى

 التممممممممممدر  المممممممممموظيفي
 

:  
 

 

 . 7991 -7994الفيرة م  قسم الصحافة رالل  -بكلية اإلعالممعيد  -

 -7991قستتتم الصتتتحافة رتتتالل الفيتتترة متتت  / متتتدرس مستتتاعد بكليتتتة اإلعتتتالم -
4002 . 

 . 4002قسم الصحافة منذ نهاية عام / مدرس بكلية اإلعالم -

 -7992رتالل الفيترة مت  ( صتاا الجامعتة)سكريير عام اليحريتر بصتحيفة  -
 4002 منتتذ نهايتتة عتتام( صتتاا الجامعتتة)امتتدير اليحريتتر بصتتحيفة  4002

  . احيي اآل 
 الخبممممممممممرات البح يممممممممممة

 
:  

 

 

وميأل .. شارك فيي عيدد ميأل حاثحياج حعيماعليي حعريي فيرليي فيي اللليي ح عي  
 : ثلنها

 . القائم باايصال فل الصحافة المصرية -

 . المرأة المصرية ااإلعالم فل الريف االحضر -
 :المقررات الدراسية التي سبق له تدريسها

 

 

 (. الحملة -المقال -اليقرير -اليحقيق -الحديث -الربر)اليحرير الصحفل  -

 (. الفنية -الرياضية -ااقيصادية -السياسية)الصحافة المرصصة  -

 . اليرجمة اإلعالمية االصحفية بلغة إنجليزية -

 . مناهج البحث ابحث ميرصص -



 اإلشمممممممممرا  العلممممممممممي
 . كلية اإلعالم/ م رف م ارك علي رسالة ماجسيير بقسم الصحافة : 

 الجممممممممممموا   العلميمممممممممممة
 

:  

 
 

 . ميدالية الدكيار طه حسي  لليفاق العلمل م  ازارة اليربية االيعليم -

عتتت  اليفتتتاق العلمتتتل فتتتل ( 7997)جتتتائزة مصتتتطفي اعلتتتل أمتتتي  للصتتتحافة  -
 . السنة النهائية لبكالارياس الصحافة

 :خبرات في مجال التدريب

 

 

كمتتا أ تترف علتتي .. ة االمتتعيمراا العلميتتة تتارك فتتل عتتدد متت  التتداراا اليدريبيتت
 : عدد آرر امنها

 (. م اركة)دارة إعداد المعلم الجامعل  -

 (. إ راف)داراا ينمية مهاراا أعضال هيئة اليدريس  -

 (. محاضرة)دارة إعداد الراصدي  بالمجلس القامل للمرأة  -

 دارة اليتتتدريل اليتتتل أعتتتدها المجلتتتس اإلفريقتتتل لليعلتتتيم ااإلعتتتالم فتتتل أكيتتتابر -
 (. إ راف) 7994

عضتتتا اللجنتتتة ) 4002متتتعيمر جامعتتتة القتتتاهرة للبحتتتاث العلميتتتة ايطبيقايهتتتا  -
 (. اإلعالمية بالمعيمر

 


