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:شيماء ذوالفقار حامد زغيب. د.أ  

  - .....2019رئيس شعبة المغة اإلنجميزية بإعالم القاىرة بداية من األول من سبتمبر -  
 31 حتى 2018من األول من مارس )عميدة المعيد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث - 

 (2019أغسطس 
 عضو لجنة القراءة لترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين في اإلعالم - 
 2007حاصمة عمى جائزة الدولة التشجيعية في اإلعالم لعام - 
 2007حاصمة عمى الجائزة التشجيعية لجامعة القاىرة ألفضل بحوث في اإلعالم لعام - 
 2012حاصمة عمى جائزة النشر الدولي بجامعة القاىرة عام - 
حاصمة عمى منحة فولبرايت لمتبادل الثقافي بمدرسة نيوىاوس بجامعة سيراكيوز بالواليات المتحدة - 

 2011 – 2010األمريكية عامي 
من مدرسة ماكسويل جامعة " سيةات الدراالقيادة الجامعية وتصميم المقرر"دبموم فى حاصمة عمى - 

   2010 بالواليات المتحدة األمريكية لعام كيوزاسير
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 : البيانات الشخصية

يب زغشيماء ذوالفقار حامد . د.أ :االسم

 والتميفزيون، بكمية اإلعالم جامعة القاىرة أستاذ بقسم اإلذاعة :المهنة 

  01001653421: تميفون محمول

 s.zoelfakar@mcomm.cu.edu.eg : البريد اإل ليكترونى
                                        

  :المؤهالت العممية

  جبيعخ انقبهسح – دكزىازِ اإلعالو يٍ كهٍخ اإلعالو

انزغطٍخ "ثًسرجخ انشسف األونى فً يىضىع 

يخ فً يصس اانزهٍفصٌىٍَخ وانصحفٍخ نهقضبٌب انع

أي انعبو َحى هرِ زوعالقزهب ثزشكٍم ارجبهبد ال

  2003عبو " اسخ يسحٍخزد– انقضبٌب 

  جبيعخ انقبهسح – يبجسزٍس إعالو يٍ كهٍخ اإلعالو

ثزقدٌس يًزبش يع انزىصٍخ ثطجع انسسبنخ فً 

دوز انًبدح اإلخجبزٌخ فً انزهٍفصٌىٌ "يىضىع 

انًصسي فً رشكٍم ارجبهبد طالة انجبيعخ َحى أداء 

  2000عبو " سخ يسحٍخادز– انحكىيخ 

  جبيعخ انقبهسح –  ثكبنىزٌىض إعالو يٍ كهٍخ اإلعالو

ثزقدٌس عبو جٍد جدًا يع يسرجخ انشسف ورسرٍت 

  1997األونى عهى اندفعخ عبو 

 : التدرج الوظيفي

  ٍ2014/ 3 /31أسزبذ ثقسى اإلذاعخ اعزجبزًا ي 

  جبيعخ – أسزبذ يسبعد ثقسى اإلذاعخ ثكهٍخ اإلعالو

  2008/ 29/10 يٍ زاً انقبهسح اعزجب

  جبيعخ انقبهسح –   يدزض ثقسى اإلذاعخ ثكهٍخ اإلعالو

   7/2003/ 30 يٍ زاً اعزجب

  جبيعخ –  يدزض يسبعد ثقسى اإلذاعخ ثكهٍخ اإلعالو

  2000/ 6/ 24يٍ زًا انقبهسح اعزجب

mailto:s.zoelfakar@mcomm.cu.edu.eg
mailto:s.zoelfakar@mcomm.cu.edu.eg
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  جبيعخ انقبهسح –  يعٍد ثقسى اإلذاعخ ثكهٍخ اإلعالو

   1997/ 12/ 13ٌ زًا واعزجب

 
 : الجوائز العممية

  جبئصح اندونخ انزشجٍعٍخ فى انعهىو االجزًبعٍخ

  2007زح انثقبفخ ، اواإلَسبٍَخ ، انقبهسح ، وش

  جبئصح جبيعخ انقبهسح انزشجٍعٍخ فى انعهىو 

  2007جبيعخ انقبهسح ، . االجزًبعٍخ واإلَسبٍَخ 

 ٌذ نهزجبدل انثقبفً وانجحث انعهًً يٍ ا يُحخ فىنجس

  2011 حزى يبٌى 2010سجزًجس 

  جبئصح انُشس اندونً يٍ جبيعخ انقبهسح عٍ انعبو 

  2012 – 2011انجبيعً 
  ًَجبئصح أفضم ثحث فً انًؤرًس اندونً انثبMEDCOM 

 2016 أثسٌم 22-21 فً ثبَكىك ربٌالَد  

 : المهمات العممية

 يدزسخ - يهًخ عهًٍخ إنً انىالٌبد انًزحدح األيسٌكٍخ

كٍىش يٍ سجزًجس اجبيعخ سٍس- ٍَىهبوض نإلعالو 

   2011 حزى يبٌى 2010

 يدزسخ - يهًخ عهًٍخ إنى انىالٌبد انًزحدح األيسٌكٍخ

جبيعخ – يبكسىٌم نهشئىٌ انعبيخ وانًىاطُخ 

  2010كٍىش يٍ ٌُبٌس حزى يبٌى اسٍس

 

 

  :درجات عممية إضافية تم الحصول عميها

  2017الدبموم الميني في إدارة الموارد البشرية من الجامعة األمريكية بالقاىرة 

  دثهىو انزسجًخ انفىزٌخ يٍ انجبيعخ األيسٌكٍخ

 2013حثبنقبهس

  انشهبدح األسبسٍخ فً انزسجًخ انزحسٌسٌخ يٍ انجبيعخ

 2013األيسٌكٍخ ثبنقبهسح 
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  ٍانشهبدح انىظٍفٍخ فً رسجًخ نغخ انصحبفخ واإلعالو ي

 2013 انجبيعخ األيسٌكٍخ ثبنقبهسح

  د اانقٍبدح انجبيعٍخ ورصًٍى انًقسز"دثهىو فى

جبيعخ – يٍ يدزسخ يبكسىٌم " سٍخااندز

 Maxwell School of Public    2010كٍىشاسٍس

Affairs and Citizenship, Syracuse University 

  

 : الكتب المنشورة

: القاىرة)" وتطبيقات قضايا: السياسي االتصال( "2014 )ذوالفقار زغيب شيماء -1
 .(الدار المصرية المبنانية

مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في ( "2009)  ذوالفقار زغيب شيماء -2
  (.الدار المصرية المبنانية: القاىرة)، "الدارسات اإلعالمية

: القاىرة)، "ي العامأنظريات في تشكيل اتجاهات الر( "2004)  شيماء ذوالفقار زغيب -3
  2007الكتاب الحائز عمى جائزة الدولة التشجيعية لعام  ...  (الدار المصرية المبنانية

، "ي العامأدارسات في نظريات الر( "2004)  أيمن منصور ندا وشيماء ذوالفقار زغيب -4
 (المدينة برس: القاىرة)

 
 :  المنشورةالبحوث

ي أالتميفزيون وعالقتو بظاىرة التأرجح في اتجاىات الر "(2004) شيماء ذوالفقار زغيب -1
المجمة "، (سة تطبيقية عمى عدد من قضايا التنمية االجتماعيةراد)العام في مصر 

 . يونيو- يناير" ، العدد الثاني والعشرونالمصرية لبحوث اإلعالم

ما العربية واألجنبية في راالعالقة بين التعرض لمد "(2004) شيماء ذوالفقار زغيب -2
، المجمة المصرية لبحوث اإلعالم"تي ،راالقنوات الفضائية واليوية الثقافية لدى الشباب اإلما

 .  ديسمبر- يوليو" العدد الثالث والعشرون

العالقة بين التعرض لممواد اإلخبارية في التميفزيون  "(2005) شيماء ذوالفقار زغيب -3
، ي العاملرأالمجمة المصرية لبحوث ا"ومستوى الكفاءة السياسية لدى الجميور المصري ،

 . ديسمبر - المجمد السادس ،العدد الثاني، يوليو
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االعتماد عمى التميفزيون في معرفة أخبار الكوارث  "(2006)شيماء ذوالفقار زغيب -4
سة حالة عمى كارثة غرق راد)وعالقتو بمستوى السخط السياسي لدى الجميور المصري 

، المجمد السابع، العدد المجمة المصرية لبحوث األري العام، "(98العبارة المصرية السالم 
 . ديسمبر- الثاني، يوليو

التغطية التميفزيونية لمتعديالت الدستورية وعالقتيا  "(2007)شيماء ذوالفقار زغيب -5
بحث مقدم لممؤتمر الثالث عشر "ي العام المصري نحو شرعية النظام السياسي ،الرأبتشكيل 

 . لكمية اإلعالم جامعة القاهرة

6- Shaima’a Z. Zoghaib (2009). Parents responses to religious 
and sexual TV. content: The third-person perception and 
parental mediation. The Egyptian Journal of Public Opinion 
Research, Vol. 9, No. 3, Jan- June.  

العالقة بين حجم التعرض لممدونات السياسية واألخبار  "(2009) شيماء ذوالفقار زغيب-7
المجمة المصرية لبحوث ، "ب السياسي لدى الشباب المصريراالتميفزيونية ومستوى االغت

 . ديسمبر- ، العدد ال اربع والثالثون، يوليواإلعالم

دور وسائل اإلعالم االجتماعية في التعبئة السياسية قبيل "(2011)  شيماء ذوالفقار زغيب-8
- ، المجمد العاشر، العدد الثالث، ينايري العامرأالمجمة المصرية لبحوث ال، " يناير25ثورة

 . يونيو

في تغطية ( تويتر)استخدام موقع التدوين المصغر " (2011) شيماء ذوالفقار زغيب-9
، العدد الثامن والثالثون، المجمة المصرية لبحوث اإلعالم، "2010االنتخابات التشريعية 

 ديسمبر - يوليو

10- Shaima’a Z. Zoghaib (2011). Television Exposure and Internet Use:  
Their Relationship to Political Tolerance in Egyptian Society. SEARCH:  
The Journal of the South East Asia Research centre for 

communication and Humanities, vol. 3, Issue 1, March. 

             2012- 2011البحث حاصل عمى جائزة جامعة القاىرة لمنشر الدولي لمعام الجامعي 
    

11- Shaima’a Z. Zoghaib (2012). Presumed Media Influence and strategic  
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Voting in the Egyptian Parliamentary Elections 2011. Egyptian Journal of 
Mass Communication Research, vol. 40, April-June. 

مج الحوارية واليوية الثقافية االعالقة بين التعرض لمبر "(2014) زغيب شيماء ذوالفقار-12
 . مارس- يناير  العدد،  المجمة المصرية لبحوث اإلعالم"لدى الشباب المصري

13- Shaimaa Z. Zoghaib (2016). The Relationship between Personality 
Traits and Active versus Inactive Facebook Usage among Female 
University Students in Egypt, A Paper Presented to MedCom 
Conference in Bangkok, Thailand, 21-22 April, 2016. 

14-  Shaimaa Z. Zoghaib (2017). The Relationship between Personality 
Traits and Posting Selfies on Social Media (Facebook and Instagram) 
among Female University Students in Egypt”. A Paper Presented to 2nd 
Multidisciplinary International Conference held by the Canadian 
International College, Cairo, Egypt, 3rd- 4th of May, 2017, pp. 447- 
476. 

توظيف منظمات المجتمع المدني والمجمس القومي لممرأة  "(2019)شيماء ذوالفقار زغيب - 15
، المجمة العممية لبحوث اإلذاعة والتميفزيون، "لمواقع التواصل االجتماعي في تمكين المرأة المصرية

 .2019كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، يناير 

 

 : ت العمميةراالمشاركة في المؤتم

مشاركة المرأة في الحياة "الممتقى العممي لمركز الدراسات المتوسطية واألوروبية  حول  .1
توظيف منظمات "، وتمت المشاركة بالورقة البحثية 2017 أبريل 15-14بتونس " السياسية

المجتمع المدني والمجمس القومي لممرأة لمواقع التواصل االجتماعي في التمكين السياسي لممرأة 
 ".المصرية

، وتمت 2016 أبريل 22-21 في بانكوك، تايالند MedComالمؤتمر الدولي الثاني لإلعالم  .2
 The Relationship between Personality Traits and: المشاركة ببحث عنوانو

Active versus Inactive Facebook Usage among Female University 
Students in Egypt. 
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 في الفساد "شمس عين جامعة اآلداب كمية االجتماع عمم لقسم األول السنوي العممي الممتقى .3
 من الفترة في" مستقبمي استشراف .... المواجية وديناميات التحدي آليات النامية المجتمعات

: دعو يغرد دعو يمر : "بعنوان بحثية بورقة فيو المشاركة وتمت ، 2015 مايو 11  إلى 10
  ".االستخدامات غير المنضبطة لإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

، 2012 يوليو 25-20مؤتمر الجمعية الدولية لبحوث اإلعالم في جنوب أفريقيا في الفترة من  .4
 : وتمت المشاركة فيو ببحث عنوانو

Presumed Media Influence and strategic Voting in the Egyptian 
Parliamentary  
Elections  2012  

 ، وتمت المشاركة ببحث 2009 ديسمبر24-21 المؤتمر الدولي الخامس لجامعة القاىرة .5
ب االعالقة بين حجم التعرض لممدونات السياسية واألخبار التميفزيونية ومستوى االغتر" عنوانو

  ."السياسي لدى الشباب المصري

 17-15  في الفترة منالمؤتمر العممي لكمية اإلعالم، جامعة القاىرة حول اإلعالم  واألسرة  .6
 :فيو ببحث عنوانو  وتمت المشاركة2009فبراير 

"Parents Responses to Religious and Sexual TV. Content: The Third-
person Perception and Parental Mediation". 

اإلعالم والبناء الثقافي  واالجتماعي : المؤتمر العممي الثالث عشر لكمية اإلعالم، جامعة القاىرة .7
التغطية " ، وتمت المشاركة فيو ببحث عممي محكم بعنوان 2007 مايو 10-8لممواطن العربي 

التميفزيونية لمتعديالت الدستورية وعالقتيا بتشكيل ال أري العام المصري نحو شرعية النظام 
  ".السياسي

، وتمت المشاركة ببحث 2017 مايو 4-3المؤتمر الدولي الثاني لإلعالم بالمعيد الكندي بالقاىرة  .8
 The Relationship between Personality Traits and Posting Selfie on“: عنوانو

Social Media (Facebook and Instagram) among Female University 
Students in Egypt”.وحصمت فيو عمى جائزة أفضل بحث . 
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 : الجامعيةو  العمميةاألنشطة

عضو لجنة المحكمين بالمجنة العممية لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين في اإلعالم  -

 .2019/ 2016 (الدورة الثانية عشرة)

، وتو 2016إعداد الدبموم والماجستير الميني في االتصال السياسي بكمية اإلعالم عام  -

 2018تفعيمو عام 

 حتى 2014منسق السيمنار العممي لقسم اإلذاعة والتميفزيون بكمية اإلعالم منذ يناير  -

 2018فبراير 

 .  عمى مدار عدة سنوات   المشاركة في وضع الخطة البحثية لقسم اإلذاعة -

 ت أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القاىرة االتدريس في مركز تنمية قدر -

 ت العممية بكمية اإلعالم جامعة القاىرة راالمشاركة في تنظيم بعض المؤتم -

 2014/ 2013المشاركة في برنامج الجودة ومسئول ممف معيار الييكل التنظيمي لعام  -

 .2017-2016، ومسئول معيار التعميم والتعمم 2015/2016وحتى 

   2008/2009ف عمى مشروعات التخرج في قسم اإلذاعة را اإلش -

:  ت اإلدارية األكاديميةاالخبر 
 2014/2015اإلعالم  بكمية اإلعالمي واإلنتاج والتوثيق التدريب مركز مدير -

 .اإلعالم بكمية اإلذاعة لقسم العممي البحث منسق -

ت القبول بقسم اإلذاعة والتميفزيون راالمشاركة في لجان اختبا -

 .ت القبول ببرنامج اإلعالم بالتعميم المفتوحاالمشاركة في لجان اختبار   -

  2012/2014أمين مجمس قسم اإلذاعة والتميفزيون بكمية اإلعالم جامعة القاىرة  -

  2009منسق برنامج اإلعالم بمشروع الجودة بالتعميم المفتوح لعام  -
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 : المشاركة في أعمال المجان بكمية اإلعالم
 2020/ 2019عضو مجمس التأديب بكمية اإلعالم لمعام الجامعي  -

/ 2009سية بمرحمة البكالوريوس في كمية اإلعالم رامج الدرالجنة تطوير الب -

2010 

  2013/ 2012لجنة المكتبات  -

  2012/2013سية والمعايير األكاديمية رامج الدرالجنة الب -

  2013/ 2012لجنة األنشطة البحثية  -

 2015/ 2014لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع  -

 2016/ 2015لجنة شئون التعميم والطالب  -

 : األنشطة المجتمعية

 ات أعضاء ىيئة التدريس رمدرب معتمد بالمركز القومي لتنمية قد -

 ات بمعيد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة ر إلقاء محاض -

 ار التابع لمجمس الوزارءرالمشاركة في دوارت تدريبية بمركز دعم واتخاذ الق -

 لمشاركة في دوارت تدريبية بمعيد اإلذاعة والتميفزيونا -

   المشاركة في دوارت تدريبية بالييئة العامة لالستعالمات  -

مج التوك شو بالقنوات براصورة األداء الحكومي في " عمى بحث بعنوان اإلشراف  -
 .  التابع لمجمس الوزارءالقراربمركز دعم اتخاذ " الحكومية والخاصة

 

 : ات الدوليةرتحكيم البحوث في المجالت العممية والمؤتم

  ٍيحكى عهًً فً يجهخ شئىٌ عسثٍخ يعبصسحانصبدزح ع

 .يسكص دزاسبد انىحدح انعسثٍخ

 ًيحكى عهًً ف Communication Research  

  يحكى عهًً فً يؤرًس   Midwest Association for 

Public Opinion Research (MAPOR)   
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 ٌذ يصس اعهًً فً انًُح انًقديخ يٍ فىنجس يحكى

 ندزجخ انًبجسزٍس

  يحكى عهًً فً انًجالد انعهًٍخ انصبدزح عٍ كهٍخ

 .اإلعالو، جبيعخ انقبهسح

 

 :  التي تم اجتيازهات التدريبيةاالدور

 : ت مركز تنمية قدارت أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرةادور

 الجوانب القانونية بالجامعات   -1

 تنمية المهاارت اإلدارية  -2

 ت اتوصيف المقرر -3

 التعميم اإلليكتروني  -4

 النشر العممي  -5

 ت التفكير اتنمية مهار -6

 استخدام التكنولوجيا في التدريس  -7

 تيجي االتخطيط االستر -8

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب   -9

 معايير الجودة في العممية التدريسية  -10

 إدارة الوقت واالجتماعات  -11

إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث  -12

 

 : دوارت أخرى

 دورة في التحميل اإلحصائي المتقدم في مجال اإلعالم من معهد الدارسات والبحوث اإلحصائية بجامعة القاهرة  -1
 2009 

 Comprehensive course in Final  2009دورة في المونتاج من المركز الثقافي الروسي بالقاهرة  -2
Cut Pro   
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  2012يئة التدريس  هدورة في تدريب المدربين في المركز القومي لتنمية قدارت أعضاء -3
  2012دورة في تدريب المدربين بالتعاون بين مركز بيانت والسفارة األمريكية بالقاهرة  -4
   2012دورة في الترجمة القانونية من الجامعة األمريكية بالقاهرة عام  -5
  2013ورشة عمل في االعتماد األكاديمي من مركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة عام  -6
  2013ورشة عمل في ترجمة المواقع اإلليكترونية بالجامعة األمريكية بالقاهرة  -7

  

 : ف عمى الرسائل العممية لدرجتي الماجستير والدكتوارةرااإلش

صفاء سعد محمد عمارة، معالجة األفالم الروائية القصيرة التي يعرضيا التميفزيون لقضايا -1
 . تمت المناقشة ف مشارك،راالمجتمع المصري، ماجستير ،إش

محمد شريف أمين عبدالحميد، المعالجة اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط في قناتي الحرة -2
ف راد ارسة تحميمية مقارنة، ماجستير،إش-  الموجيتين بالمغة العربية24نس رااألمريكية وف

 . مشارك، تمت المناقشة

-  وتذكر المضمون اإلخباريراكعبير محمد حمدي صبرة، تأثير طرق العرض في إد-3
 رافدكتوارة ،إشرسالة سة تجريبية مقارنة بين التميفزيون والوسائط المتعددة عبر اإلنترنت، راد

 . تمت المناقشة مشارك،

امج اإلخبارية ببعض القنوات الفضائية في تنمية رلدين، دور الباأمنية السيد عمى نور-4
معارف واتجاىات الشباب المصري نحو القضايا البيئية، معيد الد ارسات والبحوث البيئية، 

 . تمت المناقشة  مشارك،رافدكتوارة ،إشرسالة جامعة عين شمس ،

الشيماء إسماعيل ،د ارسة تحميمية لإلعالم المرئي المحمي وعالقتو بالمشكالت  -5
سات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، راالبيئية الزارعية في محافظة الجيزة، معيد الد

 .  مشارك، تمت المناقشةرافإش ماجستير،

ئي رارغدة محمد المداح، تأثير اإلعالن التميفزيوني بالقنوات الفضائية عمى السموك الش-9
 . ، تمت المناقشة مشاركراف العربية، ماجستير، إشرأةلمم

مايسة عباس عبدالرحمن، دور القنوات اإلخبارية العربية في التنشئة السياسية  -11
 . ، تمت المناقشةف مشاركراىقين في إطار الوساطة األبوية، ماجستير، إشرالمم

أمل حمدين عبدالجميل، التعرض لممسمسالت الكوميدية التميفزيونية السيت كوم وعالقتو -12
  .، تمت المناقشةجية لممشاىدين، رسالة ماجستيرزابالحالة الم
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محمود سممي حسن حسان، دور القنوات التميفزيونية في ترتيب أولويات االصالح  -13
  .تمت المناقشة يناير، رسالة ماجستير، 25السياسي بعد ثورة 

مج الحوارية التميفزيونية، دكتوارة، راياسمين سعيد، عالقة الصفوة المصرية بالب -14
  .، تمت المناقشةف مشاركراإش

داليا قاسم مصطفى، التعرض لمتميفزيون وعالقتو بمدركات الجميور المصري عن  -15
 .ظاىرة التحرش الجنسي، رسالة ماجستير، تمت المناقشة

16- Marina Ibrahim Mikhail, The Effects of Facebook’s Social 
Cohesion Groups on the Interactivity of their Members in the 

Real World, Master Thesis. (under process) 

ريم الجابري أحمد، العالقة بين استخدام موقع التواصل االجتماعي تويتر ومستوى  -17
 . تمت المناقشةالوعي السياسي لدى الشباب المصري، رسالة ماجستير،

لجين محمد عفيفي، الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي وعالقتيا باالتجاىات  -18
 . تمت المناقشةالسياسية لدى الشباب المصري، رسالة ماجستير،

سحر يسري رجب، دور القنوات اإلخبارية العربية والموجية بالمغة العربية في  -19
 .تشكيل اتجاىات الجميور المصري نحو اإلرىاب، رسالة دكتوراه

محمد شريف الدالي، اتجاىات الجميور المصري نحو معالجة المسمسالت واألفالم  -20
 .لقضايا االنحرافات السموكية، رسالة دكتوراه

شيماء محمد حسنين، أطر معالجة قضايا االقتصاد المصري في القنوات اإلخبارية  -21
 .والمواقع اإلليكترونية وعالقتيا بتقييم الجميور ألداء الحكومة، رسالة دكتوراه

آية محمد عمي، التعرض لمبرامج الحوارية ومواقع التواصل االجتماعي وعالقتو  -22
تمت ، رسالة ماجستير، (دراسة مقارنة)بمستوى الثقة السياسية لدى الجميور المصري

 .المناقشة

دعاء حامد الغوابي، استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقتو بالعنف السياسي  -23
 .تمت المناقشةلدى الشباب المصري، رسالة ماجستير، 
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منى ياسر سميمان، استخدامات الشباب المصري لمصفحات الرسمية لممنظمات  -24
غير الحكومية عمى موقع التواصل االجتماعي فيس بوك وعالقتو بالمشاركة 

 .المجتمعية، رسالة ماجستير

بسنت أحمد عبدالعظيم، الدوافع النفسية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى  -25
 .الشباب المصري، رسالة ماجستير

26- Sara Mahmoud Ali, The Role of Social Networking Sites 
(SNSs) in Shaping the Egyptian Youth’s Knowledge and 

Attitudes towards the National Crises, Master Thesis. 

محمد سعودي عبدالمحسن، األطر اإلخبارية لمقضايا السياسية الداخمية بقنوات  -27
اليوتيوب الخاصة بالصحف المصرية ودورىا في تشكيل اتجاىات الشباب نحو ىذه 

 .القضايا، رسالة ماجستير

 

أعضاء هيئة التدريس الذين قمت باالشتراك في تقييم إنتاجهم العممي لمترقية لدرجتي أستاذ  
 :2019 حتى 2017وأستاذ مساعد في اإلعالم خالل الفترة من 

 :الترقية لدرجة أستاذ

 حممي محمود محسب. د -1
 وسام محمد نصر. د -2

 :الترقية لدرجة أستاذ مساعد

 إليام يونس. د -1
 فاطمة أبوالحسن. د -2
 أميرة سمير طو. د -3
 إيمان فتحي عبدالمحسن. د -4
 عزة جالل عبداهلل. د -5
 ميا أحمد عبدالعظيم. د -6
 سعاد محمد المصري. د -7
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 حمزة سعد محمد. د -8
 صفا فوزي عمي محمد. د -9

 تامر سكر. د -10
 منال عبده منصور. د -11
 أسماء الجيوشي. د -12
 أماني حسن بسيوني. د -13
 وائل صالح نجيب. د -14
 سكرة عمي حسن البريدي. د -15
 وجدي حممي. د -16
 مصطفي النمر. د -17
 ىويدا رضا الدر. د -18
 رشا اإلبياري. د -19

 
 : عضوية الجمعيات العممية

• World Association for Public Opinion Research (WAPOR)  
• American Association for Public Opinion Research (AAPOR).  
• Cultural Studies Association (CSA).  
• Association for the Study of Middle East and Africa (ASMEA).  
• Association of Media and 

Communication Research (IAMCR). 

 
 

 


