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 ىمصطفعلى محمد  سيد هويدا       : سماال

 . عميدة كلية االعالم جامعة القاهرة الوظيفة
 

 القاهرة  17/7/1962  :الميالد تاريخ
 مصرية :الجنسية
 01223159096 الهاتف :

 howaydasm@mail.com :يلكترونلبريد اإلا
 

 :العلمية المؤهالت  :أوالً 
 (1994)سبتمبر 

 اإلخباري   التناول”  بعنوان  القاهرة  جامعة  /اإلعالم  كليةب  اإلذاعة  قسم  من  اإلعالم  في  دكتوراه  -
 ،”الخليج أزمة على تطبيقية دراسة :المصري  التليفزيون  في العربية ن ئووالش للقضايا

  .ىاألول الشرف  بمرتبة 
المعهد  ” من اإلعالمترك للحصول على درجة الدكتوراه في شراف المشعضو بعثة اإل -

 Pantheon Assas Paris IIالسوربون  2جامعة باريس  IFP ،”للصحافة يالفرنس
 م. 13/1/1994حتى م 6/1/1992ا من اعتبار  

 (1988)أكتوبر 
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 التي القيم” بعنوان القاهرة جامعة /اإلعالم بكليةذاعة قسم اإل من اإلعالمفي  ماجستير  -
 عينة   علي  تحليلية  دراسة:  التنمية  بخطة   ارتباطها  ومدى  التجارية  الشبكة  إعالنات   تعكسها

 .ممتاز بتقدير ،”األوسط الشرق  إذاعة  إعالنات من 
 (1984 ـ1980)

 مرتبة  مع اجد   جيد  بتقدير  ،القاهرة جامعة /اإلعالممن قسم اإلذاعة بكلية  إعالم بكالوريوس  -
 .الشرف 

 :المراحل التعليميةثانيا : 
 الفرنسية   ”الراهبات الفرنسيكانيات” ية من مدرسةعداد االبتدائية واإل الشهادة -
 . الفرنسية Mere De Dieu ”ديو يالمير د” الثانوية العامة من مدرسة -

  :التدرج الوظيفي :لثاثا
 21/11/1984ا من جامعة القاهرة اعتبار   معيدة بقسم اإلذاعة بكلية اإلعالم -1
 5/10/1988ا من جامعة القاهرة اعتبار   مدرس مساعد بقسم اإلذاعة بكلية اإلعالم -2
 .21/9/1994ا من جامعة القاهرة اعتبار   اإلعالمذاعة بكلية مدرس بقسم اإل -3
 31/5/2000ا من جامعة القاهرة اعتبار   اإلعالمذاعة بكلية أستاذ مساعد بقسم اإل -4
 30/11/2005ا من جامعة القاهرة اعتبار   اإلعالمذاعة بكلية أستاذ بقسم اإل -5
ا من  جامعة القاهرة اعتبار   نتاج اإلعالمي بكلية اإلعالماإليق و ث مدير مركز التدريب والتو  -6

25/10/2011   
  31/7/2014حتى    1/8/2012  ا منجامعة القاهرة اعتبار    اإلعالمذاعة بكلية  اإلرئيس قسم   -7
 2017يونيو  19حتى  2014المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق من أكتوبر  عميد -8
 حتى اآلن   2017اغسطس  1رئيس قسم االذاعة و التليفزيون بدءا من   -9

سبتمبر   12قائم بأعمال وكيل كلية االعالم لشؤن الدراسات العليا و البحوث بدءا من   -10
 الى اآلن   2018

 اللغات األجنبية: : رابعا
   الفرنسية -
 االنجليزية  -

 : الخبرات األكاديمية والمهنية: خامسا
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 بالمجلس االعلى للثقافة بوزارة الثقافة   ٢٠١٨التفوق فى العلوم االجتماعية عن عام  جائزة  حاصلة على  
 وحدة االعالم و مناهضة العنف ضد المراة بجامعة القاهرة رئيس 

 عضوية لجان علنية و مهنية :
  2018/2021دورة أمين لجنة قطاع الدراسات االعالمية بالمجلس األعلى للجامعات 

  11/2018/ 13بتاريخ 
عضو لجنة متابعة و رصد و تقويم الدعاية االعالمية و االعالنية لالستفتاء على التعديالت الدستورية   -

 4/2019/  18للهيئة الوطنية لالعالم بتاريخ  566بقرار رقم 
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمى الدولى للعالقات العامة و االعالم بالمنظمة العلربية للتمية االدارية   -

  2018بجامعة الدول العربية يوليو 
عضو اللجنة العلمية لفحص االنتاج العلمى المشكلة من اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمركز القومى   -

 25/6/2018ئية للبحوث االجتماعية و الجنا
عضو مجلس محكمى الترقية لدرجة األستاذية بكلية علوم االتصال بجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا   -

  2017يناير 
جامعة   –المنظمة العربية للتنمية االدارية  –عضو مؤسس للشبكة العربية للتواصل و العالقات العامة  -

 25/10/2017الدول العربية 
مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز  –عضو الهيئة العلمية االستشارية لمجلة الدراسات االعالمية  -

 3/10/2017برلين   –الديمقراطى العربى 
 2017عضو مجلس كلية االعالم و اللغة باالكاديمية العربية للمعلومات و النقل البحرى سبتمبر  -
و الدورة السابعة نوفمبر    2017اللجنة العليا لمونديال القاهرة لألعمال الفنية الدورة السادسة نوفمبر  عضو   -

2018 
  2017/  8/  7عضو لجنة تطوير األداء االذاعى بالهيئة الوطنية لالعالم بدءا من  -
يوليو  -عضو لجنة اعداد ميثاق الشرف االعالمى المنبثقة عن  نقابة االعالميين مايو -

2017   
رئيس لجنة جائزة النادى االعالمى للتميز الصحفى المنظمة من قبل المعهد الدانماركى  -

   2018و الدورة الثانية أكتوبر 8/2/2017مارس الدورة األولى للحوار 
عضو هيئة تحرير مجلة االتصال االستراتيجى و الدراسات االعالمية المجلة العلمية المحكمة  -

  2016لمى بجامعة البحرين فبراير لمركز النشر الع
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عضو اللجنة الوطنية للتشريعات االعالمية و الصحفية المختصة باعداد مشروع القانون  -
 2016حتى مارس  2015الموحد لتنظيم الصحافة و االعالم أغسطس 

 6/1/2016عضو لجنة االختبارات الموحدة باتحاد االذاعة و التليفزيون  -
بعد  ”البرلمانية  عالنية لالنتخاباتقويم الدعاية اإلعالمية واإلرصد ومتابعة وت” عضو لجنة -

 2015يونيو ، أكتوبر  30ثورة 
متابعة و تقويم الدعاية االعالمية و االعالنية لالنتخابات الرئاسية بعد  عضو لجنة رصد و   -

   2014يونيو ، مايو  30ثورة 
 2014بالمجلس األعلى للثقافة بوزارة الثقافة  ”لجنة اإلعالم” عضو -
   2013 -2011ذاعة والتليفزيون باتحاد اإل ”لجنة جودة المحتوى والمهنية” عضو - 

 2017- 2006 ”المنتدى الليبرالي المصري ” عضو مؤسس -
  ” لنظم إدارة البيئة بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة اإلنتاج الوطنية اللجنة” عضو -

2004-2006 -2009  
 2011- 2007عضو مجلس كلية اللغات التطبيقية بالجامعة الفرنسية في مصر -
 .”الكندية  األهرام جامعة تأسيس  متطلبات لدراسة المشكلة التحضيرية  اللجنة” عضو -
 2005-2003عضو مجلس أمناء جامعة األهرام الكندية،  -
للمؤتمر القومي الرابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة ” عضو لجنة اإلعالم لإلعداد -

   2005نوفمبر  13-12القاهرة، في الفترة من 
 2004- 2002بألمانيا، في الفترة من  ”مركز التعاون األوروبي العربي” عضو مجلس إدارة -
  1996بكلية اإلعالم جامعة القاهرة،  ”مشروع الشعبة الفرنسية” عضو لجنة إعداد -
 الخبرات المهنية واإلدارية: -2

 عميدة المعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق.  2017يونيو 19  –  2014أكتوبر    -
 رئيس قسم اإلذاعة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. 2014اكتوبر  -1/8/2012 -
مدير مركز التدريب والتوثيق واإلنتاج اإلعالمي بكلية  1/8/2012 -25/10/2011 -

 .اإلعالم/ جامعة القاهرة
 /االتصال وفنون  لإلعالم العالي بالمعهدوالتليفزيون  اإلذاعة قسم رئيس  2005 -2004 -

 .مدينة الثقافة والعلوم
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كلية  –رئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وكيل كلية اإلعالم 2010 -2005 -
 .اإلعالم جامعة األهرام الكندية

لتليفزيوني باألكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم رئيس قسم اإلنتاج اإلذاعي وا  2004  -2003-
 بمدينة اإلنتاج اإلعالمي.

 أكتوبر 6 جامعة /االتصال وفنون  لإلعالم العالي المعهدوكيل  2003 - 2001 -
 .أكتوبر 6ورئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم وفنون االتصال/ جامعة    

  خبرات مهنية :
 EEPP البيئية  للسياسات  البرنامج المصري  ،”CAIP القاهرة هواء تحسين   مشروع” مستشار  -

 2003بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
 .مؤسسة األهرام -”برنامج اإلعالم والتنمية”ر مدي 2011 -2010 -
بحاث والتبادل ، مجلس األMSI”اإلعالميةدليل هيئة االستدامة ” شارك في إعدادخبير م   2008 -

ألوروبا وأوراسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وبعض دول   IREX  ليالدو 
 آسيا 

، المرحلة ”ومواجهة التحديات البيئية يالبيئ يللمبادرة العربية لتنمية الوع” المنسق اإلعالمي -
(، شبكة المنظمات األهلية العربية  2010-2009( والمرحلة الثانية )2008-2007األولى )

 USAIDوالمنتدى العربي للبيئة والتنمية، وهيئة المعونة األمريكية 
عداد والتأهيل السياسي للمرأة للمشاركة في االنتخابات البرلمانية في  اإل”  مستشار إعالمي لمشروع  -

 2006 ”البحرين
لهيئة   ”اإلعالم والتنمية المحلية في دول العالم النامي”  خبير مشارك في وضع استراتيجية مشروع  -

  - CFPJبباريس    ”مركز إعداد وتأهيل الصحفيين”باالتحاد األوروبي بالتعاون مع  ”المعونة األوروبية
 (2006مايو  2بريل إلى إ 24الفترة من ) باريس في

 مستشار معهد األهرام اإلقليمي للصحافة بمؤسسة األهرام 2010 -1993 -
، المرحلة ”ومواجهة التحديات البيئية يالبيئ يللمبادرة العربية لتنمية الوع” المنسق اإلعالمي -

(، شبكة المنظمات األهلية العربية  2010-2009( والمرحلة الثانية )2008-2007األولى )
 USAIDهيئة المعونة األمريكية والمنتدى العربي للبيئة والتنمية، و 
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 العام  والمشرف بمعهد األهرام اإلقليمي للصحافة  البيئي  اإلعالم وحدة  رئيس  2009 -1998 -
  – .مؤسسة األهرامالتى تصدر عن ”بيئية آفاق” لمجلة التحرير  على

معهد ”القاهرة، بالتعاون معمنسق الشعبة الفرنسية بكلية اإلعالم جامعة  1998-2000 -
 والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة. السوربون،  2جامعة باريس  ”الفرنسيالصحافة 

 إيبرت  فريدريش  سةبمؤس والتليفزيوني اإلذاعي  التدريب  برامجمنسق  1989-1990 -
  األلمانية.

 
 :العلمية  والمؤلفات : البحوثسابعا

 البحوث: -1
 المجلة، الدرامية المادة على تقويمية  دراسة: الديني العنف  ظاهرة ومعالجة المصري  التليفزيون  -

 م. 1995 إبريل، الثاني الجزء، عشر السادس المجلد، المنيا جامعة، اآلداب لكلية العلمية
 باللغة  بحث ، فرنسا  في والمرئية  المسموعة للوسائل حالة  دراسة: فرنسا  في  اإلذاعية  التشريعات  -

، األول الجزء، عشر التاسع العدد، سوهاج فرع، الوادي جنوب جامعة /اآلداب كلية مجلة ،الفرنسية 
 . 1996 يناير 

 لكلية  العلمية  المجلة،  ميدانية  دراسة:  مصر  في  األجانب  المراسلون   ايواجهه  التي  المهنية  الضغوط  -
 .1997 إبريل، األول الجزء، والعشرين الرابع المجلد، المنيا جامعة /اآلداب

 ، المجلةالفرنسية  باللغة بحث، األمريكي للتليفزيون  حالة دراسة: السوق  وآليات اإلذاعي  النظام -
 .1997 إبريل، األول الجزء، والعشرين  الرابع المجلد، المنيا جامعة /اآلداب لكلية العلمية

مشكالت االتصال السياسي في ”، ملف”اإلعالم والمشاركة السياسية: المقومات واإلشكاليات -
بريل/ إعام، العدد الثاني، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر، المجلة المصرية لبحوث الرأي ال

 . 2000يونيو 
 والسياسية   االقتصادية  واآلثار  فرنسا  في  والتليفزيون   اإلذاعية   الخدمات  في  الالمركزية   نحو  االتجاه   -

، الفرنسية  باللغة  بحثالكبل،    ومحطات  ية  الفضائ  المحطات  ىعل  حالة  دراسة:  عنها  جمةالنا  والثقافية
 .2001  ديسمبر،  هرةالقا  جامعة،  اإلعالمكلية    عشر،  الثالث  العدد،  اإلعالم  لبحوث  المصرية  المجلة
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 مجلس النتخابات  التليفزيونية  التغطية حول واإلعالمية السياسية النخبة منعينة  آراء استطالع -
، اإلعالمكلية  ،  األول  العدد،  الثاني  المجلد،  العام  الرأي  لبحوث  المصرية  المجلة،  2000  عام  الشعب
 .2001 مارس  ـيناير ، القاهرة جامعة

 المصرية   المجلة،  وتداعياتها   سبتمبر  11  ألحداث   المصري   اإلعالم  تغطية  نحو  الصفوة  اتجاهات   -
 ديسمبر ـأكتوبر ،القاهرة جامعة /اإلعالم ، كلية الرابع العدد الثالث المجلد، العام الرأي لبحوث
2002 . 

 على   للحرب  عالميةاإل  للتغطية  حالة  دراسة:  مصر  في  النخبة  تراها   كما  اإلعالم  وسائل  مصداقية  -
 .  2003 ديسمبر ـأكتوبر، القاهرة جامعة، اإلعالم كلية، اإلعالم لبحوث المصرية المجلة، العراق

 الصحفيين   من  عينة  آراء  ضوء  في  السياسي  اإلصالح  بقضايا  المعرفة  في  العربية  الفضائيات   دور  -
، العدد الواحد والعشرون، جامعة األزهر، يناير العام الرأي لبحوث المصرية المجلة، واإلعالميين

2004 . 
 من عينة  ىعل دراسة: الحرة قناة في العربية والقضايا لألحداث اإلخبارية  المعالجة اتجاهات  -

، المجلد الخامس، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العام  الرأي  لبحوث  المصرية  المجلة،  األخبار  نشرات 
 . 2004ديسمبر  -يونيو 

 المؤتمر، تقويمية دراسة: العربية  الفضائيات  في العراق علي  الحرب ألحداث اإلخبارية  المعالجة -
يوليو  ،العصر ومتغيرات العربية الفضائيات بعنوان:  اإلعالم لعلوم الدولية كاديمية لأل األول العلمي
 .2005 يناير، اللبنانية  المصرية الدار: القاهرة م،2004

دور الفضائيات العربية في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو اإلرهاب: دراسة ميدانية ” -
 . 2007جمهور العربي، تونس، اتحاد اإلذاعات العربية، أغسطس على عينة من ال

 الكتب: -2
االعالم و التنمية المستدامة :نحو عالقة تفاعلية ، عن دار تشرين للنشر و التوزيع ) تحت  -1

 الطبع ( 
ن دليل الممارسة المهنية ، القاهرة ، العربى للنشر و التوزيع ،  االعالم و مواجهة االرهاب  -2

2018   
،  أطلس للنشر و االنتاج االعالمىاالعالن فى االنظمة االعالمية المعاصرة ، القاهرة ، -3

2017 
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برنامج الشبكة ” ”اإلعالم والمجتمع المدني العربي”، تحرير واإلشراف على الدليل اإلقليمي -4
، المنتدى اإلعالمي العربي للبيئة والتنمية، والمركز الدولي ”لحرية تكوين الجمعياتالعربية 

 . 2012لإلعالم والتنمية، سبتمبر 
الدليل التدريبي لإلعالميين والصحفيين   مدونة مهنية وأخالقية” :اإلعالميون واالنتخابات”-3 

، القاهرة، مؤسسة 2011ية أكتوبر  ، والطبعة الثان2010لتغطية االنتخابات، الطبعة األولى نوفمبر  
 هرام األ
مشروع ”وأ عيد طبعة من خالل  2008، القاهرة، دار مصر المحروسة  المعاصرةاالعالم واألزمات  -4

 . 2009، سلسلة العلوم االجتماعية، بالهيئة المصرية العامة للكتاب ”مكتبة األسرة
 2000 يناير والنشر والتدريب  للبحوث المحروسة مركز، الدولية األزمات  في اإلعالم دور  -5
 1999 سبتمبر اللبنانية  المصرية الدارالقاهرة،  ،المعاصرة اإلعالمية  األنظمة  في اإلعالن  -ـ 6
، إصدارات مركز دراسات وبحوث الرأي العام التدريب اإلذاعي والتليفزيوني: الواقع والمأمول  -7

 . 1998بكلية اإلعالم جامعة القاهرة 
 . 1997  يونيه  ،شروالن  للصحافة  النديم ،  الخليج  لحرب   الدولية  اإلعالمية   اإلدارة:  األزمات   إعالم   -8

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:ثامنا :
 كلية اإلعالم جامعة القاهرة:-1

 رسائل الماجستير: -أ
ياسر عطية البيومى ، اتجاهات الجمهور نحو دور الفضائيات العربية فى الوعى بقضايا   -

 (  2019لجنة المناقشة فبراية األمن القومى ) تم تشكيل 
تناول قضايا المرأة  المعيدة بكلية االعالم بالجامعة البريطانية ، ميرنا محسن محمد سعيد ، -

أجندة البرامج ابلحوارية التليفزيونية ، تاريخ   فى الخطاب الرئاسى المصرى و دوره فى بناء
   2019التسجيل يناير 

أمل محمد عبد الرحمن ، استخدامات الشباب المصرى للتطبيقات االذاعية على الهاتف  -
 ( 2018تاريخ التسجيل يوليو  )المحمول و االشباعات المتحققة منها ،

البرامج األجنبية و عالقته  هدير مصطفى عطية محمد ، التعرض للبرامج المستنسخة من -
 (  2018بالقيم المجنمعية لدى الشباب المصرى ، ) تاريخ التسجيبل ابريل 
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دراك إضايا المرأة السعودية وعالقتها بمعالجة الفضائيات العربية لق” أحمد، يأسماء مجد -
 تمت المناقشة و منح الدرجة () ”ية السعودية لواقعها االجتماعأ لمر ا
ذاعات التجارية، بالمضمون المقدم في اإل  ي ر عالقة الشباب المص”  سليمان عبد الكريم،لمياء   -

  ( 18/6/2012 تاريخ التسجيل:) ”دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعات المصرية
 و منح الدرجة (تمت المناقشة )

الحكومية والخاصة اتجاهات النخبة المصرية نحو تغطية القنوات المصرية  ”  وليد جاد رجب، -
  .(19/11/2012 تاريخ التسجيل:) ”يناير 25ألحداث ما بعد ثورة 

عالقة الجمهور المصري بالبرامج االجتماعية اإلنسانية ودورها في نشر ” ندى أحمد حسن، -
 30/3/2017و المناقشة بتاريخ    (18/9/2013  تاريخ التسجيل:)  ”يفكرة التكافل االجتماع

لقنوات الفضائية في تشكيل اتجاهات الرأي العام العراقي نحو دور ا” عباس فياض، يعل -
 ( 2014/ 17/3 تاريخ التسجيل:) ”القضايا السياسية العراقية

  2012فاطمة محمد صالح ، العوامل المؤثرة على مصداقية المادة االخبارية التليفزيونية ،  -
  (  و منح الدرجة  )تمت المناقشة

،  ”دور برامج الفنون بالتليفزيون في إشباع احتياجات المشاهدين"غادة مصطفي محمد عبيدو،   -
 .(14/3/2003شراف مشارك )إ
 ي دور االنترنت والراديو والتليفزيون في إمداد الجمهور المصر "، يعبير محمد حمد -

 ( 15/5/2001 تاريخ التسجيل:شراف مشارك )إ، "بالمعلومات
الفرنسية  TV5خبارية ألحداث العالم الثالث في قناة لمعالجة اإلعطية، ا يىهبة محمد يح  -

 (  2011) تمت المناقشة و منح الدرجة شراف مشارك إ، ، دراسة مسحية"الدولية
بارعة حمزة شقير ، تأثير التعرض للدراما األجنبية فى التليفزيون على ادراك الشباب اللبنانى  -

 (  ومنح الدرجة  المناقشة) تمت  1999للواقع االجتماعى ، 
  رسائل الدكتوراه:

استخدامات المدرس المساعد بمعهد االعالم و فنون االتصال ،  رنا مصطفى حنفى محمود ،   -
و منح الدرجة  الشباب الجامعى لقنوات اليوتيوب فى مصر و اتجاهاته نحوها )تمت المناقشة  

 ) 
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مارينا ابراهيم ميخائيل نخلة ،مدرس مساعد بكلية االعالم جامعة األهرام الكندية ، دور مواقع  -
)  التواصل االجتماعى و اذاعات االنترنت فى سلوك تكامل الشخصية لدى ذوى االعاقة

 ( 2019تاريخ التسجيل فبراير 
المدرس المساعد باألكاديمية الدولية للهندسة و علةم االعالم ،  طارق عبد الباسط يمانى ، -

دور البرامج الحوارية فى القنوات الفضائية الموجهة فى ترتيب اولويات الجمهور نحو القضايا  
 (  2019يناير العربية ) تاريخ التسجيل 

سيد ، دور الخطاب الدينى بواقع التواصل االجتماعى فى تنمية الوعى نورا فتحى محمد ال -
 ( 2018لدى الشباب المصرى ضد التطرف الفكرى ) تاريخ التسجيل يونيو 

المدرس المساعد بقسم االذاعة و التليفزيون بكلية االعالم جامعة  هبة فتحى حسانين محمد ، -
و عالقتها بادراك الواقع صورة المرأة الصعيدية فى الدراما السينمائية و التليفزيونية    القاهرة ،  

 ( 2018الفعلى لها ) ديسمبر 
منية منصور حمود محمد المنتصر ، معالجة القنوات الفضائية و المواقع االلكترونية الي -

و منح  تمت المناقشةلقضايا الدولة المدنية الحديثة و اتجاهات الجمهور اليمنى  نحوها ، )
 الدرجة 

المدرس المساعد باالكاديمية الدولية للهندسة و علوم عالء احمد مرتضى عبد الحميد ،  -
نحوها  دور القنوات الرياضية لألندية فى نشرالثقافة الرياضية و اتجاهات الجمهور  االعالم ،  

 (  2019) تاريخ التسجيل يناير 
المدرسبقسم االذاعة و التليفزيون  بكلية االعالم جامعة القاهرة   فايد،  يهشام أحمد عبد العاط -

دور خطاب الصفوة السياسية عبر القنوات الفضائية وشبكة االنترنت في تشكيل اتجاهات  ”
تمت  (19/11/2012 تاريخ التسجيل:) ”نحو القضايا السياسية العامة ي الجمهور المصر 

 و منح الدرجة المناقشة 
 على البرامج الحوارية السياسية المقدمة في ي اعتماد الشباب السور ” حسن جمعة، يعل  -

 تمت المناقشة (18/9/2013 تاريخ التسجيل:) ”الفضائيات العربية أثناء األزمات
ين من العنف أثناء يسياسات وسائل اإلعالم لحماية اإلعالم” ،يالجندحنان حسن محمد  -

تاريخ  )  ”األزمات دراسة تطبيقية على القائمين باالتصال بالقنوات التليفزيونية المصرية والدولية
 ومنح الدرجة تمت المناقشة  (20/5/2013 التسجيل:
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 لية االعالم جامعة القاهرة ، المدرس بقسم االذاعة و التليفزيون بكشعيشع، السيد محمد أبو -
نسان في القنوات المصرية الحكومية والخاصة وتأثيرها على معالجة قضايا حقوق اإل”

 تمت المناقشة  (18/9/2013 تاريخ التسجيل:) ”نحوها ي اتجاهات الشباب المصر 
المدرس المساعد بقسم االذاعة و التليفزيون بكلية االعالم جامعة   مها محمد رجب الوزير، -

تاريخ  ) ”معالجة القضايا السياسية واالجتماعية في سينما المرأة بالشرق األوسط” القاهرة ، 
 (18/9/2013 التسجيل:

اعتماد الشباب على البرامج التليفزيونية في الحصول على ” محمد السيد، ينهى مجد -
 .(18/11/2013 تاريخ التسجيل:) ”يمنية واتجاهاته نحو األداء األمنالمعلومات األ

 ” عالقة الصفوة المصرية بالبرامج الحوارية التليفزيونية” ياسمين سعيد محمد عبد المنعم، -
 و منح الدرجة تمت المناقشة  (20/5/2013 تاريخ التسجيل:)

التليفزيونية في تنفيذ أهداف برامج التنمية دور الحمالت ” نى عبد الرحمن مصلح أحمد،م -
ومنح تمت المناقشة  (20/5/2013 تاريخ التسجيل:) ”دراسة تحليلية وميدانية االجتماعية:

 الدرجة 
لكترونية لقضايا الدولة معالجة القنوات الفضائية والمواقع اإل”  منصور حمود محمد المنتصر، -

 (12/12014 تاريخ التسجيل:) ”اليمنى نحوهاالمدنية الحديثة واتجاهات الجمهور 
بقسم االذاعة و التليفزيون بكلية االعالم جامعة القاهرة حاليا  االستاذ    شيماء ذو الفقار حامد، -

 يالتغطية التليفزيونية والصحفية للقضايا العامة في مصر وعالقتها بتشكيل اتجاهات الرأ”،  
 تمت المناقشة  (28/2/2001 خ التسجيل:تاريشراف مشارك )إ، ”العام نحو هذه القضايا

بقسم االذاعة و التليفزيون بكلية االعالم جامعة   حاليا    االستاذ  ،يخالد صالح الدين حسن عل -
دور التليفزيون والصحف في تشكيل معلومات واتجاهات الجمهور نحو القضايا ”القاهرة ، 
 تمت المناقشة  (30/11/2000 تاريخ التسجيل:شراف مشارك )إ ”الخارجية

نهلة مظفر رشيد ، برامج التوعية البيئية فى التليفزيون المصرى و السورى : دراسة مقارنة   - -
 ) تمت المناقشة (  2000، 

  بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: يكلية الدفاع الوطن-2
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ياسر عبد الحكم على طنطاوى ، االستراتيجية المقترحة الستخدام االعالم ووسائل التواصل  -
االجتماعى فى مكافحة االرهاب ، بحث اجازة زمالة كلية الدفاع الوطنى باكاديمية ناصر 

  2018/ 8/ 1العسكرية العليا ، التسجيل 
االعالم االلكترونى على األمن   ايمان فريد معاذ ، االستلراتيجية المقترحة لمواجهة تداعيات -

القومى المصرى ، بحث استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير فى الدراسات 
  2018السياسية و االستراتيجية ، بكلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، 

االستراتيجية المقترحة لتفعيل دور االعالم المصرى فى ظل ،  محمود عبد ربه  امانى -
   2017/ 10/4المتغيرات المعاصرة  تمت المناقشة بتاريخ 

جازة زمالة كلية الدفاع إبحث  ”في الحرب الحديثة ي دور اإلعالم العسكر ” عادل سيد أحمد، -
 . 2007أكاديمية ناصر العسكرية العليا، سبتمبر  يالوطن

جازة إ، بحث ”يدور اإلعالم في إدارة األزمات على المستوى القوم” ،يعصام محمد مرس -
 .2008الزمالة كلية الدفاع، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، نوفمبر 

جازة الزمالة  إ، بحث ”دور اإلعالم في إعداد الدولة لحرب أكتوبر” ،يعبد الغن ي طارق فوز  -
 . 2008، مايو 38بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدورة  يلكلية الدفاع الوطن

 ،”يمن القومدور اإلعالم في التأثير على قيم المجتمع وأثره على األ” حمد سعيد محمد، -
 .2010بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مايو  يجازة الزمالة لكلية الدفاع الوطنإبحث 

، ”يفي إدارة األزمات على المستوى القوم ي منظومة اإلعالم المصر ” محمد محمود أنيس، -
 .2013جازة الزمالة لكلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، يونيو إبحث 

 ي على اإلعالم وانعكاسه على األمن القوم ي أثر التقدم التكنولوج” مجداد حسن شحاته، -
 . 2014يونيو    1لعليا،  جازة الزمالة لكلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية اإ، بحث  ”ي المصر 

وأثره على  يطار منظومة اإلعالم السعودإفي  ي اإلعالم العسكر ” ،ي حمد بن محمد الغز  -
رسالة دكتوراه، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، فرع البحوث ، ”يالسعود ياألمن القوم

 .2014يونيو  11والدراسات العليا، 
 فريقية بجامعة القاهرة: البحوث والدراسات اإل كلية -3
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للقضايا األفريقية في القنوات الفضائية العربية: دراسة   ي خبار التناول اإل”  ناصر محمد فرغل، -
النيل لألخبار والجزيرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم السياسة واالقتصاد،   يمقارنة بين قنات 

 .2012فريقية، جامعة القاهرة، سبتمبر معهد البحوث والدراسات اإل
 معهد البحوث والدراسات البيئية جامعة عين شمس: -4
في   يدماج البعد البيئلتنمية المعارف ومهارات التخطيط إل  ي، برنامج تدريبينهلة محمد مدن -

برامج التليفزيون لدى القائمين باالتصال، معهد البحوث والدراسات البيئية، جامعة عين شمس 
2011 . 

دور القنوات الفضائية في تنمية القيم البيئية لدى الجمهور، معهد البحوث ”  جمعة،  يمالك عل -
 .2014 هعين شمس، تسجيل في يونيوالدراسات البيئية، جامعة 

  جامعة حلوان:كلية اآلداب  -5
عالنية في تسويق البرامج على فاعلية أنشطة الوكاالت اإل” حنان ياسين أحمد الشين، -

، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم اإلعالم، كلية ”الفضائيات العربية دراسة ميدانية وتحليلية
 .2013اآلداب، جامعة حلوان، 

 قسم االعالم بكلية اآلداب جامعة الزقازيق : -6
منى يسرى المتيم ، دور الحركات االحتجاجية على مواقع التواصل االجتماعى فى تشكيل  -

رسالة ماجستيرمقدمة لقسم االعالم الصورة الذهنية للشباب تجاه الواقع السياسى المصرى " 
 بكلية الىداب جامعة الزقازيق  

 2018تمت المناقشة 
 محمد شعبان عبد اللطيف ، دور صفحات النشطاء السياسيون على مواقع التواصل منة هللا -

، رسالة مقدمة للحصول على درجة االجتماعى فى المشاركة السياسية لدى الشباب 
 الماجستير فى اآلداب من قسم االعالم بكلية اآلداب جامعة الزقازيق 

الليبية للجريمة فى اطار الضوابط  نوال محمد على المهدى ، معالجة القنوات الفضائية -
المهنية و الحرية و المسؤلية ،رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه من قسم االعالم 

 بكلية اآلداب جامعة الزقازيق 
عبد المنعم مصطفى ، معالجة القنوات الفضائية الدينية للقضايا االجتماعية : نجوى ابراهيم  -

 أ و الرسالة دراسة تطبيقية على قناتى اقر 
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 شعبة االعالم بقسم االجتماع بكلية اآلداب جامعة االسكندرية :  -7
رحمة سعيد حسنى على ، "أثر أفالم الكرتون على ظاهرة العنف بين األطفال : دراسة على   -

 (  2017تمت المناقشة و الحصول على الدرجة ) مايو  عينة من اآلباء "
خيرى حسن جبودة ، اعتماد الشباب الليبى على مواقع التواصل االجتماعى كمصدر  -

فبراير ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات   17للمعلومات حول القضايا السياسية المحلية بعد ثورة  
 شعبة االعالم  الحصول على درجة الماجستير فى اآلداب من قسم االجتماع

 كلية الزراعة جامعة عين شمس :  -7
ايمان عبد الفتاح على ابو قمر ، عالقة االعالم المرئى ببعض الممارسات األسرية الريفية  -

المتعلقة بالصحة " دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفى العلوم الزراعية  من قسم المجتمع 
   17/10/2011الريفى و االرشاد الزراعى بتاريخ 

 داب و العلوم و التربية :شعبة االعالم قسم االجتماع بكلية البنات لآل -8
دور القنوات االخبارية الموجهة بالعربية فى معالجة القضايا الداخلية شيماء الفولى ،   -

 المصرية ، رسالة ماجستير ) تمت المناقشة (
ميار ايهاب طلعت ، صورة االسرة المصرية فى الدراما التليفزيونية : دراسة ميدانية ، رسالة  -

 مقدمة للحصول على درجة الماجستير 
 بجامعة الملك عبد العزيز  يالمقدمة من مجلس البحث العلم المشاركة في تحكيم البحوث -

  (506/433( والمشروع رقم )464/422مشروع البحث رقم )
 

  :يةتدريبوورش عمل دورات  :تاسعا
 

 -7الذى عقد فى الفترة من    بتونس  فى الملتقى الدولى لمعهد الصحافة و علوم االعالمالمشاركة    -
من خالل ورقة بحثية باسم المعهد بعنوان " رؤية االعالميين و األكاديميين لتأثير  2016ابريل  8

 قانون االعالم الجديد على الممارسة المهنية فى القنوات الفضائية المصرية .  
التى نظمها اتحاد  رف و االرهاب " التعاطى االعالمى مع ظاهرة التطبعنوان "  المشاركة فى الورشة الدولية    -

( من  77و تم اصدار فعالياتها العدد ) 2015ابريل  8-7اذاعات الدول العربية ، تونس فى الفترة من 
 سلسلة بحوث و دراسات اذاعية التى يصدرها اتحاد االذاعات العربية  
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للمرأة  المجلس القومي” ،الثالثالثاني و المستوى األول و ، ”للمرأة التأهيل السياسي” برنامج -
 . 2004يوليو  –مايو ،بجامعة القاهرة ”مركز التأهيل السياسي” بالتعاون مع

مؤسسة ”و ”القادة عداداألكاديمية الدولية إل” ،”والعولمة اإلعالم” ورشة العمل الدولية حول -
 .2005ديسمبر  18لى ديسمبر إ 4في الفترة من  ألمانيا، ”األلمانيةفريدريش ناومان 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  ،”مهارات االتصال الفعال”  دورة -
 . 27/4/2005إلى  م23/4/2005في الفترة من  ،القاهرة

 وتدريب  إعدادمركز  ”  في  اإلذاعي  عدادفي واإلفنون التحرير الصحعلى    ىلتدريبالبرنامج ا -
 . 12/1994/ 31م حتى 1/10/1994ا من اعتبار  باريس  في CFPJ ”الصحفيين

 وتدريب إعداد  ركزم” في والتليفزيون  اإلذاعة مجال في المدربين لتدريب برنامج تدريبي -
 . 1997ديسمبر  –نوفمبرالفترة من  ، فيومونبلييه باريس  في CFPJ ”الصحفيين 

 وتدريب  إعداد ركزم” في والتليفزيونية اإلذاعية الصحافة  مجال في تدريبي برنامج -
 . 1994ديسمبر  –أكتوبرالفترة من  في ،باريس  - CFPJ”الصحفيين 

 Institut Mediteranien”لالتصال المتوسط  البحر دول معهد ” نظمه تدريبي برنامج -
Pour La Communication ، اإلعالم في المتخصصين لتدريب   مشروع إطار في 

 عدادإل العربي الدولي مركزال” بالتعاون مع  المتوسط البحر دول في والمرئي المسموع
يوليو    -مارس الفترة من    في،  وتونس   باريس  عقدت في  CAFPJ”سيين بتون اإلعالموتدريب  
1994 . 

  نامج التدريبي لراديو هولندا في الترشح للبر  لدواعمستوى متقدم( ) نجليزيةاللغة اإل دورة في -
 ILI ،30/7 /1990من معهد  ”نتاج التليفزيونياإل”

لى إم 9/12/1989في الفترة من  ،ي المعلم الجامع عداداألربعين إلو  الدورة الثامنة -
26/12/1989 

اللغة الفرنسية  إدارة ،ساعة( بعثة البحوث والتعاون  150) اللغة الفرنسية المتخصصة دورة -
ابريل  3لى م إ1987في الفترة من أول نوفمبر  ،السفارة الفرنسية بالقاهرة ،المتخصصة

1988 
 14/11/19لى إ 19/10/1985في الفترة من  المعلم الجامعي إعداددورة  -

 :مشاركة(تنظيم و و  إعداددولية )محلية و  مؤتمرات :عاشرا 
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 ي اعذاإل اإلعالممستقبل ”مؤتمر في ”الدورالمفهوم و  فيعالم الخدمة العامة قراءة إ “ -1
جامعة  اإلعالمذاعة بكلية م اإللقس يالمؤتمر العلم ،م2014ضوء دستور  في يالتليفزيونو 

 ” مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية”تنظيمه بالتعاون مععليه و اإلشراف تم  ،القاهرة
  .(2014مارس  16)

نحو تعزيز  ”يالمؤتمر الدول  ،”المقومات والتحديات  :ياألوروب  يتعزيز الحوار العربو   اإلعالم“ -2
مؤسسة فريدريش ناومان   ،”مواجهة التحديات على أسس ليبرالية :ياألوروب يالحوار العرب

 .2014مايو  18-16الفترة من  في ،يالدول ين أجل الحرية والمنتدى الليبرالم
تعزيز ” طار مشروعإ في ،“الكوارثالتخطيط لمواجهة األزمات و  فيية اإلعالمالسياسات “ -3

المنظمة الدولية للتربية   ،”عمارعادة اإلإ نعاش و غاثة واإلمجال اإل في اإلعالمدور وسائل 
 .2014فبراير  12-11لليونسكو اللجنة الوطنية المصرية  -“اليونسكو” العلوم والثقافةو 

 في اإلعالممؤتمر دور  ،”الواقع والتحديات ،المفهوم ،تعزيز ثقافة الحوار في اإلعالمدور “ -4
هللا بن  طار برنامج الملك عبدإ في ،المنطقة العربية فيتعزيز ثقافة الحوار بين الثقافات 

 يالملك عبد العزيز للحوار الوطنز عبد العزيز لثقافة السالم والحوار بالتعاون مع مرك
 . 2014فبراير  21-20 الفترة من في ،ومنظمة اليونسكو، الرباط

 في  “سيناء فيأثرها على التنمية الشاملة ية و اإلعالمالمتغيرات والتحديات التكنولوجية و “ -5
الندوة  “ي المصر  يثارها على األمن القومآو  يتنمية سيناء من منظور استراتيج” مؤتمر

وزارة  ،، هيئة بحوث العملياتم2014 /2013 ييجية للقوات المسلحة للعام البحثاالسترات
 . 20/4/2014 ،الدفاع

االستراتيجية المصرية  ” –“يةاإلعالمقليمية والدولية على القوة ثير المتغيرات المحلية واإلأت“ -6
 ي يجية للقوات المسلحة للعام البحثالندوة االسترات في ،“يةاإلعالمالمقترحة لتطوير القوة 

 . 2014نوفمبر  ،وزارة الدفاع  ،هيئة بحوث العمليات ،م2012/2013
 اإلعالمدور  ”  في  ،“مرحلة الصراع المسلح  فيبوسائله المختلفة خالل األزمات و   اإلعالمدور  “ -7

ألكاديمية ناصر   ي السنو   يالبحث االستراتيج، اعات المسلحةر ثناء وبعد األزمات والصأقبل و 
 .2012، فبراير م 2012/ 2011 يعن العام التدريب العسكرية العليا
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الحديث  اإلعالماستخدام ”في ،“أنواعها واستخداماتها الحديثة ،تعريفها ،لكترونيةالوسائط اإل“ -8
للدراسات المستقبلية   يالمركز الدول ،” للوسائط االلكترونية ما بين االيجابيات والسلبيات

 . 2013مايو  27 ،واالستراتيجية
والمجتمع   اإلعالم”  مؤتمر،  ”ييجابإنحو عالقة تفاعلية وتحالف    :يالمجتمع المدنو   اإلعالم“ -9

 . 2012مايو  11-9 الفترة من في ،للبيئة والتنمية يالدول يالمنتدى العرب ،”يالعرب يالمدن
مركز ”شراف عليه وتنظيمه من خاللمؤتمر تم اإل، ”اإلعالملوسائل  يالتنظيم الذات“ -10

 "مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية”  بالتعاون مع”عالمياإلنتاج  التدريب والتوثيق واإل
 .(2012مايو  3جامعة القاهرة ) اإلعالمكلية  ،”أكاديمية دويتش فيال األلمانية”و

عمليات  :ياألوروب يالحوار العرب” مؤتمر في، ”الصراع واألزمات إدارةو  اإلعالم“ -11
الهيئة القبطية  ”ظل الصراع فيالحفاظ على الهويات  :الدول العربية واألوروبية فيالتحول 

 ،قبرص ،”ياألوروب يرثوذكسية للحوار العرباألكاديمية األ”نجيلية للخدمات االجتماعية واإل
 .(التنظيم في)تقديم ورقة بحثية والمشاركة  م2011بريل إ 16

 ” يالوطن العرب فيتحديات البيئة والتنمية ” يللمؤتمر الدولللتحضير  إعالميمنسق  -12
للصحافة بالتعاون مع الشبكة  يقليماإل األهرامخالل معهد  الفترة فيقد بالبحرين ع   يالذ

 . 2008فبراير  15-12الفترة من  في ،البحرينالعربية للبيئة 
 اإلعالممن خالل وحدة   ”يالبيئ  يلتنمية الوع  ياألوروب  يمبادرة الحوار العرب”  منسق -13

 .2007كتوبر أ ،يع المنظمة العربية للتعاون الدولبالتعاون م ،األهرامبمؤسسة  يالبيئ
 ،”وسطالشرق األ فيمستقبل السالم والتعاون ” ورشة العمل الدولية فيالمشاركة  -14

  .2005بريل إ 4لى إمارس  31الفترة من  فياسطنبول  ،يدالقنصلية العامة للسو 
 :نشر السالمالقيم العالمية و ”  القمة الخامسة للقيادة والحكم الرشيد بعنوان  فيالمشاركة   -15

 في ،كوريا ،اتللمؤتمر  يالدولمركز شيونج بيونج  ،”الرشيد ينحو نموذج جديد للحكم العالم
 .2005فبراير  16-12الفترة من 

 التاسع بعنوان   ي المؤتمر السنو   ،الشرق األوسط  فيالمرأة والسالم    مؤتمر  فيالمشاركة   -16
  19- 16الفترة من  فيثينا أ ”يالدولفيدرالية المرأة للسالم  ،”طفالنانحو نشر ثقافة السالم أل”

 .2005مايو 
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المرأة المصرية واألهداف ” ورش العمل المقامة على هامش مؤتمر فيالمشاركة  -17
   .2004مارس  16-13الفترة من  فيسكندرية مكتبة اإل ،للمرأة  يالمجلس القوم ”التنموية

من شكاليات األإ”خامسالمؤتمر ال ”مصر في يمشكالت التحول الديمقراطقضايا و “ -18
من طار مبادرة مجلس األإ في ”البحث عن الحلول :منطقة الشرق األوسط في يقليماإل

للعالقات الدولية ووزارة الخارجية اليونانية    يمركز بيركل  ،وسطالشرق األ  في  يقليمالسالم اإلو 
والمؤتمر ، 2003ديسمبر  14–11الفترة من  فيمريكية الواليات المتحدة األ ،كاليفورنيا
 فيوالمؤتمر السادس  ،20/5/2004لى إ 17/5/2004الفترة من  فيعمان  فيالخامس 

 .20/3/2005لى إ 17/3/2005الفترة من  فيثينا أ
دول مجلس التعاون  في اإلعالم”مؤتمر ،”الواقع والتحديات :يالخليج اإلعالم“ -19

 . 20/2/2005 ،البحرين ،مركز الخليج للدراسات االستراتيجية ،”رؤية تقييمية يالخليج
عالميين العرب حول البيئة والتنمية األول لإل يقليمالمنتدى اإل” مالعأ  فيالمشاركة  -20

من خالل  ،الثالثة حول التنمية المستدامة ”رضقمة األ” لـ طار التحضيرإ في، “المستدامة
لألمم  ينمائالبرنامج اإل”بالتعاون مع األهراموالتنمية بمؤسسة  يالبيئ  اإلعالموحدة 

 .2002يوليو  25- 24الفترة من  في ،يظب بوأ ،سياأغرب  مكتب UNDPالمتحدة"
والتنمية   يالبيئ  اإلعالممن خالل وحدة    ”يتقييم األثر البيئ”  تنظيم مؤتمر  فيالمشاركة   -21

جهاز شئون بجامعة بوردو الفرنسية و   ”التكنولوجية البيئيةمعهد  ”  معبالتعاون    األهرامبمؤسسة  
  .2000 هيوني 29-26 الفترة من في ،البيئة بوزارة البيئة القاهرة

  يالثان يالعرب المؤتمر منسق -22
بمؤسسة   والتنمية  يئالبي  اإلعالممن خالل وحدة    ”ةضرورة من ضرورات الحياالبيئة  ” -23

كتوبر أ ،دمشق ،”للتنمية البيئية بألمانيا ياألوروب يالعربالمركز ”بالتعاون مع ،األهرام
2000 . 

 ي البيئ اإلعالممن خالل وحدة  ”لجودة وتحسين البيئة يالعرب اإلعالممنتدى "منسق  -24
 ،الدار البيضاء  ،UNEP  مم المتحدة للبيئةبالتعاون مع برنامج األ  ،األهراموالتنمية بمؤسسة  

 . 1998أكتوبر  15-14الفترة من  في
 : أنشطة خدمة المجتمعو برامج تدريب  شراف علىاإل :عشر حادى 
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مدربين من  عدادإل ”أكاديمية دويتش فيال األلمانية” بالتعاون مع ”برنامج تدريب المدربين“ -1
 6المعاونة ا من الهيئة عضو   12شارك فيها  ،ون يوالتليفز ذاعة قسم اإل فيالهيئة المعاونة 

 .(2014-2013من شعبة الراديو ) 6من شعبة الفيديو و
سة فريدريش ناومان من سمؤ القادة و  إعدادبالتعاون مع معهد  ،"ثقافة الحوار وقبول اآلخر"  -2

 .2013أجل الحرية 
التحضير لالنتخابات  طار إ في ”للشباب يالسياس يتنمية الوع في اإلعالمدور ” منتدى  -3

 . 2014مايو  ،بالتعاون مع وزارة الشبابم 2014لرئاسية ا
، بالتعاون ”يبقضايا الشباب العرب يوتنمية الوع اإلعالم” للشباب ي السنو  يالملتقى العرب  -4

 .مع وزارة الشباب
 م.2013يونيو  ”لضباط الشرطة اإلعالملتنمية مهارات االتصال بوسائل ” الدورة المتقدمة  -5
 بالتعاون مع ”2014للمرشحات المحتمالت لالنتخابات البرلمانية  يبرنامج الدعم الفن“  -6

البرلمانية على مستوى  مرشحة محتملة لالنتخابات 60)شارك فيه  "ة أ للمر  يالمجلس القوم”
 م.2013ديسمبر  14-12الفترة من  في( الجمهورية

مجموعة ورش عمل بالتعاون    ”التليفزيون ذاعة و مجال اإل  فيالشامل    عالمياإلتنمية مهارات  “ -7
 . 2013فبراير  ،"للتدريب واالستشارات يالمركز الدول” مع

  ي االتحاد الدول” التعاون معب ”يالشامل لاللتحاق بالسلك الدبلوماس يالبرنامج التأهيل “ -8
 .(2013مارس  -فبراير) ”لالستشارات والدراسات والتدريب

 ”ا للعدالة الناجزة وطرق التسوية البديلةتعزيز    يالتحكيم الدول  ي وتأهيل مستشار   إعدادبرنامج  “ -9
 .(2013فبراير ) ”لالستشارات والدراسات والتدريب ياالتحاد الدول” بالتعاون مع

االتحاد ” بالتعاون مع ”الشامل لاللتحاق بجامعة الدول العربية يالبرنامج التأهيل“ -10
  .(2012، )ديسمبر ”لالستشارات والدراسات والتدريب يالدول

برنامج    ”ة الحريةيوقض  يالعالم العرب  فيالمؤسسات الديمقراطية    :استشراف المستقبل“ -11
)شارك   ”جل الحريةأمؤسسة فريدريش ناومان من  ”لشباب الباحثين العرب بالتعاون مع  يدريبت

جامعة القاهرة   اإلعالمذاعة والتليفزيون بكلية قسم اإل فيعضاء من الهيئة المعاونة أ  4فيه 
 . (2/11/2012لى إ 24/10الفترة من  في لمانياأ فيمن خالل ورشة عمل 



 20 

  تغطية  في يلكتروناإل اإلعالممجال  فييين والعاملين اإلعالم تنمية مهارات“ -12
 ” عالمياإلنتاج اإلمركز التدريب والتوثيق و ” من خاللمجموعة ورش عمل  ”االنتخابات

 ،األلمانيةمن أجل الحرية    بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان  ،جامعة القاهرة  اإلعالمبكلية  
  .(10/12/2011-8) عالمياإلنتاج مركز التدريب والتوثيق واإلو 
تغطية االنتخابات البرلمانية والرئاسية   فييين اإلعالمتنمية مهارات الصحفيين و “ -13

يون واالنتخابات مدونة اإلعالم” يعمل للتدريب على الدليل التدريب ورش ”2010-2011
 األهرامومؤسسة  ”من أجل الحريةمؤسسة فريدريش ناومان ”بالتعاون مع ”خالقيةأمهنية و 

 .(م2010مايو )
المنظمة ” ورش عمل بالتعاون مع ”2010البرلمانية نحو تغطية مهنية لالنتخابات “ -14

  IFIS”الدولية لنظم االنتخابات
 يقليماإل األهراممن خالل معهد  ،”األزمات إدارةو  يالعرب اإلعالم” التدريبي  البرنامج  -15

  بالتعاون مع   بالمؤسسات الصحفية المختلفة  افي  صح  50شارك فيه    األهرامللصحافة بمؤسسة  
  19-18 الفترة من في "،للبيئة والتنمية يالعرب اإلعالممنتدى "و ”اتحاد الصحفيين العرب”

 . 2010يناير 
  إعداد  إلى باإلضافةسلسلة من ورش العمل  ”اإلنسانونشر ثقافة حقوق  اإلعالم“ -16

 اإلقليمي  األهراممن خالل معهد    ،اإلنسانمجال حقوق    فيفضل األعمال الصحفية  مسابقة أل
البرنامج  ”و ”بناء -اإلنسانمجال حقوق  فيمشروع دعم القدرات ” بالتعاون معللصحافة 

 . (2010-2008)الفترة من  فيUNDP ”لألمم المتحدة ينمائاإل
من  ”فيواالتصال الكش اإلعالمدبلوم ”طارإ في ”التطوعينشر ثقافة العمل ” برنامج -17

الكشفية العربية واالتحاد المنظمة ” مع للصحافة بالتعاون  يقليماإل األهرامخالل معهد 
يونيو  و  م2008يونيو  في، دولة عربية 15ا من مصر وصحفي   51شارك فيه ، ”يالعرب

2009 . 
 ،”بالهيئة العامة لقصور الثقافة اإلعالم يخصائأتنمية مهارات ” يالبرنامج التدريب -18

 األهراممعهد من خالل  ”بوزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة” بالتعاون مع
ا من سبع محافظات مصرية متدرب   40شارك فيه  ،األهرامللصحافة بمؤسسة  يقليماإل

 .2008 ديسمبر -نوفمبر
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الكندية   األهراممن خالل جامعة    ،”الجامعات  فينشر ثقافة الجودة  ”  سلسلة ندوات عن -19
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ” بالتعاون مع ،للصحافة يقليماإل األهراممعهد و 

 . 2008 ،"واالعتماد
 ،سيوطأجامعة  و   "هيئة المواصفات والجودة” معبالتعاون    "تنمية الصناعات الصغيرة" -20

 .2007فبراير  16
للصحافة بمؤسسة  يقليمإلا األهراممن خالل معهد  ،ي التجار و  يبرامج التحكيم الدول -21

تم من   ،”وسطلدول الشرق األ  يوالمحل  يالدول  ي مؤسسة التحكيم التجار ”  بالتعاون مع  األهرام
   .المنازعاتهمية التحكيم كوسيلة لفض أ لنشر مفهوم و  خالله عقد مجموعة من ورش العمل

الضريبة   إدارةب  اإلعالمالعالقات العامة و   يلئو تنمية مهارات االتصال لدى مس”  برنامج -22
وزارة بالتعاون مع    ”للصحافة  يقليماإل  األهراممعهد  ”  من خالل  ،على المبيعات بوزارة المالية

 .(2007المالية )
صالح لمناقشة قضايا اإل على مدى ثالث سنوات ”صالحلإل األهراممنتدى ” تنظيم -23

للصحافة بمؤسسة  يقليماإل األهراممن خالل معهد  ”عالمياإلو  ياالجتماعو  ياالقتصاد
 مصر بالتعاون مع  فيصالح  المؤتمرات حول قضايا اإلتضمن سلسلة من الندوات و   األهرام

م  2005-2004  ،”معهد الدراسات االقتصادية”و  ،"مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية”
  :وتضمن الموضوعات التالية

 .”لى اقتصاد السوق الحرإالتحول و  االقتصادي اإلصالح” المنتدى األول بعنوان -
 .”ظل التحديات الراهنة في والمرئيالمسموع  اإلعالممستقبل ” بعنوان يالمنتدى الثان -
 .”واالقتصادية لالتجاه نحو الخصخصةبعاد االجتماعية األ” المنتدى الثالث بعنوان -

بالجامعات  اإلعالمية لطالب كليات اإلعالمتنمية المهارات ” يالبرنامج التدريب  -24
  ” اتحاد الجامعات العربية ” للصحافة بالتعاون مع يقليممن خالل معهد األهرام اإل ”العربية

17/7-12/8/2004. 
من خالل معهد األهرام   ”يالبيئة وتنمية تراث مصر الطبيع  حماية”  يالبرنامج التدريب  -25

تنمية لحماية و  هليةمنتدى المنظمات األ” بالتعاون مع األهرامللصحافة بمؤسسة  اإلقليمي
 .12/2004-9 ”يتراث مصر الطبيع
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للصحافة  اإلقليميهرام ألامن خالل معهد ”الصحافة المتخصصة” يتدريبالبرنامج ال -26
، فيمؤسسة باكارد للتدريب الصح”و  ”ومؤسسة نايت  ”للصحفيين  يالمركز الدول”  بالتعاون مع

ووسائل   اإلصداراتقسام و األ  فيلعاملين  اعدة دورات وورش عمل للصحفيين    هعقد من خالل
 .2005-2004 ،المتخصصة اإلعالم

 األهرام من خالل معهد  ”الكتلة الحرجة ألعضاءتنمية مهارات االتصال ” برنامج -27
 .2003 ،”وزارة التربية والتعليم” بالتعاون مع ،األهرامللصحافة بمؤسسة  اإلقليمي

من خالل وحدة   ”يالبيئ ينشر وتنمية الوع في اإلعالمدور الصحافة و ” مشروع -28
على   اإعالمي  و  افي  صح 250 تدريبتم من خالله  األهراموالتنمية بمؤسسة  يالبيئ اإلعالم

قليم طبعت بمؤسسة إصدار صحف تجريبية لكل إوتم مستوى المحافظات واألقاليم المختلفة 
 :المشروعتضمن و  األهرام

  .يين والصحفيين على تغطية وتناول قضايا البيئةاإلعالمدليل لتدريب  صدارإ -
تنمية مهارات ” األقاليم المصرية المختلفة بعنوان فيعالميين والصحفيين لإل يبرنامج تدريب  -

  125بمشاركة  ”تناول قضايا وشئون البيئة فياألقاليم المصرية  فييين والصحفيين اإلعالم
 .  دورات تدريبية 5من خالل  قاليم مصريةأ ةخمس في اإعالمي  و  اصحفي  

البرامج   يأقسام البيئة ومعدرؤساء  يين و اإلعالمسلسلة ندوات وورش عمل للصحفيين و   إعداد -
 " جهاز شئون البيئة” بالتعاون مع، الشئون البيئيةتناول القضايا و  فيالبيئية لتنمية مهاراتهم 

هيئة المعونة الدانماركية ومشروع تحسين و   EEPP”مم المتحدة للسياسات البيئيةبرنامج األ”و
 .(2005-2003)، بهيئة المعونة الفنلندية CAIPهواء القاهرة

جة لقيادة عمليات التغيير تنمية مهارات االتصال ألعضاء الكتلة الحر ” برنامج -29
 . 2003التعليم بالتعاون مع وزارة التربية و  ”ي التربو 

من ، ”القاهرة  بمحافظة والتنفيذية  والشعبية المحلية المجالس أداء تحسين ” برنامج  -30
 القرار مركز” مع بالتعاون  ،األهرامللصحافة بمؤسسة  اإلقليمي األهرامخالل معهد 

 . 16/10/2003-13الفترة من  في السويدية دايكونيا  ومؤسسة ”لالستشارات
 والتعامل ”انتخابية  حمالت إدارة كيفية علي الشابة السياسية القيادات  تدريب ” برنامج  -31

من خالل معهد   ”المصرية  المحافظات  ى مستو   ىعل  والمجالت  والصحف   اإلعالم  وسائل  مع
 . 2003 ”المجموعة المتحدة” بالتعاون مع ،األهرامللصحافة بمؤسسة  اإلقليمي األهرام
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الوزارات والمؤسسات   فيوالعالقات العامة    اإلعالم   يخصائأ  إعداد”  يالبرنامج التدريب -32
بالتعاون مع مجموعة من  ”للصحافة اإلقليمي األهراممعهد ” من خالل ”والشركات المصرية

 . 2003 ،الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية
الهيئة ” بالتعاون مع ”يدور المجتمع األهلآليات تفعيل جودة العملية التعليمية و “ -33

 .2003يوليو  ،”نجيلية للخدمات االجتماعيةالقبطية اإل
وتنظيم   إعدادتضمن    ”خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية  فيدور الجامعات  ”  برنامج -34

تنمية والنهوض ال فيقليمية وورش العمل حول دور الجامعات اإل سلسلة من المؤتمرات
جامعة السويس وجامعة  المنوفية  ليميةإقجامعات  7)شمل البرنامج  يبالمجتمع المحل

وتم   (وجامعة  حلوان وجامعة  اسيوط وجامعة  الزقازيق وجامعة  المنيا وجامعة  المنصورة 
مؤسسة  فيللجامعات المصرية طبعت  ي ع مطبوعات عن أبعاد الدور التنمو صدار سبإ

بالتعاون مع الجامعات  األهراموالتنمية بمؤسسة  يالبيئ اإلعالموحدة ” من خالل األهرام
 .قليميةاإل

 للصحافة بالتعاون مع اإلقليمي األهراممن خالل معهد  ”نتاجنشر ثقافة الجودة واإل” برنامج -
منظمة ”و ،”جهاز شئون البيئة”و ”نتاجوجودة اإل ية المصرية العامة للتوحيد القياسالهيئ”

 .”التكنولوجيةوزارة الصناعة والتنمية ”و ”يزو العالميةاأل
للصحافة بمؤسسة  اإلقليمي األهراممن خالل معهد تفعيل قانون الملكية الفكرية ” مؤتمر -35

ديسمبر   23،  ”المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية”و  ،"وزارة االتصاالت”  بالتعاون مع  األهرام
2002 

 اإلقليمي األهراممن خالل معهد  ”تكنولوجيا االتصال وتحديات القرن الجديد”مؤتمر -35
 2002يناير  ،لالتصاالت يبالتعاون مع المعهد القوم ،األهرامللصحافة بمؤسسة 

 اإلقليمي  األهراممن خالل معهد    ”تنمية الحاصالت الزراعية  في  اإلعالمدور  ”  مؤتمر -36
   2002يونيو    ”للحاصالت الزراعية  يالمجلس السلع”  بالتعاون مع  األهرامللصحافة بمؤسسة  

طار دعم االستراتيجية القومية إ في ”نحو استخدام أكفأ للطاقة”  يالبرنامج التدريب -37
 ، األهراموالتنمية بمؤسسة    يالبيئ  اإلعالممن خالل وحدة    ،مصر  فيلالستخدام األكفأ للطاقة  

 UNDP  بالوكالة األمريكية للتنمية  EEPP”للسياسات البيئية  ي البرنامج المصر ”  بالتعاون مع
 2001مارس  ”جهاز شئون البيئة”و
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 اإلقليمي  األهراممن خالل معهد مع دول الكومنولث  عالمياإلبرنامج التواصل  -38
 ”لدول الكومنولث ومنغوليا يوق التعاون الفندصن” مع بالتعاون  األهرامللصحافة بمؤسسة 

  لوفود من دول الكومنولثتضمن سلسلة من ورش العمل جية بوزارة الخار 
برامج زيارات   في ”والتنمية يالبيئ اإلعالموحدة ” من خالل األهرامتمثيل مؤسسة  -39

  :دولية
خطة عن نشر معلومات   عدادبرنامج زيارة الواليات المتحدة األمريكية بترشيح من وزير البيئة إل  -

الحد من  فيعن نوعية الهواء والحد من التلوث من خالل الوقوف على تجربة الواليات المتحدة  
 Egyptian Environmentalطار برنامج السياسات البيئية المصرية إ فيتلوث الهواء 

Policy Program EEPP  يناير  30-14الفترة من  في ”تحسين هواء القاهرة” مشروعو
2004 

يوليو    18-9لمانيا  أب  ”لتنمية البيئة  يوروباأل  يالمركز العرب”  لزيارة وتبادل خبرات مع  برنامج -
2002 

 1999يو ما -فيينا ”خطار البيئيةمواجهة األ”وورشة عمل دولية حول برنامج زيارة -
  :الجامعات والمعاهد التالية فيالتدريس  :عشر ثالث 

  .جامعة القاهرة اإلعالمذاعة والتليفزيون بكلية قسم اإل -
الجامعة ببكلية اللغات التطبيقية  ”التجارة واألعمال الدوليةبشعبة ” تدريس مواد االتصال -

 مصر فيالفرنسية 
  .الكندية األهرامجامعة  اإلعالمكلية  -
 .أكتوبر 6جامعة  اإلعالمكلية  -
  .اإلعالمعلوم باألكاديمية الدولية للهندسة و  يوالتليفزيون يذاعنتاج اإلاإلقسم  -
 .االتصال مدينة الثقافة والفنون فنون  عالم ولإل يبالمعهد العال ذاعةاإلقسم  -
 يالفصل الدراس)جامعة القاهرة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية دبلوم الدراسات البرلمانية  -

 (2004/2005 ياألول للعام الجامع
  .بأكاديمية ناصر العسكرية العليا يكلية الدفاع الوطن -

 
                   ****************************** 


