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 العنوان  .12613مكتب بريد المدينة الجامعية- الجيزة- جامعة القاىرة- كمية اإلعالم: 
 2/1/1974. تاريخ الميالد: 
 النوع .أنثى: 
 الحالة االجتماعية .متزوجة :
 مصرية . : الجنسية

  2019عام . جامعة القاىرة- كمية اإلعالم- أستاذ اإلعالم. 
  2013عام . جامعة القاىرة- كمية اإلعالم- أستاذ اإلعالم المساعد. 
  جامعة القاىرة  بمرتبة الشرف األولى - دكتوراه اإلعالم من كمية اإلعالم

دور حمالت التوعية في الراديو والتميفزيون في التثقيف "في  موضوع 
 2006عام ". الصحي لممرأة   المصرية

 جامعة القاىرة   بتقدير ممتاز في - ماجستير إعالم من كمية اإلعالم
دراسة : العوامل المؤثرة عمى مشاركة المرأة في البرامج التمفزيونية"موضوع 
  2001عام ".مسحية

  جامعةالقاىرة  بتقديرجيد جدا، –  بكالوريوس إعالم من كمية اإلعالم
. 1995 عام .وبالحصول عمى الترتيب األول

: المؤىالت العممية

mailto:wessam_nasr2007@yahoo.com


 

 

  2019عام . جامعة القاىرة- كمية اإلعالم- أستاذ اإلعالم. 
  سبتمبر - المعيد الكندي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث– أستاذ اإلعالم المساعد

2016. 
  2013عام . جامعة القاىرة-  كمية اإلعالم-أستاذ اإلعالم المساعد. 
  2006أبريل 11 بدءا من -جامعة القاىرة- كمية اإلعالم –  مدرس. 
  2001 نوفمبر 6بدءا من - جامعة القاىرة - كمية اإلعالم–  مدرس مساعد. 

 عميدة كمية .1996 بدءا من مارس  -جامعة القاىرة- كمية اإلعالم –  معيد
 .جامعة السويس/ اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

 

الرتب االكاديمية 

: الخبرات اإلدارية األكاديمية  .1
 اكتوبر / وكيل كمية اإلعالم جامعة القاىرة لشئون الدراسات العميا والبحوث

2020 
 2019/ جامعة السويس/ عميدة كمية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال .
 كمية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال/ رئيس قسم الصحافة والنشر الرقمي /

. 2019/ جامعة السويس
  جامعة /كمية اإلعالم/رئيس تحرير المجمة العممية لبحوث اإلعالم

 2020القاىرة منذ اكتوبر 
 كمية اإلعالم / سكرتير تحرير المجمة العممية لقسم اإلذاعة والتميفزيون

 .2019جامعة القاىرة منذ يناير / 
 جامعة . كمية االعالم. منسق أكاديمي لبرنامج دبموم االنتاج التميفزيوني

 . 2019/ 9/ 19 وحتى 2018/ 9/ 20القاىرة منذ 
  رئيسة قسم اإلعالم المسموع والمرئي بالمعيد الكندي لتكنولوجيا

 .2018/ 31/8 وحتى 2018/ 2/ 1اإلعالم الحديث منذ 
  مديرة وحدة الجودة بالمعيد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث

 .2018/ 1/5 وحتى 1/8/2017منذ 
  جامعة القاىرة/ كمية اإلعالم / مدير مركز بحوث ودراسات الرأي العام /

 .2016 / 2015لمعام الجامعي  
  جامعة القاىرة مايو / كمية اإلعالم " / الرأي العام" سكرتير تحرير مجمة

 .2016 إلى مايو 2015
 كمية اإلعالم / سكرتير تحرير المجمة العممية لقسم اإلذاعة والتميفزيون

 .2015، وحتى مايو 2014جامعة القاىرة منذ نوفمبر/ 
 جامعة القاىرة منذ / المشرف العام عمى التدريب اإلذاعي بكمية اإلعالم

 .2016 وحتى 2007عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مناصب إدارية 



 

 

  2006عضو في السيمنار العممي لقسم اإلذاعة والتميفزيون منذ.  
 الكنتروالت .2

  جامعة /كمية اإلعالم/رئيس كنترول امتحان القدرات لمشيادات المعادلة
 2020سبتمبر / القاىرة

 كمية /رئيس عام لجان االمتحانات والمراقبة لمدراسات العميا
 2020اكتوبر / جامعة القاىرة/اإلعالم

 كمية اإلعالم وتكنولوجيا / رئيس عام لجان االمتحانات والكنتروالت
 .2020يناير / جامعة السويس/ االتصال

  كمية  / (الدبمومات والماجستير االلكتروني )رئيس كنترول دراسات عميا
 .2019جامعة القاىرة، يونيو . االعالم

  كمية  / (الدبمومات والماجستير االلكتروني )رئيس كنترول دراسات عميا
 .2019جامعة القاىرة، فبراير . االعالم

 جامعة القاىرة، أكتوبر . كمية االعالم/ رئيس كنترول تمييدي ماجستير
2018. 

  المعيد الكندي لتكنولوجيا اإلعالم / رئيس كنترول المستوى الثالث
 .2017الحديث، مايو

  المعيد الكندي لتكنولوجيا اإلعالم / رئيس كنترول المستوى الثالث
 .2017الحديث، يناير 

 جامعة القاىرة دور / رئيس كنتروالت التعميم المفتوح بكمية اإلعالم
 .2016يونيو 

  اإلشراف الرئيسي عمى امتحانات التعميم المفتوح بمحافظة األسكندرية
 2015/2016لمعام الجامعي / لمفصل الدراسي األول 

  2014رئيس كنترول المستوى األول بكمية االعالم لمعام الجامعي /
2015. 

  2013رئيس كنترول المستوى األول بكمية االعالم لمعام الجامعي /
2014. 

  رئيس لجنة المتابعة لكنتروالت الفصل الدراسي األول بالعام الجامعي
2011 /2012. 

  2010/ 2009نائب رئيس لجنة ختم الكراسات لمعام الدراسي ،
2010 /2011. 

  وحتى اآلن1996المشاركة في أعمال الكنتروالت منذ عام . 
: عضوية المجان العممية .3

  2020اكتوبر /جامعة القاىرة/عضوية مجمس كمية اإلعالم 
  2020اكتوبر /عضوية لجنة الدراسات العميا والبحوث بجامعة القاىرة 
 اكتوبر /جامعة القاىرة/كمية اإلعالم/رئيس لجنة الدراسات العميا والبحوث

2020 



 

 

  2020اكتوبر /جامعة القاىرة/كمية اإلعالم/رئيس لجنة المكتبات 
  اكتوبر /جامعة القاىرة /كمية اإلعالم/رئيس لجنة العالقات الخارجية

2020 
  2019 سبتمبر 1عضوية مجمس جامعة السويس منذ. 
 1منذ /جامعة السويس/ رئيس مجمس كمية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال 

 .2019سبتمبر 
 سبتمبر 1جامعة السويس منذ / عضو لجنة شئون تعميم وطالب 

2019. 
 سبتمبر 1جامعة السويس منذ / عضو لجنة شئون الدراسات العميا 

2019. 
 جامعة السويس منذ / عضو لجنة شئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع

 .2019 سبتمبر 1
  عضو لجنة قطاع اإلعالم بالمجمس األعمى لمجامعات منذ أكتوبر

2019. 
 والعام 2015/ 2014عضو في لجان التعميم والطالب لمعام الجامعي ،

 . 2019/ 2018،والعام الجامعي 2016/ 2015الجامعي 
  عضو في لجان قبول طالب المعيد الكندي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث

 .2018/ 2017، وعام 2017/ 2016لمعام الجامعي 
  عضو في لجان قبول طالب المستوى الثاني بقسم اإلذاعة والتميفزيون

 . 2014/2015، وعام 2014/ 2013لمعام الجامعي 
 إذاعة في / عضو في لجان االمتحانات الشفوية لطالب المستوى الثالث

. إطار التدريب العممي بالكمية
  عضو في لجان امتحانات القبول لطالب برنامج اإلعالم بالتعميم

 .المفتوح
  عضو لجنة مناقشة قسم اإلذاعة والتميفزيون لمقترحات تطوير القوانين

 .2012 مارس 12والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعميم العالي، 
  عضو لجنة لجنة مناقشة وتطوير الئحة جديدة لمبكالوريوس في قسم

 .2010اإلذاعة والتميفزيون، عام 
  جامعة القاىرة – مشرف عمى بعض األنشطة باتحاد طالب كمية اإلعالم

  .(أسرة نادي السينما )
  جامعة القاىرة يومي / مشرف عمى انتخابات اتحاد طالب كمية اإلعالم

 .2013، وكذلك عام 2012 أبريل 12، 11
  رئيس لجنة تنظيم منصة االحتفال واإلشراف عمييا، في إطار اإلعداد 

 . 2010/2011، 2009/2010لحفل خريجي الكمية لمعام الجامعي 
  وتم 2019عضوية لجنة قطاع اإلعالم بالمجمس األعمى لمجامعات منذ أكتوبر ،

: خالليا



 

 

o  اكتوبر /مراجعة الئحة قسم اإلعالم بكمية اآلداب جامعة دمنيور
2020 

o مراجعة الئحة قسم اإلعالم بكمية اآلداب جامعة الوادي الجديد /
 2020اكتوبر 

o كمية اإلعالم . مراجعة الئحة الدراسات العميا بقسم اإلعالم
جامعة مصر الدولية /وااللسن

o  مراجعة الئحة دبموم اإلعالم المائي لمعيد البحوث والدراسات
 .2019جامعة الفيوم، نوفمبر / االستراتيجية لدول حوض النيل

o شعبة / مراجعة الئحة األكاديمية الدولية لميندسة وعموم اإلعالم
 .2019اإلعالم، ديسمبر 

o  زيارة تقييمية لشعبة اإلعالم باألكاديمية الدولية لميندسة وعموم
 .2020 يناير 21اإلعالم، 

o  2020عضوية لجنة تقييم أوضاع اإلعالم التربوي، يناير. 
o  2020عضوية لجنة تقييم التدريب العممي بكميات اإلعالم، يناير .

 :الخبرات التدريبية .4
 جامعة القاىرة/ داخل كمية اإلعالم  - أ

  كمية /المدير األكاديمي لمدبمومات والماجستير االلكتروني
 2020اكتوبر /جامعة القاىرة/اإلعالم

  2016 وحتى 2007المشرف العام عمى التدريب اإلذاعي منذ عام. 
 شعبة الراديو لمعام / خبير محكم لمشروعات تخرج إعالم القاىرة

 . 2016/ 2015الجامعي 
 شعبة الراديو لمعام / خبير محكم لمشروعات تخرج إعالم القاىرة

 . 2015/ 2014الجامعي 
  بالتعاون مع  (التحقيقات اإلذاعية )المدرب الرئيسي في ورشة عمل

 أبريل 10- 9مؤسسة فريدريش ناومان األلمانية خالل الفترة من 
2014. 

  مرشد أكاديمي إلحدى دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس( 
 .2006، والتي عقدت بكمية اإلعالم عام (ميارات االتصال الفعال

  المشاركة في تنظيم الميرجان السنوى لمشروعات تخرج قسم اإلذاعة
 . وحتى اآلن2007والتميفزيون منذ عام 

 خارج الكمية - ب
 جامعة الدول العربية / خبير مدرب لدى المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

عداد البرامج اإلذاعية والتميفزيونية"في دورة بعنوان  " ميارات تصميم وا 
 .2020 يناير 16-12في الفترة من 

 محكم لمشروعات تخرج قسم االنتاج االعالمي بالمعيد العالي لإلعالم /
 .2019أكاديمية الشروق يونيو 



 

 

  المشرف العام عمى مشروعات التخرج بالمعيد الكندي العالي
 أغسطس 31، وحتي 2017لتكنولوجيا اإلعالم الحديث منذ سبتمبر 

2018. 
  تنظيم ميرجان مشروعات التخرج اإلذاعية والتميفزيونية بالمعيد الكندي

 .2018 يوليو 19العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث، والذي أقيم يوم 
  المشرف العام عمى التدريب اإلذاعي والتميفزيوني بالمعيد الكندي

 .2017العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث منذ فبراير 
  المشرف العام عمى قناةCIC Youth Channel التابعة لممعيد ،

 .2017الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث منذ نوفمبر
  المؤسسة العربية لالستشارات والتنمية  )خبير مدرب في مؤسسة أكاد

 /)2015. 
  دور اإلعالم في تفعيل المشاركة "مدرب في دورة تدريبية بعنوان

الحوار من أجل " في سياق المبادرة اإلقميمية" المجتمعية لمشباب العربي
 .2009، يونيو "اإلعالم والشراكة المجتمعية : التنمية

 محكم لمشروعات تخرج قسم االنتاج االعالمي بالمعيد العالي لإلعالم /
 .2015/ 2014، 2013/2014أكاديمية الشروق لمعام الجامعي 

 المشاركة في أعمال وأنشطة الجودة .5
 داخل الكمية . أ
 جامعة القاىرة  عام / عضو في وحدة ضمان الجودة بكمية اإلعالم

2018 /2019. 
 جامعة القاىرة منذ عام / عضو في وحدة ضمان الجودة بكمية اإلعالم

 .2016 وحتى 2007
  منسق معيار القيادة والحوكمة في إطار برنامج تطبيق الجودة بكمية

 .جامعة القاىرة/ اإلعالم
  منسق معيار المشاركة المجتمعية والقدرة المؤسسية والمصداقية

 .واألخالقيات
  منسق قسم اإلذاعة والتميفزيون فى برنامج تطبيق الجودة بجامعة

 .2012 وحتى 2007القاىرة منذ عام 
  المشاركة ضمن فريق الجودة بالكمية في حضور فاعميات زيارة الدعم

/ من قبل مدير مركز الدعم الفني بمركز ضمان الجودة واالعتماد 
 .2014جامعة القاىرة، 

  ضمن فريق الجودة في اإلعداد لمحصول عمى  (2012)المشاركة
في إطار التمييد  ( CIQAP)مشروع التطوير المستمر والتأىيل 

 .لمحصول عمى االعتماد
  المشاركة ضمن فريق الجودة بالكمية في اإلعداد والتنظيم لزيارة

المحاكاة من قبل الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد لكمية 



 

 

. 2009جامعة القاىرة عام / اإلعالم
  المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي األول لمركز ضمان الجودة

الجودة واالعتماد بين الواقع " واالعتماد بجامعة القاىرة تحت عنوان 
 . 2008، أبريل "والطموحات 

  المشاركة المنتظمة في فاعميات اجتماعات فريق الجودة منذ عام
 .  وحتى اآلن2007

  2010-2008المشاركة في تنظيم ميرجانات الجودة منذ عام. 
 خارج الكمية - ب
  عضو في زيارة دعم فني لكمية اإلعالم بالجامعة الحديثةMTI مارس ،

2019. 
  مديرة وحدة الجودة بالمعيد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث

 .2018/ 5/ 31 وحتى 2017/ 8/ 1منذ 
  2016عضو في زيارة المحاكاة لممعيد الكندي لالعالم، فبراير . 
  منسق قسم االعالم المرئي والمسموع في برنامج تطبيق الجودة

 . 2016بالمعيد الكندي لتكنولوجيا االعالم الحديث منذ اكتوبر 
  مقرر ممف التعميم والتعمم وممف البرامج االكاديمية بالمعيد الكندي

 .2016لتكنولوجيا االعالم الحديث منذ أكتوبر 
 :الكنتروالت- 6
 كمية اإلعالم وتكنولوجيا / رئيس عام لجان االمتحانات والكنتروالت

 .2020يناير / جامعة السويس/ االتصال
  كمية  / (الدبمومات والماجستير االلكتروني )رئيس كنترول دراسات عميا

 .2019جامعة القاىرة، يونيو . االعالم
  كمية  / (الدبمومات والماجستير االلكتروني )رئيس كنترول دراسات عميا

 .2019جامعة القاىرة، فبراير . االعالم
 جامعة القاىرة، أكتوبر . كمية االعالم/ رئيس كنترول تمييدي ماجستير

2018. 
  المعيد الكندي لتكنولوجيا اإلعالم / رئيس كنترول المستوى الثالث

 .2017الحديث، مايو
  المعيد الكندي لتكنولوجيا اإلعالم / رئيس كنترول المستوى الثالث

 .2017الحديث، يناير 
 جامعة القاىرة دور / رئيس كنتروالت التعميم المفتوح بكمية اإلعالم

 .2016يونيو 
  اإلشراف الرئيسي عمى امتحانات التعميم المفتوح بمحافظة األسكندرية

 2015/2016لمعام الجامعي / لمفصل الدراسي األول 
  2014رئيس كنترول المستوى األول بكمية االعالم لمعام الجامعي /

2015. 



 

 

  2013رئيس كنترول المستوى األول بكمية االعالم لمعام الجامعي /
2014. 

  رئيس لجنة المتابعة لكنتروالت الفصل الدراسي األول بالعام الجامعي
2011 /2012. 

  2010/ 2009نائب رئيس لجنة ختم الكراسات لمعام الدراسي ،
2010 /2011. 

  وحتى اآلن1996المشاركة في أعمال الكنتروالت منذ عام . 
 

: التدريس بمرحمة البكالوريوس - أ
 جامعة المستقبل - كمية السياسة واالقتصاد. قسم االعالم
  جامعة السويس– كمية اإلعالم. 
  جامعة القاىرة– كمية اإلعالم. 
 نظام التعميم المفتوح/ برنامج اإلعالم. 
 األكاديمية الدولية لميندسة وعموم اإلعالم. 
 أكاديمية الشروق/ المعيد العالي لإلعالم. 
 المعيد الكندي لإلعالم /CIC. 
 :التدريس بمراحل ما بعد البكالوريوس - ب
 جامعة القاىرة. كمية االعالم. التدريس لدبموم االنتاج التميفزيوني .

2018 /2019 
 جامعة القاىرة. كمية االعالم.  التدريس لدبموم اإلذاعة والتميفزيون .

 2008/ 2007، وعام 2007/ 2006عام 
 جامعة القاىرة. كمية االعالم. التدريس ببرنامج الماجستير االلكتروني .

  2019/ 2018، وعام 2016/ 2015عام 
 األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري. 
 معيد التدريب اإلذاعي والتميفزيوني. 
  (دبموم االعالم األمني )أكاديمية الشرطة 

 
: (البكالوريوس)المواد التدريسية بالجامعات -ج
 مناىج البحث اإلعالمي. 
 الحمالت اإلعالمية. 
 البرامج التعميمية والثقافية. 
 إنتاج إذاعي وتميفزيوني. 
 المدخل لإلذاعة والتميفزيون. 
 البرامج المتخصصة. 

خبرة تدريسية 



 

 

 اإلذاعات والقنوات المتخصصة. 
 اإلذاعات والقنوات العربية والدولية. 
 القنوات االخبارية المتخصصة. 
 االعالن االذاعي والتميفزيوني. 
 تكنولوجيا االذاعة والتميفزيون. 
 المدخل إلى االتصال الجماىيري. 
 اإلعالم والمجتمع. 
 اإلعالم الجديد. 
 اإلعالم الثقافي. 
 اإلعالم الدولي. 
 4الترجمة اإلعالمية. 
 مجتمع المعمومات. 
: المواد التدريسية بالجامعات بمراحل ما بعد البكالوريوس-د 
 األخبار التميفزيونية. 
 الرأي العام . 
 مناىج البحث في بحوث اإلعالم . 
 البرامج التعميمية. 
 بحوث المستمعين والمشاىدين. 
 موضوع خاص في اإلذاعة. 
 اإلعالم والمجتمع. 
 اإلعالم والتنمية. 
 الترجمة اإلعالمية. 
 اإلعالم الجديد وقضايا إعالمية معاصرة .

 حضور ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية القدرات في مجال الجودة: 
o ىيمن زين . د. ورشة عمل عن التخطيط االستراتيجي ، قدميا أ

العابدين خبير التخطيط االستراتيجي ومراجع خارجي بالييئة القومية 
 .2017/ 8/10لضمان الجودة واالعتماد، 

o ىيمن زين . د. ورشة عمل عن التخطيط االستراتيجي ، قدميا أ
العابدين خبير التخطيط االستراتيجي ومراجع خارجي بالييئة القومية 

 .2017/ 9/11لضمان الجودة واالعتماد، 
o  النشر والتعريف بأنشطة وحدة إدارة المشروعات " ورشة عمل حول

/ وبرنامج التطوير المستمر واألىيل لالعتماد/ وتطوير التعميم العالي
 . 2012 مارس 20، " عمى مستوى المجتمع الجامعي

o  2010، عام "توصيف وتقرير المقرر الدراسي " ورشة عمل  بعنوان .
o  2010، عام " إعداد االستبيانات" ورشة عمل حول. 
o  التخطيط االستراتيجي وتحميل ال " ورشة عمل حولSWOT " ،13 

شيادات و دورات 
: تدريبية



 

 

 .2009يوليو 
o  2009 سبتمبر 26، "اإلرشاد األكاديمي" ورشة عمل حول. 
o  2008/ 2007" تقييم امتحانات العام الدراسي " ورشة عمل حول. 
o  الزيارة الميدانية العتماد المؤسسات التعميمية" ورشة عمل حول :

 .2008 نوفمبر 15، "تثقيف الطالب وتوعيتيم بأىداف التطوير
o  ثقافة الجودة ودعم روح المشاركة الطالبية في " دورة تثقيفية حول

 .2008 نوفمبر 5، "مشروعات التطوير 
o  تطوير أساليب تقييم الطالب ووضع االمتحانات " ورشة عمل حول" ،

 .2008 يونيو 18
o  17، "المعايير األكاديمية المرجعية لقطاع االعالم " ورشة عمل حول 

 .2008يونيو 
o  رؤية اإلعالميين واألكاديميين لمواصفات خريجي " مائدة مستديرة حول

 .2008 مايو 15، "اإلعالم 
o  األول "تطوير الدراسات العميا واألنشطة البحثية " ورشة عمل حول ،

 .2008من أبريل 
o  2008 مارس 25، "الزيارة الميدانية " ورشة عمل حول . 
o  طرق تفعيل المشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع " ورشة عمل حول

 .2008 مارس 4، "وتنمية البيئة
o  نوفمبر 6، "تطوير الدراسات اإلعالمية في مصر" مائدة مستديرة حول 

2007. 
o  2006 مايو 23، " توصيف المقررات " ورشة عمل حول. 
o  نحو مزيد من الدقة - قياسات الرأي العام" ورشة عمل حول

. 1999، "والمصداقية والفاعمية
o  2008، عام "التعميم اإللكتروني"دورة تدريبية بعنوان .
o  2007، عام "توصيف المقرر الدراسي" دورة تدريبية بعنوان. 
 دورات تدريبية لتنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس: 

o 16/4/2019-15من " دورة تدريبية في مجال التفكير االيجابي. 
o  2/4/2019-1من " نظم الساعات المعتمدة"دورة تدريبية في مجال. 
o  من " آداب وسموك المينة في العمل الجامعي" دورة تدريبية في مجال

21-22/11 2018. 
o  2-1من " النشر الدولي لمبحوث العممية" دورة تدريبية في مجال /

10 /2018. 
o  9/ 20-19من " ميارات التدريس الفعال" دورة تدريبية في مجال /

2018 . 
o  6-5من " نظم االمتحانات وتقويم الطالب" دورة تدريبية في مجال /

11 /2012 



 

 

o  7-5من " االتجاىات الحديثة في التدريس" دورة تدريبية في مجال /
6 /2012. 

o  14من " تنظيم المؤتمرات العممية "دورة تدريبية في مجال -
16/5/2012 

o  29/2-27من " أخالقيات البحث العممي"دورة تدريبية في مجال /
2012 .

o  3من " ميارات العرض الفعال" دورة تدريبية في مجال-
5/10/2011. 

o  الجوانب القانونية والمالية في األعمال "دورة تدريبية في مجال
. 1/6/2011-30/5من " الجامعية

o  ،2003دورة إعداد المعمم الجامعي. 
o  وورد، )دورة تدريبية في مجال ميارات الحاسوب والتدرب عمى برامج

 .2003واإلنترنت وتطبيقاتيا،  (إكسل، باور بوينت
 

 :رسائل عممية تم المشاركة في لجنة الحكم والمناقشة - أ
اآلثار النفسية والمعرفية الستخدام "،  ريم عبد المحسن محمد عباده -1

 .2019 ، رسالة ماجستير، فبراير "المراىقين شبكة االنترنت
رضا شاكر، المعالجة التميفزيونية لقضايا األحزاب السياسية في مصر  -2

 . وعالقتيا باتجاىات الشباب المصري نحو ىذه األحزاب
أثر قناة براعم في إكساب أطفال ما قبل " رويدا محمد عبد الستار،  -3

 مايو 14، رسالة ماجستير، "المدرسة بعض الميارات اإلجتماعية
2017. 

داليا قاسم قاسم مصطفى، التعرض لمتميفزيون وعالقتو بمدركات  -4
الجميور المصري عن ظاىرة التحرش الجنسي، رسالة ماجستير، 

 .2016نوفمبر 
سمر يسري، دور القنوات الفضائية العربية االقتصادية في ترتيب  -5

أولويات القضايا االقتصادية المصرية والعربية والدولية لدى الجميور 
 وقناة TVعمى قناة العقارية  (ميدانية – تحميمية  )دراسة : المصري
CNBC ،2016 عربية، رسالة ماجستير. 

غادة مروان محمود، معالجة القضايا المحمية في برامج الحوار  -6
: الجماىيرية في القنوات التميفزيونية المصرية الحكومية والخاصة

 .2016دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، يونيو
ىالة صالح محمد، اعتماد الجالية المصرية بالمممكة العربية السعودي  -7

عمى الفضائيات اإلخبارية العربية في متابعة األحداث في مصر، رسالة 

اإلشراف عمى الرسائل 
 :العممية



 

 

 . 2016ماجستير، مايو 
إيمان نور الدين، فعالية تقنيات االتصال التعميمي التقميدية  -8

دراسة مقارنة بين طالب التعميم المفتوح والتعميم النظامي : وااللكترونية
 .2016الحكومي والخاص، رسالة ماجستير،أبريل 

عالء أحمد مرتضى، دور التميفزيون المصري في دعم المشروعات  -9
 .2015القومية، رسالة ماجستير، أغسطس 

لميس الوزان، صورة المرأة في إعالنات القنوات الفضائية  -10
دراسة : العربية ودورىا في تشكيل اتجاىات الشباب المصري نحوىا

 .2013تحميمية وميدانية،رسالة ماجستير، 

 :رسائل عممية تم اإلشراف عمييا ومناقشتيا - ب
منة اهلل محمد جابر، صورة المرأة كما تعكسيا أفالم الرسوم المتحركة  -1

 .سبتمبر2019المقدمة في قنوات األطفال، رسالة ماجستير، 
عال الخياط، أثر التعرض لمسمسالت الست كوم األمريكية عمى النسق  -2

 .2019 مايو 5القيمي لممراىقين، رسالة ماجستير، 
ميا طارق، دور أغاني األطفال المقدمة بالقنوات التميفزيونية  -3

المتخصصة في تنمية الميارات االجتماعية لدى األطفال، رسالة 
 .2018أغسطس 26ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية، 

وليد فرغمي، اتجاىات الجميور المصري نحو صورة الناشط السياسي  -4
 .2018 أبريل 5كما تعرض في البرامج التميفزيونية، رسالة ماجستير، 

مروة غالي، صورة المجتمع المصري كما تعكسيا المواقع االلكترونية  -5
لمقنوات االخبارية العربية والموجية بالعربية وعالقتيا بإدراك الشباب 

 .2018 يناير 18ليا، رسالة دكتوراه، 
إنجي بيجت، صورة رجل القضاء في الدراما المعروضة بالقنوات  -6

الفضائية وعالقتيا بالصورة الذىنية لدى الشباب الجامعي، دراسة 
 .2017 مايو 11تحميمية وميدانية، رسالة ماجستير، 

منى عبد الرحمن، دور الحمالت التميفزيونية في تنفيذ أىداف برامج  -7
دراسة تحميمية ميدانية، رسالة دكتوراه، فبراير - التنمية االجتماعية

2017. 
مروة بيومي، سمات العالقات الزوجية كما تعكسيا األفالم المصرية  -8

التي تعرضيا القنوات الدرامية وعالقتيا باتجاىات األزواج نحو حياتيم 
 .2017 فيراير 19األسرية، رسالة دكتوراه، 

ىدى عمي محمد، العالقة بين تعرض المرأة المصرية لمقنوات الفضائية  -9
والمواقع اإلخبارية عمى االنترنت ومستوى المعرفة السياسية بالقضايا 



 

 

 .، تمت المناقشة2016 ديسمبر 1القومية، رسالة ماجستير، 
لميس الوزان، تعرض الشباب لممسمسالت المصرية وعالقتيا  -10

 تمت المناقشة. 2016بسموكياتيم، رسالة دكتوراه، يوليو 
نورىان محمد، دوافع تعرض الشباب الجامعي لممضامين  -11

السياسية الساخرة عمى مواقع التواصل االجتماعي واإلشباعات 
. ، تمت المناقشة2016المتحققة منيا، رسالة ماجستير، مارس 

سحر الصوفي، تقييم مستوى األداء الميني لمقدمي برامج الحوار  -12
في القنوات الفضائية الخاصة، رسالة  (التوك شو)الجماىيرية 

 .، تمت المناقشة2016ماجستير، فبراير 
عمي جمعة، اعتماد الَشَباب السوري عمى الَبراِمج الِحواريَّة الِسياسيَّة  -13

، رسالة (دراســة مسحيــة)المقدََّمة في الَفضائيَّات الَعربيَّة اثناء االزمات 
 .، تمت المناقشة2015دكتوراه، 

عال عبد القوي، النماذج البشرية في اإلعالنات التميفزيونية وآثارىا  -14
، 2014االجتماعية والثقافية عمى الجميور المصري، رسالة دكتوراه، 

 .تمت المناقشة
دراسة : مروة عبد اهلل ، تقييم السينما المستقمة الرقمية في مصر -15

، 2013مسحية عمى المضمون والقائم باالتصال، رسالة ماجستير، 
 .تمت المناقشة

عمرو عبد الحميد، حقوق الطفل كما تعكسيا برامج األطفال في  -16
، 2012دراسة مسحية، رسالة ماجستير، : إذاعة وتميفزيون مصر

 .تمت المناقشة
منى عنتر، دور التميفزيون في تنمية الوعي المائي لدى الجميور  -17

. ، تمت المناقشة2012دراسة مسحية، رسالة ماجستير، : المصري
رباب حسين، عالقة مشاىدة األفالم األمريكية فى القنوات األمريكية  -18

، تمت 2012بإدراك الجميور لمنوع االجتماعى، رسالة ماجستير، 
 .المناقشة

أمنية فاروق، عالقة الصفوة المصرية بقناة النيل الثقافية، رسالة  -19
 .، تمت المناقشة2012ماجستير، مارس 

نياد فتحي، القيم التي تعكسيا األلعاب اإللكترونية وتأثيرىا عمى  -20
 .، تمت المناقشة2011دراسة مسحية، : األطفال

عزه زكى، صورة األم فى األفالم والمسمسالت وعالقتيا بإدراك  -21
. ، تمت المناقشة2009الجميور لواقعيا، رسالة ماجستير، يونيو

 :رسائل عممية تحت اإلشراف - ج
أبعاد اليوية الثقافية كما تعكسيا برامج تميفزيون . ىدير عبد الحميد -1



 

 

جامعة ، ، رسالة ماجستير"تحميل خطاب برنامج ستار أكاديمي" الواقع 
 .2015كمية األداب، قسم االجتماع، شعبة إعالم، . األسكندرية

منى محمد الفوزي، اتجاىات الجميور المصري نحو مصداقية البرامج  -2
الحوارية في القنوات المصرية الحكومية والخاصة، رسالة ماجستير، 

2015. 
ياسمين الدويك، عالقة التعرض لبرامج تميفزيون الواقع بصورة الشباب  -3

 .2015العربي لدى الشباب المصري، رسالة ماجستير، 
محمد عمرو، األساليب اإلدارية في القنوات الفضائية المصرية  -4

دراسة مقارنة، : الحكومية والخاصة وعالقتيا بالمخرجات البرامجية
 .2015رسالة ماجستير، 

منار أحمد، وعي أولياء األمور بالمضامين المقدمة في قنوات األطفال  -5
 .2014الدينية وتأثيراتيا عمى أبنائيم، رسالة ماجستير، 

دينا فكري، أطر معالجة القضايا السياسية الداخمية في القنوات الدينية  -6
 .2013المتخصصة واتجاىات الرأي العام نحوىا، رسالة ماجستير، 

سمر إبراىيم، دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية في تشكيل  -7
 يناير، 25اتجاىات الرأي العام نحو الحوار والتوافق الوطني بعد ثورة 

. 2013رسالة ماجستير ، 
 : المؤتمرات والندوات العممية

  دور التواصل الداخمي "رئيس الجمسة العربية في المؤتمر الدولي الثاني
في تنمية الكفاءات المينية وتطوير القدرات التنافسية لمموارد البشرية 

، المدرسة الوطنية "في مختمف مجاالت العمل بالقطاع االخاص والعام
 .2019 ديسمبر 20-19/ المغرب/ أغادير/  لمتجارة واإلدارة

  دور االتصال الداخمي في تطوير "مشارك بورقة بحثية بعنوان
دور التواصل " المؤسسات الجامعية، وذلك في المؤتمر الدولي الثاني 

الداخمي في تنمية الكفاءات المينية وتطوير القدرات التنافسية لمموارد 
، المدرسة "البشرية في مختمف مجاالت العمل بالقطاع االخاص والعام

 .2019 ديسمبر 20-19/ المغرب/ أغادير/الوطنية لمتجارة واإلدارة
  رئيس جمسة عممية في المؤتمر الدولي الرابع لممعيد الكندي لتكنولوجيا

-13" اإلعالم والتحديات الراىنة لمواقع العربي" اإلعالم الحديث 
 .2019نوفمبر 14

  مقرر الجمسة العممية الثانية في المؤتمر العممي الدولي الخامس
صناعة اإلعالم في ظل )جامعة القاىرة، / والعشرين لكمية اإلعالم

 18-17موفينبيك القاىرة  (الفرص والتحديات التكنولوجية واالستثمارية
 .2019مايو 

  المشاركة البحثية في المؤتمر الدولي الثالث لممعيد الكندي لتكنولوجيا
دور اإلعالم العربي في دعم مؤسسات الدولة في ظل " االعالم الحديث 

 :نشاطات



 

 

 2018 مايو 3-2في الفترة من "المتغيرات الراىنة
  معقب في إحدى جمسات المؤتمر الدولي الثالث لممعيد الكندي 

دور اإلعالم العربي في دعم مؤسسات " لتكنولوجيا االعالم الحديث 
 .2018 مايو 3-2في الفترة من "الدولة في ظل المتغيرات الراىنة

  الحمالت اإلعالمية واإلعالنية في عصر "رئاسة جمسة بحثية عن
في إطار فعاليات المؤتمر األول لإلعالم واالتصال "  التفاعل الرقمي

في " اإلعالم في عصر التفاعل الرقمي"المنعقد بجامعة أبو ظبي بعنوان 
 .2018 مارس 21-19الفترة من 

  المشاركة ببحث في المؤتمر األول لإلعالم واالتصال المنعقد بجامعة
في الفترة من " اإلعالم في عصر التفاعل الرقمي" أبو ظبي بعنوان 

 .2018 مارس 19-21
  البناء المعرفي " المشاركة بحضور المؤتمر العممي الدولي الثالث

، كمية 2017 نوفمبر 16-15، في الفترة من " واألمن الفكري
 .الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بالقاىرة

  األمين العام لممؤتمر الدولي الثاني لممعيد الكندي لتكنولوجيا االعالم
دراســـات فـي  )أثر اإلعالم الجديد عمى المجتمعات العربية " الحديث 

 2017 مايو 3-2، في الفترة من (الـواقـع ورؤى لمـمسـتـقبـل 
  مقرر إلحدى جمسات المؤتمر العممي الدولي الثاني والعشرون لكمية

 مايو 4-3" اإلعالم وثقافة العنف " جامعة القاىرة بعنوان / اإلعالم 
2016             . 

  مقرر إلحدى جمسات المؤتمر العممي السنوي األول لممعيد الدولي
... اإلعالم العربي ومواجية اإلرىاب" العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق

 .2016 مارس 2-1القاىرة ": الضوابط المينية وأخالقيات الممارسة
  الجرائم اإللكترونية والمعموماتية عمى "المشاركة بورقة عمل بعنوان

الممتقى العممي السنوي األول لقسم عمم " ،  في "شبكة اإلنترنت
الفساد في " جامعة عين شمس حول / كمية األداب / االجتماع

المجتمعات النامية، أليات التحدي وديناميات المواجية ، استشراف 
 .2015 مايو 11 إلى 10من " مستقبمي

 المشاركة في تنظيم المؤتمر العممي األول لقسم اإلذاعة والتميفزيون /
مستقبل اإلعالم اإلذاعي "جامعة القاىرة، تحت عنوان / كمية اإلعالم

 .2014، مارس "والتميفزيوني فى ضوء الدستور الجديد
  المشاركة كمقرر ومعقب في إحدى جمسات المؤتمر العممي الدولي

" اإلعالم ونشر ثقافة الديمقراطية" التاسع عشر لكمية اإلعالم بعنوان 
 .2013ابريل 

  األحد " يناير25بحوث الرأي العام وثورة " المشاركة البحثية في ندوة ،
/ ، والتي نظميا مركز بحوث الرأي العام بكمية اإلعالم2013 يناير 20



 

 

 .جامعة القاىرة
  األسرة واإلعالم " المشاركة كمقرر إلحدى جمسات المؤتمر الدولي األول

 17-15الذي عقد بكمية اإلعالم في الفترة من " وتحديات العصر
 .2009فبراير 

  المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي األول لمركز ضمان الجودة
الجودة واالعتماد بين الواقع " واالعتماد بجامعة القاىرة تحت عنوان 

 .2008، أبريل "والطموحات 
 جامعة / المشاركة في تنظيم عدد من المؤتمرات العممية لكمية اإلعالم

. القاىرة
أنشطة مجتمعية 

  الذي يذاع عمى القناة " القنال اليوم" مداخمة ىاتفية عمى اليواء ببرنامج
ذاعة ال   .2019 أكتوبر BBC ، 23الرابعة حول اإلعالم الموجو وا 

  الذي يذاع عمى القناة " القنال اليوم" مداخمة ىاتفية عمى اليواء ببرنامج
 .2019 أكتوبر 2الرابعة حول مواقع التواصل االجتماعي ونشر الشائعات، 

  مداخمة عمى اليواء بأحد برامج إذاعة الشرق األوسط بمناسبة االحتفال بيوم
 .2018 نوفمبر 19التميفزيون العالمي يوم االثنين الموافق 

  بإذاعة صوت العرب المذاعة عمى " شباب أون الين" االستضافة في برنامج
منال ماجد لمحديث عن منتدى شباب العالم / اليواء مباشرة مع اإلعالمية

2018. 
  االستضافة في أحد برامج إذاعة الشرق األوسط المذاعة عمى اليواء مباشرة

لمياء سميمان بمناسبة االحتفال بيوم المرأة المصرية / مع اإلعالمية
2014. 

  االستضافة في أحد برامج إذاعة صوت العرب المذاعة عمى اليواء مباشرة مع
منال ماجد عن المؤتمر الدولي األول لممعيد الكندي العالي / اإلعالمية

 .2017لتكنولوجيا اإلعالم الحديث 
  المذاعة عمى  (القناة الثالثة سابقا )االستضافة في أحد برامج قناة القاىرة

. 2015اليواء مباشرة لتحميل وقراءة المشيد االنتخابي النتخابات برلمان 

:  كتب- أ
 "2009، مركز التعميم المفتوح، " 4الترجمة اإلعالمية. 
 "نبيل طمب، مركز التعميم .باالشتراك مع د" البرامج التعميمية والثقافية

 .2009المفتوح، 
: بحوث عممية منشورة-ب
 " عالقة التعرض لممضامين السياسية الساخرة عمى مواقع التواصل

االجتماعي باتجاىات الجميور نحو المشاركة بالتصويت في انتخابات 
. المجمة العممية لقسم اإلذاعة والتميفزيون. مقبول لمنشر". 2018الرئاسة 

: المنشورات



 

 

 . 2019مارس - يناير. كمية اإلعالم، جامعة القاىرة
  "ثارة الفتن  (تويتر )دور موقع التدوين المصغر في نشر خطاب الكراىية وا 

المجمة العممية لقسم ".  نموذًجا2017أحداث الكنائس المصرية . الطائفية
يونيو - ،  أبريل 14اإلذاعة والتميفزيون، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة،ع

2018. 
  "التأثيرات االجتماعية والنفسية لمتنمر اإللكتروني عمى المرأة المصرية "

المجمة العممية لقسم اإلذاعة والتميفزيون، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، ع 
 .2017سبتمبر - ، يوليو11

  " تقييم النخبة لدور الفضائيات المصرية الخاصة في تفعيل المشاركة
، المجمة العممية لقسم اإلذاعة "2015الجماىيرية في انتخابات برلمان 

. 2016ديسمبر – ، أكتوبر 4والتميفزيون، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، ع 
  " االتجاىات الحديثة في الدراسات المعنية بدور اإلعالم التميفزيوني في

مجال حقوق الطفل دراسة مقارنة عمى المستويين العربي والدولي، مجمة 
 .2015ديسمبر - ، أكتوبر4بحوث الرأي العام، عدد 

  " تأثير الصورة اإلعالمية لرجل الشرطة بمواقع التواصل االجتماعي عمى
المجمد الثاني عشر، العدد / ، مجمة الرأي العام"أدائو الميني والمجتمعي

 .2013سبتمبر– الثالث، يوليو 
  " رؤية مستقبمية لتطوير برامج الحوار الجماىيرية المقدمة بالقنوات

، مجمة بحوث " يناير25التميفزيونية المصرية الحكومية والخاصة بعد ثورة 
. 2013/ الرأي العام

  " استخدامات المرأة المصرية لشبكة اإلنترنت واإلشباعات المتحققة لدييا
/ ، مجمة بحوث الرأي العام "2011 يناير 25أحداث ثورة "بالتطبيق عمى

2012. 
  "مصداقية وسائل اإلعالم المصرية الحكومية والخاصة أثناء األزمات :

، مجمة الرأي العام، عدد "وباء أنفمونزا الخنازير"دراسة تطبيقية عمى أزمة 
 .2010يونيو- ، يناير 1

  " اتجاىات الشباب المصري نحو الحمالت اإلعالمية الخاصة بتعزيز القيم
 .2009يونيو -  ، يناير 3، مجمة الرأي العام، عدد "الدينية واألخالقية 

  " أجندة اىتمامات المواقع اإللكترونية لمجيات المعنية بشئون المرأة
-  ، يوليو 2، مجمة الرأي العام، عدد "دراسة مقارنة : المصرية
 .2008ديسمبر

: بحوث عممية غير منشورة- ج
 " دور حمالت التوعية في الراديو والتميفزيون في التثقيف الصحي لممرأة

 .2006رسالة دكتوراه، غير منشورة، ". المصرية
 "دراسة : العوامل المؤثرة عمى مشاركة المرأة في البرامج التمفزيونية

. 2001رسالة ماجستير، غير منشورة،".مسحية



 

 

 

 

 

 

 

  واقع األداء اإلعالمي العربي في "خبير مشارك في إجراء دراسة عربية حول
، والتي نفذىا المجمس العربي لمطفولة والتنمية بالتعاون "مجال حقوق الطفل

 .2012مع عدد من الشركاء عام 
  واقع األداء اإلعالمي العربي في مجال حقوق "مشارك في إجراء دراسة عن

، والتي نفذىا المجمس العربي لمطفولة والتنمية بالتعاون مع عدد من "الطفل
 .2012الشركاء عام 

  عالقة الجميور المصري بالقنوات التمفزيونية "مشارك في إجراء دراسة عن
بركات . د.د سامي عبد العزيز ، وأ.ضمن فريق عمل برئاسة أ ).2010،"

 .(عبد العزيز
  معالجة وسائل االعالم لقضايا المرأة الريفية "مشارك في إجراء دراسة عن

ضمن فريق عمل برئاسة  )".دراسة مقارنة بين مصر والبحرين : والحضرية
 .(ابتسام الجندي. د.د نجوى كامل، وأ.أ

 :مقاالت عممية منشورة- د
  "مجمة الفن ". أثارىا، وأىدافيا وأساليب التخطيط : الحمالت اإلعالمية

 .2011اإلذاعي، 
  " مجمة اإلعالم العالمي، الجامعة "الواقع الصحي لممرأة المصرية ،

 . 2007األمريكية بالقاىرة، 
 

  جائزة المشاركة البحثية المتميزة في المؤتمر الدولي الثالث لممعيد الكندي
دور اإلعالم العربي في دعم مؤسسات الدولة " لتكنولوجيا االعالم الحديث 
  2018 مايو 3-2في الفترة من "في ظل المتغيرات الراىنة

  جامعة القاىرة لمعام / جائزة العضو المثالي عن ىيئة التدريس بكمية اإلعالم
2011 /2012 

 :الجوائز


