
ة  ذاتًةسٌر

ولٌد فتح هللا مصطفى بركات ./ د.أ

 ( 10/12/2020تحدٌث  ) 

 

: ة بٌانات شخصً

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات .د.أ: االسم         

. جمهورٌة مصر العربٌة –  ة القاهر-  16/9/1959:  المٌالد   ومكانتارٌخ

ة  كلٌة اإلعالم جامعة القاهر -والتلٌفزٌونة قسم اإلذاعبأستاذ دكتور : ة                الوظٌف

. ى مصر     : ةالجنسً

 . مسلم     : ةالدٌان

 w_fathalla@hotmail.com:  برٌد إلٌكترونً        

 

   

: ة المؤهالت العلمً

ماٌو -    والتلٌفزٌونةقسم اإلذاع-  بكالورٌوس اإلعالم من كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة- 1

. على الدفعة " األول"الترتٌب – تقدٌر جٌد جداً -  1981

، 1986أكتوبر - قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون-   اإلعالم من كلٌة اإلعالم جامعة القاهرةرماجستً- 2

 " .ممتاز"التقدٌر 

دور الرادٌو فً معالجة القضاٌا والمشكالت السلوكٌة فً المجتمع : عنوان الرسالة  

  . 1984دراسة تحلٌلٌة على عٌنة من برامج المرأة عام : المصرى 

سبتمبر -  والتلٌفزٌونةقسم اإلذاع-  دكتوراه اإلعالم من كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة - 3

 " .مرتبة الشرف األولى"، التقدٌر 1992

البرامج التعلٌمٌة الموجهة لطالب شهادة إتمام التعلٌم األساسى من : عنوان الرسالة  

 . دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة : التلٌفزٌون المصرى 

 

:  التارٌخ الوظٌفً

 حتى 1981 نوفمبر 3كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة من -   معٌد بقسم اإلذاعة والتلٌفزٌون -1

. 1987 ٌناٌر 21

 ٌناٌر 22كلٌة اإلعالم جامعة القاهــــرة من -   والتلٌفزٌون مدرس مساعد بقسم اإلذاعة -2

 .1992 نوفمبر 24 حتى 1987

mailto:w_fathalla@hotmail.com
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كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة من -  بقسم اإلذاعة والتلٌفزٌون  (أستاذ مساعد)مدرس   -3

 .2000 سبتمبر 26 حتى 1992نوفمبر 25

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة من – بقسم اإلذاعة والتلٌفزٌون  (أستاذ مشارك)أستاذ مساعد  -4

  .2007 سبتمبر25  حتى 2000 سبتمبر27

 حتى 2007 سبتمبر26كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة من – أستاذ بقسم اإلذاعة والتلٌفزٌون  -5

 .تارٌخه 

– كلٌة التربٌة األساسٌة – فى قسم تكنولوجٌا التعلٌم  (أستاذ مساعد)تعاقد للعمل بوظٌفة  -6

 حتى االستقالة 5/9/1998من – دولة الكوٌت – الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب 

   .(نهاٌة الفصل الدراسً الثانً) 17/6/2010فً 

 

: ة الخبرات التدرٌسً

 ة والترجم،البرامج التعلٌمٌة فً الرادٌو والتلٌفزٌون)تدرٌس محاضرات فً مقررات  -1

ة ـــفً كلً ( ومناهج البحث، وأسس اإلنتاج التلٌفزٌونـــــًة، اإلذاعٌــة والترجمة، اإلعالمً

  .1998 حتى 1992  عـاماإلعالم جامعــة القاهــرة من

مقدمة فً تكنولوجٌا التعلٌم، واالتصال التعلٌمى، )تدرٌس محاضرات فى مقررات  -2

– فً كلٌة التربٌة األساسٌة  (والتلٌفزٌون التعلٌمى، والفٌدٌو التعلٌمى، وتكنولوجٌا الصوت

دولة الكوٌت من الفصل الدراسى األول عام - الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقى والتدرٌب 

، وشمل ذلك الجانب 2009/2010 حتى نهاٌة الفصل الدراسى الثانى عام 1998/1999

 .النظرى والجانب العملى فى كل من استدٌو الصوت واستدٌو التلٌفزٌون بالكلٌة 

 على اإلنتاج  جامعة القاهرة والتلٌفزٌون بكلٌة اإلعالمةالتدرٌب العملً لطالب قسم اإلذاع -3

 ،نشرة األخبار:   منالً التلٌفزٌونً داخل استدٌو الكلٌة وخارجه، وشملت أشكال البرامج ك

الحوار وواإلعالن التجاري، واإلعالن االجتماعً، والتحقٌق التلٌفزٌونً، والفٌلم التسجٌلً، 

 اختٌار الفكرة ، وإعداد النص التلٌفزٌونً،  :التلٌفزٌونً، كما شــمل التدرٌب مراحل

 .ىوالتصوٌر التلٌفزٌونً، والمونتاج التلٌفزٌون

لطالب مرحلة البكالورٌوس بقسم اإلذاعة  (بحوث اإلذاعة والتلٌفزٌون)تدرٌس مقرر  -4

حتى 2010/2011والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة من الفصل الدراسى األول 

 .تارٌخه

لطالب السنة التمهٌدٌة للماجستٌر بقسم اإلذاعة  (موضوع خاص فى الرادٌو)تدرٌس مقرر  -5

 حتى 2010/2011والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة من الفصل األول 

2019/2020. 
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: ة التدرٌبً الخبرات

– وزارة اإلعالم المصرٌة -  بالهٌئة العامة لالستعالمات ةتدرٌس فً دورات تدرٌبًال -1

ومركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظٌم واإلدارة، ومعهد التدرٌب اإلذاعى، ومعهد 

 ..التدرٌب التلٌفزٌونى بوزارة اإلعالم المصرٌة، وهٌئة قصور الثقافة

التدرٌس فى دورات تدرٌبٌة متعددة فً مركز ابن الهٌثم للتدرٌب أثناء الخدمة، الهٌئة العامة  -2

 .2010 - 1198للتعلٌم التطبٌقى والتدرٌب، دولة الكوٌت، 

 

:  خبرات مهنٌة فً مجال العمل اإلعالمً

  DPA التً توجهها وكالة األنباء األلمانٌة ة اإلنجلٌزيةعربً بإدارة النشر- مترجم إنجلٌزي- 1

، وكالة أنباء 1994 حتى  أكتوبر 1983إلى منطقة الشرق األوسط خالل الفترة من ماٌو 

 . ةالشرق األوسط المصري

دولة الكوٌت، خالل الدورة – بإذاعة البرنامج الثانً  (المٌكروفون الطائر)معد برنامج - 2

. دقٌقة30، برنامج أسبوعً ذو مضمون ثقافً مدة الحلقة 2008أغسطس -البرامجٌة ٌولٌو

دولة الكوٌت، خالل الدورة البرامجٌة – بإذاعة البرنامج الثانً  (عالم المعرفة)معد برنامج - 3

. دقٌقة30، برنامج أسبوعً حواري ذو مضمون ثقافً مدة الحلقة 2009مارس -ٌناٌر

 والتلٌفزٌون ةمجلس أمناء اتحاد اإلذاعللجنة استشارٌة تابعة  (  لجنة البرامج التعلٌمٌة)عضو- 4

 . 1998 حتى سبتمبر 1996أبرٌل  منر العربٌة بجمهورٌة مص

 

:   المناصب اإلشرافٌة

مدٌر مركز التدرٌب والتوثٌق واإلنتاج اإلعالمى، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة من  -1

 . حتى تارٌخه17/10/2012

عضو اللجنة العلمٌة الدائمة لترقٌات األساتذة واألساتذة المساعدٌن فى تخصص اإلعالم،  -2

 1/3/2013المجلس األعلى للجامعات، جمهورٌة مصر العربٌة من - ولجنة المحكمٌن 

 .حتى تارٌخه

مراجع معتمد لتقٌٌم البرامج الدراسٌة فً مجال اإلعالم، هٌئة االعتماد األكادٌمً، دولة  -3

 . وحتى تارٌخه2013اإلمارات العربٌة المتحدة، مارس 

مراجع معتمد لتقٌٌم البرامج الدراسٌة فً مجال اإلعالم، وزارة التعلٌم العالً، مصر،  -4

 . وحتى تارٌخه2013سبتمبر 

  حتى 9/11/2014وكٌل كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة لشئون التعلٌم والطالب من  -5

15/8/2019. 

 



  السٌرة الذاتٌة– ولٌد فتح هللا بركات / د.أ                                                                  12 من 4 صفحة

:   المنح

 1خالل الفترة من  (منح السالم) فً إطار برنامج ةالوالٌات المتحدة األمرٌكًإلى منحة 

-  لرسالة الدكتوراه فً جامعة تكساسة لجمع مادة علم1991ً فبراٌر 1 حتى 1989أغسطس 

 .  The University of Texas at Austinأوستن

 

:  اإلنتاج العلمى

: ة محّكمة ومنشورة بحوث فردي: أوال 

مجلة ، "ةدراسة مٌدانً: عالقة طالب الجامعة ببرامج القناة السادسة بالتلٌفزٌون المصري" -1

 .217  ،  ص 1996 ، ٌولٌو 5، جامعة األزهر، العدد ــة البحوث اإلعالمً

اتجاهات جمهور المتعلمٌن نحو مشروع القنوات التلٌفزٌونٌة المتخصصة عبر القمر " -2

بحث مقدم ، " دراسة استطالعٌة على عٌنة من سكان القاهرة: الصناعً المصري ناٌل سات

اإلعالم بٌن المحلٌة )إلى المؤتمر العلمى السنوي الثالث لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة 

  .151، ص 27/5/1997-25، القاهرة (والعالمٌة

مجلة ،  " دور البرامج والمواد التلٌفزٌونٌة السٌاحٌة فً تنشٌط السٌاحة الداخلٌة فً مصر"  -3

 .535،  ص 1997، أكتوبـــر 18كلٌة اآلداب جامعة الزقازٌق ، العدد 

مجلة البحوث اإلعالمٌة ، ،  " برامج اإلذاعة التعلٌمٌة الموجهة للطالب المعاقٌن بصرٌاً "  -4

 .95، ص 1998 ،  ٌناٌر 8جامعة األزهر ، العدد 

مجلة كلٌة " برامج الشباب فً التلٌفزٌون المصري ودورها فً معالجة مشكالت الشباب" -5

 .568 ، ص 1998 ، أكتوبر 22اآلداب جامعة الزقازٌق ، العدد 

دراسة مقدمة إلى اللجنة " االتجاهات العلمٌة الحدٌثة فً االستخدامات التعلٌمٌة للتلٌفزٌون"  -6

المجلس – العلمٌة الدائمة لترقٌات األساتذة واألساتذة المساعدٌن فً تخصص اإلعالم 

، (أستاذ مشارك)األعلى للجامعات المصرٌة ضمن متطلبات الترقٌة لدرجة أستاذ مساعد 

 . 2000أغسطس 
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مجلة علم النفس المعاصر والعلوم " استخدام الفٌدٌو التعلٌمى فً مدارس دولة الكوٌت" -7

  .67، ص 2002، أبرٌل 13االنســانٌة ، كلٌة اآلداب جامعة المنٌا ، المجلد 

اعتماد الشباب الجامعً الكوٌتً على وسائل اإلعالم فً المعرفة بالقضاٌا العربٌة " -8

، ٌناٌر 18، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالم، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة، العدد " والدولٌة

  .73 ، ص 2003مارس – 

المجلة ، " تعرض الصفوة المصرٌة لبرامج الرأى فى القنوات التلٌفزٌونٌة العربٌة" -9

المصرٌة لبحوث الرأى العام، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة، المجلد الرابع، العدد المزدوج 

  .49ص  ( 2003دٌسمبر – ٌناٌر )

  "اتجاهات جمهور المتعلمٌن نحو القنوات التلٌفزٌونٌة المصرٌة الحكومٌة والخاصة" -10

– ، أكتوبر 21المجلة المصرٌـــة لبحوث اإلعـالم، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة، العدد 

 . 75، ص 2003دٌسمبر 

  المجلة " استخدامات الشباب الكوٌتً لشبكة اإلنترنت واإلشباعات التى تحققها"  -11

دٌسمبر – ، ٌولٌه 23المصرٌـــة لبحوث اإلعـالم، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة، العدد 

  .95، ص2004

تعرض طالب شهادة الثانوٌة العامة فى مصر للبرامج التعلٌمٌة فى التلٌفزٌون  "  -12

مجلة دراسات الطفولة، معهد الدراسات العلٌا للطفولة " المصرى وقناة النٌل التعلٌمٌة 

. 51، ص 2005، أبرٌل 27، العدد 8جامعة عٌن شمس، المجلد 

مجلة " الصورة الذهنٌة لقناة الجزٌرة الفضائٌة لدى الطالب دارسً اإلعالم فً مصر"  -13

 .11 ، ص 2006 ، أكتوبر 26البحوث اإلعالمٌة، جامعة األزهر، العدد 

دراسة : دور أسالٌب االتصال اإللكترونً عبر اإلنترنت فً دعم األنشطة األكادٌمٌة- " 14

المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالم، كلٌة اإلعالم "  تطبٌقٌة على عٌنة من أساتذة الجامعة 

  .2008دٌسمبر / ، أكتوبر32جامعة القاهرة، العدد 

 

:  محّكمة ومنشورة  بحوث جماعٌة:  ثانٌاً 

موقف ". ولٌد فتح هللا بركات . سلوى إمام ، د. نجوى الفوال ، د. منى سعٌد الحدٌدى ، د. د- 1

، المركز القومً للبحوث االجتماعٌة والجنائٌة: القاهرة )" الجمهور المصري من السٌنما

1992 .)

 ةخرٌجو كلٌة اإلعالم المشـــتغلون فً اإلذاع"  . (وآخرون)ولٌد فتح هللا بركات . د- 2

 (.1996كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة ، : القاهرة ) "دراســـة تقوٌمٌة: والتلٌفزٌون

 ةدور اإلذاعات وقنوات التلٌفزٌون اإلقلٌمً". ولٌد فتح هللا بركات . عدلى سٌد رضا ، د. د- 3

بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق اإلعالم اإلذاعً والتلٌفزٌونً فً " ةدراسة مٌدانً: فً مصر
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كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة فرٌد رٌش  )القرن الحادي والعشرٌن 

 (.1996  دٌسمبر 9- 1، القاهرة ةاٌبرت األلمانً

هوٌدا .أمانى فهمى ، د. ولٌد فتح هللا بركات ، د. هبة هللا السمرى ، د. ابتسام الجندى ، د. د- 4

بحث مقدم إلى   "ٌةالواقع والرؤٌة المستقبل: التدرٌب اإلذاعً بكلٌة اإلعالم". مصطفى 

اإلعالم بٌن المحلٌة  ) السنوي الثالث لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  العلمى المؤتمر

 .27/5/1997- 25، القاهرة (والعالمٌة 

5- Dr. Walid F. Barakat, Dr. Ibtessam A. El-Gindy, Dr. Amany E. 

Fahmy & Dr. Khaled Salah El-Din. "Rebuilding the Broadcasting 

System in Egypt After the January 25th Revolution" a paper 

presented to the international conference: Rebuilding 

Egyptian Media for a Democratic Future, Cairo University 

Faculty of Mass Communication & University of 

Westminster Arab Media Centre, Cairo, Egypt, 30-31 March, 

2011.   

عبد الرحٌم أحمد دروٌش ، زٌنب محمد حامد ، منة هللا . ولٌد فتح هللا بركات ، د. د- 6

بحث مقدم إلى   "دراسة مرجعٌة: التربٌة اإلعالمٌة". عبدالحمٌد سالم ، دٌنا مجدى مورٌس 

السابع عشر لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة ومنظمة األمم المتحدة للتربٌة  الدولى المؤتمر

الواقع : بحوث اإلعالم فى مصر والعالم فى نصف قرن)الٌونسكو -والعلوم والثقافة

، ص ص 20/12/2011-19،القاهرة ،كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  (واتجاهات المستقبل

219-258.  

دور التلٌفزٌون فً دعم المشاركة السٌاسٌة ". هبة أمٌن شاهٌن. ولٌد فتح هللا بركات ، د. د- 7

المجلة المصرٌة   "2012لدى الجمهور المصري بالتطبٌق على االنتخابات الرئاسٌة 

 .72- 17، ص ص 2014سبتمبر – ، ٌولٌو 48لبحوث اإلعالم، العدد 

 

 : (تمت مناقشتها)اإلشراف على الرسائل العلمٌة الجامعٌة 

 إلى هاله كمال أحمد نوفل/ الباحثةاإلشراف المشارك على رسالة الدكتوراه المقدمة من  -1

دور برامج العلوم  )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنـــوان – قسم اإلذاعة والتلٌفزٌـــــون 

حتى  (والتكنولوجٌا فى الرادٌو والتلٌفزٌون المصرى فى التثقٌف العلمى والتكنولوجى

. 29/8/1998مناقشتها فى 

 بقسم اإلعالم أحمد محمد صغٌر العنـزى/ الباحثاإلشراف على رسالة الدكتوراه باسم  -2

معهد الدراسات العلٌا للطفولة جامعة عٌن شمس ، بالمشاركة مع – وثقافة الطفل 
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برامج األطفال فى القنوات الفضائٌة  )محمد معوض إبراهٌم ، والرسالة بعنـــوان ./د.أ

حتى  (دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة: العربٌة ودورها فى تشكٌل المعلومات لدى الطفل الكوٌتى

 .1/6/2010مناقشتها فى 

قسم اإلذاعة  – مطر سمر نجاح عواد/  اإلشراف على رسالة الماجستٌر المقدمة من الباحثة -3

دوافع استخدام المراهقٌن لإلعالم )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

حتى مناقشتها فى  (دراسة تطبٌقٌة على االنترنت وغرف الدردشة: االلكترونً وإشباعاته

16/9/2014. 

قسم اإلذاعة    – هشام سعٌد فتحى عمر/ اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحث -4

تأثٌر استخدام تكنولوجٌا شبكات )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

حتى  (التواصل االجتماعى عبر االنترنت على العالقات االجتماعٌة لألسرة المصرٌة

  .18/3/2015مناقشتها فً 

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون،  – لمٌاء محسن حسن/ اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -5

استخدام النخبة األكادٌمٌة واإلعالمٌة لمواقع )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

  .12/5/2015حتى مناقشتها فً  (التواصل االجتماعى

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون،  – سالً أحمد حسن جاد/ اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحثة -6

استخدامات الجمهور المصري لمحطات رادٌو )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

  .15/6/2015حتى مناقشتها فً  (االنترنت واالشباعات المتحققة منه

قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما  – محمود صالح أحمد/ اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحث -7

تكنولوجٌا وسائل التصوٌر )والتلٌفزٌون، كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان بعنوان 

الحدٌثة ودورها فى تحقٌق فورٌة نقل األحداث التلٌفزٌونٌة فى ظل تنافسٌة اإلعالم 

أستاذ التصوٌر بكلٌة الفنون التطبٌقٌة – محمد على عبد الكرٌم /د.باالشتراك مع أ (الجدٌد

 .30/9/2015حتى مناقشتها فً 

قسم اإلذاعة  – إٌمان نور الدٌن عبد العزٌز عطٌه/اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -8

فعالٌة تقنٌات االتصال التعلٌمٌة التقلٌدٌة )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

دراسة مقارنة بٌن طالب التعلٌم المفتوح والتعلٌم النظامً الحكومً : وااللكترونٌة

 .14/4/2016حتى مناقشتها فً  (والخاص

قسم اإلعالم،  – مروة محمد مخٌمر عبد الوهاب/اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -9

صورة األسرة التركٌة فً الدراما المدبلجة بالعربٌة )كلٌة اآلداب جامعة المنٌا بعنوان 

حتى مناقشتها فً  (وعالقتها بإدراك الواقع االجتماعً لدى الشباب المصري

24/10/2016. 
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قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون،  – كرٌمة مهران محمد/اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -10

العالقة بٌن استخدام المواقع االلكترونٌة ومستوى )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

 .18/12/2016حتى مناقشتها فً  (المعرفة بحقوق اإلنسان لدى الجمهور المصري

قسم اإلذاعة  – سهر أحمد السٌد أحمد/اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -11

معالجة قضاٌا ومشكالت الصعٌد )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

وسٌناء فى البرامج الحوارٌة المصرٌة وعالقتها باتجاهات المشاهدٌن نحو هذٌن 

 .22/5/2017حتى مناقشتها فً  (المجتمعٌن

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون، كلٌة  – أمل جمال حسن/اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -12

استخدامات الصفوة السٌاسٌة المصرٌة لشبكات التواصل )اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

 .26/10/2017حتى مناقشتها فً  (الفٌس بوك وتوٌتر– االجتماعً 

قسم اإلذاعة  – سارة طارق أحمد أمٌن/اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -13

استخدام أعضاء هٌئة التدرٌس )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

حتى  (والطالب بالجامعات المصرٌة لالنترنت كمصدر للمعلومات األكادٌمٌة والبحثٌة

 .22/4/2018مناقشتها فً 

قسم اإلذاعة – ماهٌتاب جمال عبد السالم الجندي/اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -14

دوافع استخدام الشباب الجامعً لمقاطع )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

حتى مناقشتها فً  (الٌوتٌوب التعلٌمٌة فً التعلم الذاتً واإلشباعات المتحققة

18/12/2018. 

قسم اإلذاعة  – هشام سعٌد فتحً عمر البرجً/اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحث -15

أثر الرسوم المتحركة التً تقدمها )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

 .22/8/2019حتى مناقشتها فً  (الفضائٌات العربٌة على قٌم الطفل المصري وسلوكه

قسم اإلذاعة  – جورج لطٌف زكى سٌدهم/اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحث -16

دور التقنٌات الجرافٌكٌة الحدٌثة فى )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

 .25/8/2019حتى مناقشتها فً  (تطوٌر البرامج التلٌفزٌونٌة فى القنوات الفضائٌة

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون، – أمانً عزت إبراهٌم /اإلشراف على رسالة ماجستٌر الباحثة -17

العالقة بٌن استخدام مواقع التواصل االجتماعً )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

 . 10/12/2019حتى مناقشتها فً  (والسخط السٌاسً لدى الشباب المصري

 

 : (تحت اإلعداد)اإلشراف على الرسائل العلمٌة الجامعٌة 

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون، كلٌة  –  أمل جمال حسن/اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحثة -1

الفٌس "الشائعات السٌاسٌة على مواقع التواصل االجتماعً )اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 
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تارٌخ التسجٌل  (ودور المؤسسات الرسمٌة فً الدولة لمواجهتها" بوك وتوٌتر

21/5/2018. 

قسم اإلذاعة  –  إٌمان نور الدٌن عبد العزٌز عطٌه/اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحثة -2

استخدام الفٌدٌوهات الساخرة بشبكات )والتلٌفزٌون، كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

تارٌخ  (التواصل االجتماعً للتعبٌر عن اتجاهات الشباب المصري نحو القضاٌا المجتمعٌة

 .20/6/2018التسجٌل 

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون،  –  سهر أحمد السٌد أحمد/اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحثة -3

الصورة اإلعالمٌة للدول العربٌة كما تعرض فً )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

تارٌخ التسجٌل  (دراسة تحلٌلٌة مٌدانٌة: القنوات الموجهة بالعربٌة ومواقعها االلكترونٌة

16/7/2018. 

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون،  –  سارة طارق أحمد أمٌن /اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحثة -4

التعرض للبرامج الطبٌة المكفولة على الفضائٌات )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان 

تارٌخ التسجٌل  (المصرٌة واتجاهات الجمهور نحو مصداقٌة القائم باالتصال والمحتوى

21/10/2019. 

قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون، كلٌة  –  ماهٌتاب جمال /اإلشراف على رسالة دكتوراه الباحثة -5

 .اإلعالم جامعة القاهرة 

 

 :مناقشة الرسائل العلمٌة الجامعٌة 

 للحصول على درجة رانٌا أحمد عفت محمد/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -1

معهد الدراسات العلٌا للطفولة جامعة – الماجستٌر فى اإلعالم من قسم اإلعالم وثقافة الطفل 

سمات شخصٌة المراهقٌن المشاهدٌن لبرامج الجرٌمة فى التلٌفزٌون )عٌن شمس بعنوان 

 . 1/8/2005،   (دراسة تطبٌقٌة: المصري

 للحصول على درجة محمد حلمً فرحات عفٌفً/ الباحثرسالة الماجستٌر المقدمة من  -2

معهد الدراسات العلٌا للطفولة جامعة – الماجستٌر فى اإلعالم من قسم اإلعالم وثقافة الطفل 

المشكالت التً تواجه األخصائً المسرحً فً النهوض بنشاط )عٌن شمس بعنوان 

  .14/8/2005،  (دراسة مٌدانٌة: المسرح المدرسً داخل المدارس اإلعدادٌة

 للحصول على درجة مجٌب أحمد حازم الشمٌرى/ الباحثرسالة الدكتوراه المقدمة من  -3

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الدكتوراه فى اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

دور برامج الرأي فً الفضائٌات اإلخبارٌة العربٌة فى تدعٌم المشاركة السٌاسٌة لدى )

 . 4/1/2011،  (دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة: طالب الجامعات فى الٌمن
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 للحصول على درجة الدكتوراه فى مروة محمد سعٌد/ الباحثةرسالة الدكتوراه المقدمة من  -4

معالجة القنوات الفضائٌة )كلٌة اآلداب جامعة المنٌا بعنوان – اإلعالم من قسم اإلعالم 

 (دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة- العراق نموذجاً : لقضٌة التكامل القومً واتجاهات الخبراء نحوها

10/12/2011 . 

 للحصول على درجة الدكتوراه مطر على المطٌرى/ الباحثرسالة الدكتوراه المقدمة من  -5

بناء أجندة )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – فى اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 . 27/5/2012 (دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة: األخبار فى التلٌفزٌون الكوٌتى

 للحصول على درجة باسل أحمد ناصر الحماطى/ الباحثرسالة الدكتوراه المقدمة من  -6

األسالٌب )كلٌة اآلداب جامعة أسٌوط بعنوان – الدكتوراه فً اآلداب من قسم اإلعالم 

اإلنتاجٌة الحدٌثة فى البرامج اإلخبارٌة فى الفضائٌات الٌمنٌة وانعكاسها على المضمون 

 . 5/12/2012 (دراسة تطبٌقٌة: والقائم باالتصال

 للحصول على درجة الماجستٌر دٌنا أحمد سلٌمان/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -7

كلٌة اآلداب جامعة عٌن شمس بعنوان – فى اإلعالم من قسم علوم االتصال واإلعالم 

 (التعرض للمسلسالت العربٌة التلٌفزٌونٌة وعالقته بمستوى التطلعات لدى المرأة المصرٌة)

12/12/2012 . 

 للحصول على درجة أحمد محمد محمود إبراهٌم/ الباحثرسالة الماجستٌر المقدمة من  -8

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الماجستٌر فى اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

دراسة حالة على : تأثٌر التعرض للقنوات الفضائٌة على تغٌٌر الثوابت الثقافٌة واالجتماعٌة)

 . 7/4/2013 (قرٌة بصعٌد مصر

 للحصول على درجة جمال عٌسى مٌلود عبد هللا/ الباحثرسالة الدكتوراه المقدمة من  -9

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الدكتوراه فى اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

دور البرامج العلمٌة والتكنولوجٌة فى الفضائٌات العربٌة فى نشر الثقافة العلمٌة وتشجٌع )

. 24/6/2013 (االبتكار لدى الشباب الجامعى اللٌبى

 للحصول على درجة الدكتوراه فى إٌمان سٌد على/ الباحثةرسالة الدكتوراه المقدمة من  -10

دور )كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة عٌن شمس بعنوان – اإلعالم من قسم اإلعالم التربوى 

القنوات الفضائٌة األجنبٌة الموجهة باللغة العربٌة فى ترتٌب أجندة النخبة نحو القضاٌا 

  .6/8/2013 (العربٌة

 للحصول على درجة أمنٌة أحمد حامد جاد رفاعى/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -11

المواقع )كلٌة اآلداب جامعة المنٌا بعنوان – الماجستٌر فى اإلعالم من قسم اإلعالم

 (االلكترونٌة الموجهة إلى المراهقٌن ودورها فى إشباع احتٌاجاتهم اإلعالمٌة

30/8/2014 .
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 للحصول على عاصم عبد الحمٌد محمود حسن / الباحثرسالة الماجستٌر المقدمة من  -12

كلٌة التربٌة جامعة حلوان بعنوان – درجة الماجستٌر فى التربٌة من قسم الصحة النفسٌة 

مشاهدة برامج العنف بالقنوات الفضائٌة وعالقتها بالسلوك العدوانً لدى شرائح مختلفة )

 .31/8/2014 (من تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة

 للحصول على درجة الماجستٌر ورٌا روستم محمد/ الباحثرسالة الماجستٌر المقدمة من  -13

البرامج )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – فى اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 .21/2/2015 (الحوارٌة فى الفضائٌات الكردٌة

 للحصول على درجة الماجستٌر أحمد كمال مطاوع/ الباحثرسالة الماجستٌر المقدمة من  -14

 (...................)كلٌة اآلداب جامعة الزقازٌق بعنوان – فى اإلعالم من قسم اإلعالم 

11/6/2015. 

 للحصول على درجة الماجستٌر علً عباس فٌاض/ الباحثرسالة الماجستٌر المقدمة من  -15

دور القنوات )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – فى اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 (اإلخبارٌة العربٌة فً تشكٌل اتجاهات الرأي العام نحو القضاٌا السٌاسٌة العراقٌة

21/10/2015. 

 للحصول على درجة رٌهام محمد عبد البارى/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -16

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الماجستٌر فى اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 (استخدامات الشباب الجامعى لقنوات تلٌفزٌون االنترنت واالشباعات المتحققة منها)

13/3/2016. 

 للحصول على درجة إٌمان السٌد جمعة رمضان/ الباحثةرسالة الدكتوراه المقدمة من  -17

كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة – الدكتوراه فً اإلعالم التربوى تخصص اإلذاعة والتلٌفزٌون 

دور المواقع االجتماعٌة فً تنمٌة الوعً السٌاسً واالتجاهات نحو )المنصورة بعنوان 

 .26/3/2016 (األحداث الجارٌة لدى شباب المصرٌٌن المغتربٌن بالدول العربٌة

 للحصول على درجة آٌة محمود عبد الوهاب/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -18

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الماجستٌر فً اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 .21/7/2016 (تقوٌم اإلذاعات الموجهة المصرٌة كما ٌراها القائمون باالتصال)

 للحصول على درجة ساندي سٌد عبد الفتاح/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -19

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الماجستٌر فً اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

عالقة استخدام الصفحات النسائٌة على مواقع التواصل االجتماعً بتطلعات المرأة )

 .16/11/2016 (المصرٌة

 للحصول على إٌناس محمد على محمد الشٌخ/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -20

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة – درجة الماجستٌر فً اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 



  السٌرة الذاتٌة– ولٌد فتح هللا بركات / د.أ                                                                  12 من 12 صفحة

اتجاهات الجمهور نحو معالجة الدراما التلٌفزٌونٌة لمشكلة العنوسة فً المجتمع )بعنوان 

 .28/12/2016 (المصري

 للحصول على درجة الماجستٌر محمد نبٌل األلفً/ الباحثرسالة الماجستٌر المقدمة من  -21

دور البرامج )كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – فً اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

اإلخبارٌة فً القنوات الفضائٌة فً تشكٌل معارف الجمهور واتجاهاته نحو تدعٌم المشاركة 

 .15/2/2017 (السٌاسٌة فً مصر

 للحصول على درجة الدكتوراه فً نجالء مصطفى/ الباحثةرسالة الدكتوراه المقدمة من  -22

قسم إعالم الطفل، معهد الدراسات العلٌا للطفولة جامعة عٌن شمس بعنوان – اإلعالم

معالجة القضاٌا االجتماعٌة والسٌاسٌة بالبرامج االستقصائٌة بالقنوات الفضائٌة وتأثٌراتها )

 .18/10/2017 (على المراهقٌن

 للحصول على درجة نور الهدى محمد عثمان/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -23

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الماجستٌر فً اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

 (صورة البطل فً الدراما السٌنمائٌة أثناء فترات التحوالت السٌاسٌة فً المجتمع)

17/1/2018. 

 للحصول على درجة منة هللا مجدي محمد بهجت/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -24

كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة بعنوان – الماجستٌر فً اإلعالم من قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون 

اعتماد الشباب المصري على الصفحات االخبارٌة فً مواقع التواصل االجتماعً كمصدر )

 .15/2/2018 (للمعلومات حول األحداث الجارٌة

 للحصول على درجة الماجستٌر هند صالح رمضان/ الباحثةرسالة الماجستٌر المقدمة من  -25

كلٌة اآلداب جامعة االسكندرٌة بعنوان –  شعبة اإلعالم - فً اإلعالم من قسم علم االجتماع 

دراسة تحلٌلٌة : التناول الدرامى لمشكلة االتجار باألعضاء البشرٌة فً السٌنما المصرٌة)

 .11/11/2020 (ومٌدانٌة لعٌنة من الدراما السٌنمائٌة المصرٌة

 

 


