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 :الـعـلـسـيـة السؤهالتثـانـيـًا: 
 العشوان الدشة الدرجـة

 بسجالي اإلعالم الخقسي واإلعالم الجولي عمسية أبحاث 9109 أستاذ مداعد

تشاول القزايا العخبية في الخصاب التميفديػني األوروبي السػّجو بالمغة  9102 الدكـتــــوراه
 عالقة الرفػة بوالعخبية و 

عالقة الذباب الجامعي ببخامج تميفديػن الػاقع في إشار تصبيق "نطخية  9101 الساجدــــتيـر
 تأثييخ الذخز الثالث"

ريػس إعالم القاىخة، قدع اإلذاعة والتميفديػن، امتياز مع مختبة ػ بكال 9112 البكالوريـوس
 الذخف، والتختيب األول عمى الجفعة

ةالثانوية العام  مجرسة القػمية لمغات 9119 
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 :الخبرات العسليةثـالـثـًا: 
 الفترة الزمشية جهة العسل الوظيفة

مداعج بقدع اإلذاعة أستاذ 
 والتميفديػن 

 وحتى اآلن 9118يػنيػ  جامعة القاىخة -اإلعالمكمية 

 9118وحتى  9112 حمش كمية اإلعالم/جامعة القاىخة بقدع اإلذاعة والتميفديػن  مجرس

كمية اإلعالم/جامعة مرخ لمعمػم  مجرس بقدع اإلذاعة والتميفديػن 
 والتكشػلػجيا

إلى مايػ  9117أكتػبخ مغ 
9119  

 وحتى اآلن 9118عام مشح  األىخام الكشجيةجامعة  انتجاب
مخكد التجريب والتػثيق مجيخ 

 نتاج اإلعالميواإل
 وحتى اآلن 9118نػفسيخ مغ  جامعة القاىخة-اإلعالمكمية 

 
 :البحوث واألنذطة الـعـلـسـيـةرابـعـًا : 

السػّجية  TRTاألوضاع الدياسية العخبية كسا يعكديا اإلعالم التخكي"دراسة حالة لقشاة : بحث فخدي بعشػان 0
 .9115يػليػ/سبتسبخ ،15السجمة السرخية لبحػث اإلعالم، ع مشذػر ببالعخبية". 

اعل الجسيػر مع مقجمي البخامج التميفديػنية عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي وتأثيخه تف:بحث فخدي بعشػان  9
مشذػر بالسجمة السرخية لبحػث الخأي العام، عمى األداء اإلعالمي "دراسة عمى الجسيػر والقائع باالترال". 

 .9117يػنيػ  /السجمج الدادس عذخ، العجد الثاني، إبخيل
" وتأثيخه في YouTubeلجسيػر لسقاشع الفيجيػ الداخخة عمى مػقع "يػتيػب تعخض ا: بحث فخدي بعشػان  3

العجد الثاني عذخ،  ،مشذػر بالسجمة العمسية لبحػث اإلذاعة والتميفديػن مدتػى الثقة في الذخريات العامة. 
 .9117أكتػبخ/ديدسبخ،

، بي بي سي، 92ػات: "فخندا كسا عكدتيا قش 9119االنتخابات الخئاسية السرخية عام  :بحث فخدي بعشػان 2
  .9119، إبخيل/يػنيػ 56مشذػر بالسجمة السرخية لبحػث اإلعالم، ع  سكاي نيػز" الشاشقة بالمغة العخبية.

 تخويج الذائعات واألخبار الكاذبة عبخ شبكات التػاصل االجتساعي وعػامل انتذارىا. :بحث فخدي بعشػان  5
 . 9119لخأي العام، السجمج الدابع عذخ، العجد الخابع، أكتػبخ مقبػل لمشذخ بالسجمة السرخية لبحػث ا

بحث فخدي بعشػان : أشخ التغصية اإلخبارية لميجػم الثالثي األمخيكي البخيصاني الفخندي عمى سػريا بقشاتي  2
"الحخة" و"روسيا اليػم" وتفاعل الجسيػر عمى مػقعييسا عمى "اليػتيػب"، مقبػل لمشذخ بالسجمة السرخية 

 .9118، يشايخ 55لبحػث اإلعالم، ع 
قزية الدػرية في القشػات األوروبية لم ة، تحت عشػان : السعالجة اإلخباريةا بحث مدتخمز مغ رسالة الجكتػر  7

، تحت إشخاف:أ.د حدغ عساد، مشذػر  ""بي بي سي ، دويتر فيمة ، روسيا اليػم السػجية بالمغة العخبية
 9116 أكتػبخ/ديدسبخ ،21، عبالسجمة السرخية لبحػث اإلعالم

بحث مدتخمز مغ رسالة الجكتػراة، تحت عشػان: معالجة أزمة الجستػر السرخي بقشاة دويتر فيمة األلسانية  8
السجمة السرخية لبحػث اإلعالم، ع مشذػر ب، (. تحت إشخاف: أ.د حدغ عسادDWالسػجية بالمغة العخبية )

 .9116يػليػ/سبتسبخ ، 22
بالسجمة العمسية لبحػث اإلذاعة والتميفديػن، العجد األول، يشايخ/مارس مشذػر ة الجكتػراة، مدتخمز لخسال 9
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9111. 
 

 :والسجتسعية األنذطة الجامعيةخـامـدـًا: 
وحتى  9118مغ نػفسبخ  القاىخةجامعة –بكمية اإلعالم  ثيق واإلنتاج اإلعالميمخكد التجريب والتػ مجيخ  0

 اآلن
 (9118الفرل الجراسي األول عام  بقدع اإلذاعة والتميفديػن ) العسمي العام عمى التجريبالسذخف  9
، 9118وحتى  9112اإلشخاف عمى التجريب العسمي لمفخقة الثانية )فيجيػ( بكمية اإلعالم جامعة القاىخة مشح  3

 .9119/9118و عام ، 9115خخج الفخقة الخابعة عام واإلشخاف عمى مذخوعات ت
 .1191/5911 -2911/1911، لعامي القاىخةعزػ في لجشة السكتبات بكمية اإلعالم جامعة  2
 .9119/9118عزػ بمجشة شئػن التعميع والصالب لمعام الجراسي  5
 .9119/9118مدتذار لجشة األسخ بإدارة رعاية الذباب بكمية اإلعالم لمعام الجراسي  2
 وحتى اآلن. 9112ول جسعية أصجقاء الجػدة بكمية اإلعالم جامعة القاىخة مغ ديدسبخ عام ؤ مد 7

 9118و 9119انذصتيا تشطيع ممتقى الثقافات األول والثاني عامي وأبخز 
)قشاة كمية اإلعالم/جامعة القاىخة( مغ حيث اإلشخاف عمى إنتاج  TVعزػ في الييكل اإلداري لقشاة إعالم  8

 الفخقة الثانية.
عمى رخ لمعمػم والتكشػلػجيا، والسذخف األكاديسي العام بجامعة م Must Timesالسجيخ التشفيحي لقشاة  9

 .9119إلى مايػ  9117في الفتخة مغ أكتػبخ  استجيػىات الكمية بجامعة مرخ
تشطيع دورات تجريبية مجانية لمصالب مغ خالل أنذصة جسيعية أصجقاء الجػدة التابعة لػحجة ضسان الجػدة  01

.9115، في أكتػبخ، نػفسبخ عام بالكمية  
دراسيا وفي األنذصة السختمفة وتكخيع بعس   تشطيع السيخجانات لعخض السػاىب الصالبية وتكخيع الستفػقيغ 00

 .9117، 9111مػضفي وعاممي الكمية، عامي 
، مع األستاذ الجكتػر دمحم وىجان، األستاذ بكمية  9115إبخيل  97تشطيع نجوة ديشية لصالب الكمية بتاريخ  09

 .ىخ الذخيفاإلعالم جامعة األز 
السذاركة في ، إلى جانب 96/11/9111السداىسة في تشطيع ميخجان "مبادرة مرخ في عيػنظ" بتاريخ  03

بيغ شالب جامعة  لتشذيط الدياحة الجاخمية والخارجيةالسبادرة  الحسمة الستجػلة التي نطستيااإلشخاف عمى 
.9111، خالل شيخي نػفسبخ وديدسبخ القاىخة  

بالسذاركة مع مخكد بحػث ودراسات السخأة  9115إعجاد وتشطيع يػم السخأة السرخية في مارس السذاركة في  02
 واإلعالم، بكمية اإلعالم /جامعة القاىخة، وإعجاد فيمع وثائقي قريخ خاص بانجازات السخأة السرخية.

ساد األكاديسي بيغ إعجاد ممخز خاص بسفاهيع االعتساد والجػدة في إشار التػعية بأىسية الجػدة واالعت 05
الصالب وأعزاء ىيئة التجريذ، إلى جانب إعجاد وتشفيح فيمع تعميسي قريخ حػل مفاهيع الجػدة واإلعتساد 

9111في إبخيل   
ثقافة الجػدة ة رعاية الذباب بالكمية بعشػان "عقج السدابقات الصالبية: عقج مدابقة عمسية بالتعاون مع إدار  02

 .9111، ومدابقة فشية  خالل شيخي يشايخ وفبخايخ  9111س بيغ الصالب "خالل شيخ مار 
ترسيع الفتات وتشػييات ومصػيات بالمغة العخبية واإلنجميدية بالتعاون مع وحجة ضسان الجػدة بكمية  07
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، إلى جانب تشفيح أعسال فشية 9112، وديدسبخ 9111اإلعالم/ جامعة القاىخة، خالل أشيخ يشايخ، فبخايخ 
 جػدة.حػل مفاهيع ال

عيار "أعزاء ىيئة التجريذ" ، والعسل  بس9112مشدق معيار"أساليب التعميع والتعمع" الخاص بالجػدة عام  08
.9112و 9116عامي   

بالتعاون مع مؤسدة  9112السذاركة في احتفالية يػم اليتيع التي نطستيا كمية الدراعة جامعة القاىخة عام  09
 "بػابة الخيخ".

  .9117يػليػ  98شطيع إحتفالية حرػل كمية اإلعالم عمى االعتساد في السذاركة في ت 91
بكمية اإلعالم. 9119نػفسبخ  97إعجاد نجوة "التقجيع التميفديػني وتحجيات السيشة" بتاريخ  90  
. 9117حفل تخخج الصالب ، سبتسبخ السذاركة في تشطيع   99  
سشػًياذاعة والتميفديػن حفل مذخوعات تخخج قدع اإلالسذاركة في تشطيع    93  
9117جامعة القاىخة في مارس بالسذاركة في تشطيع حفل افتتاح قشاة كمية اإلعالم   92  
9117السذاركة في تشطيع ميخجان "الذاشة والسيكخوفػن"، كمية اإلعالم/جامعة القاىخة، عام  95  
نػفسبخ، عام 15-11في الفتخة مغ ،لعخبيةممتقى السشتجيغ العخب، بخعاية جامعة الجول اتشطيع السذاركة في  92

9115 
 السذاركة سشػيا في اختبارات قبػل قدع اإلذاعة والتميفديػن. 97
 السذاركة في تػلي أمانة مجمذ قدع اإلذاعة والتميفديػن. 98
 

 :السؤتسرات العلسية سادًسا: 
 التاريخ اسم السؤتسر م

1 
السذاركة في تشطيع السؤتسخ العمسي الجولي الثالث والعذخون لكمية 
اإلعالم/جامعة القاىخة، بعشػان :"وسائل االترال وقزايا الرخاع في 

 .العالع
9117سبتسبخ  11،19  

مبادرة كمية اإلعالم/جامعة ) جمدات السذاركة في تشطيع وتػثيق 9
9115ديدسبخ  7 ع وآليات التصػيخ"رصج الػاق ، بعشػان:"مدتقبل ماسبيخو..(القاىخة  

9115مايػ  6،2 حزػر السؤتسخ العمسي الجولي الثاني والعذخون "اإلعالم وثقافة العشف" 6  

السذاركة في إعجاد وتشطيع يػم السخأة السرخية بالسذاركة مع مخكد  2
9115مارس  .بحػث ودراسات السخأة واإلعالم، بكمية اإلعالم/ جامعة القاىخة  

1 
ر السؤتسخ العمسي الجولي الحادي والعذخيغ بكمية اإلعالم )جامعة حزػ 

الجولة: الزػابط السيشية والتذخيعية  وبشاء القاىخة(، بعشػان:"اإلعالم
 وأخالقيات السسارسة".

9111مايػ   

5 
حزػر السؤتسخ العمسي الجولي العذخيغ لكمية اإلعالم )جامعة القاىخة(، 

-11"، بتاريخ 9112ي في ضل دستػر بعشػان:"مدتقبل اإلعالم السرخ 
 9112مايػ  19

9112مايػ  19، 11  
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السذاركة في تشطيع السؤتسخ العمسي الجولي التاسع عذخ لكمية  7
9116إبخيل  اإلعالم)جامعة القاىخة(، بعشػان :"اإلعالم وثقافة الجيسػقخاشية"  

بفشجق  "دور االعالم االقترادى العخبى فى التشسيةالسذاركة في مؤتسخ " 9
9116إبخيل  ماريػط.  

السذاركة في تشطيع السؤتسخ العمسي الجولي الثامغ عذخ لكمية  8
9119يػليػ  اإلعالم)جامعة القاىخة(، بعشػان:"اإلعالم وبشاء الجولة الحجيثة".  

11 
اإلعالم )جامعة حزػر السؤتسخ العمسي الجولي الدابع عذخ لكمية 

 -مرخ والعالع فى نرف قخن  بحػث االعالم فى:"القاىخة(، بعشػان
 .الػاقع واتجاىات السدتقبل"

9111ديدسبخ   

11 
السذاركة في تشطيع السؤتسخ العمسي الجولي الدادس عذخ لكمية اإلعالم 

: الػاقع اإلعالم وقزايا الفقخ والسيسذيغ)جامعة القاىخة(، بعشػان: "
 ."والتحجيات

9111يػليػ   

عذخ لكمية اإلعالم )جامعة  امذالخالعمسي الجولي حزػر السؤتسخ  19
9118يػليػ  وقزايا اإلصالح في السجتسعات العخبية". القاىخة(، بعشػان: "اإلعالم  

تشطيع أعسال السؤتسخ العمسي الخابع عذخ لكمية السذاركة في  16
9119يػليػ  1،6 اإلعالم/جامعة القاىخة، بعشػان: اإلعالم بيغ الحخية والسدئػلية".  

12 
في فعاليات السؤتسخ الجولي األول لسخكد ضسان الجػدة السذاركة 

"الجػدة واالعتساد بيغ الػاقع العتساد بجامعة القاىخة، بعشػان: وا
 والصسػحات".

9119إبخيل  11  

السذاركة في تػثيق جمدات مؤتسخ "اإلعالم واليجخة غيخ الذخعية"  11
 9117 بفشجق كػنخاد.

 
:القاهرة )السذاركة بها كستدرب( يئة التدريس التابعة لجامعة سابًعا:دورات تشسية قدرات أعزاء ه  

 التاريخ اسم البرنامج التدريبى م
 9119 التفكيخ اإلبجاعي  0
 9119 اإلدارة الجامعية 9
 9119 التخصيط االستخاتيجي 3
 9119 اتخاذ القخارات وحل السذكالت 2
 9119 ريادة األعسال 5
 9116 إدارة الػقت واالجتساعات 2
 9119 معاييخ الجػدة في العسمية التجريدية 7
 9119 استخجام التكشػلػجيا في التجريذ 8
 9111 مذخوعات البحػث التشافدية 9
 9111 إدارة الفخيق البحثي 01
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 9111 نطع االمتحانات وتقػيع الصالب 00
 9111 ميارات التجريذ الفعال 09
 9111 الشذخ العمسي 03
 9111 العخض الفعال 02
 9111 االتجاىات الحجيثة في التجريذ 05
 9111 سمػكيات السيشة 02
 9111 تشطيع السؤتسخات 07

 
:اإلشراف عليهاالتي يتم بيان برسائل الساجدتير ثامًشا:   

 مالحعات عشوان الرسالة اسم الباحث م
0 

زراع محسػد يسشى  
عمى بخامج السدابقات السقجمة عبخ االعتساد 

الفزائيات العخبية وتأثيخاتيا السعخفية والػججانية 
 عمى السخاىقيغ في مرخ

رئيديمذخف   

فخحات سعيجإيسان  9 الصفل السرخي لسػاقع التػاصل االجتساعي استخجام  
رئيديمذخف  وعالقتو بالػساشة الػالجية  

3 
 عمياء عبج الخالق دمحم

خب اتأثيخ القشػات الفزائية عمى اتجاىات الش
رسالة  .بالتصبيق عمى الجستػر الججيج السرخي 

"تست السشاقذة". ،ماجدتيخ  

إشخاف مذارك مع 
األستاذ الجكتػر فخج 

 الكامل.
عبج الخحسغ أحسج  2

 الشاصخ

اتجاىات الجسيػر الدعػدي نحػ مرجاقية القشػات 
ػاقع التػاصل االجتساعي في تشاول الفزائية وم

سشاقذة"."تست ال،رسالة ماجدتيخ. القزايا الجاخمية  

إشخاف مذارك مع 
األستاذ الجكتػر حدغ 

 عساد
5 

 نػرىان دمحم عبج هللا
تقييع الخجمات السقجمة عبخ اإلذاعات اإلقميسية مغ 

رسالة وجية نطخ الخبخاء والجسيػر السحمي ، 
 .ماجدتيخ، "لع تتع السشاقذة"

إشخاف مذارك مع 
األستاذة الجكتػرة ىػيجا 

 مرصفى
2 

 ىجيخ مرصفى عصية
تعخض لمشدخ العخبية مغ البخامج األجشبية وعالقتو ال

بالقيع السجتسعية لجى الذباب السرخي )دراسة 
 ميجانية(

إشخاف مذارك مع 
األستاذة الجكتػرة ىػيجا 

 مرصفى
عالقة التعخض لبخامج تميفديػن الػاقع برػرة  ياسسيغ دمحم حدغ 7

 الذباب العخبي لجى الذباب السرخي 
إشخاف مذارك مع 

ػرة وسام نرخالجكت  
 

ا: األنذطة التدريدية:تاسعً   
التي تم تدريدها أسساء السقررات م  
 نطخيات اإلعالم 0
 مشاىج البحث اإلعالمي 9
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 اإلخخاج التميفديػني 3
 الترػيخ التميفديػني 2
 األفالم التدجيمية والػثائقية 5
 اإلعالم الجولي 2
 الكتابة لمخاديػ والتميفديػن  7
السجتسعاإلعالم و  8  
 اإلعالم والتشسية 9
 التجريب التميفديػني 01
 اإلنتاج التميفديػني 00
 نذأة اإلذاعة والتميفديػن  09
 كتابة الشرػص اإلذاعية والتميفديػنية 03
02 Production (Radio & TV) 
05 Directing for Radio and Television 
02 Intro to Mass Communication 

 
ا: حزور دورات تدريبية وورش عسل وتدريب ميداني :عاشرً   

 التاريخ اسم البرنامج التدريبى م
0 ONA Academy خ التميفديػني، بسؤسدةدورة الترػي  9116 

دورة إنتاج التقاريخ والتحقيقات التميفديػنية، تابعة لسؤسدة دويتر فيمة  9
 9116 األلسانية

3 
:ورشة عسل، تابعة لسؤسدة فخدرير ناومان، بألسانيا، بعشػان  

Shaping the Future: Democratic Institutions and the 
Arab Quest for Liberty 

نػفسبخ  9خ إلى أكتػب 92
9119 

2 BBC  9119  والتميفديػني إعجاد التقخيخ اإلذاعي
5 Final Cut 9119 مػنتاج 
 9119 دورة اإللقاء، بكمية اإلعالم/جامعة القاىخة 2
 9119 دورة إنتاج التقاريخ التميفديػنية، بكمية اإلعالم/ جامعة القاىخة 7
عالم، جامعة القاىخةالترػيخ واإلضاءة التميفديػنية، بكمية اإل 8  9119 
 BBC 9119السيارات الالزمة لمتغصية الحية  9
 9111 دورة الجخافيظ وفػتػشػب، كمية اإلعالم/ جامعة القاىخة 01

 ورشة عسل بعشػان: 00
Reporting diversity curricula development workshop 9111 

 دورة التػيفل: 09
Academic Test of English as a Foreign Language 9111 
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 9111 إنتاج القرز اإلخبارية، تابعة لسؤسدة دويتر فيمة األلسانية 03
02 Final Cut  9111  مػنتاج
في مجال اإلعالم    05 SPSS 9118 دورة 
02 USAID  ،بخنامج السعػنة األمخيكيةتابعة لإدارة الػقت  9117 
07 Conversation English course (level 6), British Council 9117 

السعػنة "، بخنامج التدجيمية واإلخبارية القريخة لمتميفديػن إنتاج األفالم دورة  08
 9117   ".األمخيكية

9117يػنيػ  97 دورة "تػصيف السقخر الجراسي" 09  

 ورشة عسل إعجاد وتجريب السجربيغ  91
International Marketing & Management Institute  9117نػفسبخ  

 9111 دورة اإلخخاج التميفديػني، بكمية اإلعالم/جامعة القاىخة 90
99 BBC 9119 تجريب بقشاة 
 9111 تجريب بقشاة الشيل الثقافية 93
ريب بقشاة الشيل لمسشػعاتجت 92  9111 

 
تم الحرول عليها:جوائز حادي عذر:   

، 9115"شباب الذاشة والسيكخوفػن" عام نتاج اإلذاعي والتميفديػني، بسيخجان جائدة التسيد في مجال اإل -
 بكمية اإلعالم/جامعة القاىخة.

 .9111لمعام الجامعي  ،جائدة أفزل رسالة ماجدتيخ عمى مدتػى كمية اإلعالم/ جامعة القاىخة -
سمتقى في فقخة اإلنتاج العمسي لذباب الباحثيغ بعمسية أفزل رسالة جائدة حازت رسالة الساجدتيخ عمى   -

 .9116، عام بالسشتجيغ العخ 


