
 سيرة ذاتية
 ) ۲۰۲۰ ديسمبر ۲۱ (تحديث

 البيانات الشخصية:

 االسم: محمد وليد فتح هللا مصطفى بركات. 

 االسم الصحفي: محمد وليد بركات.

  ۰۱۰۹۹٤۹۹۲٤۸  –  ۰۱۱۱٤٥۷۰۷۷۸رقم الهاتف:  

 mwfmb93@gmail.comالبريد االلكتروني:  

 .۱۹۹۳أغسطس  ۲۳الميالد: تاريخ 

 المؤهل الدراسي:

ها على صورة ات(معالجة الصحافة المصرية للشائعات وانعكاس: بعنوانفي اإلعالم ماجستير  -
 –كلية اإلعالم  –)، قسم الصحافة : دراسة تحليلية وميدانيةمؤسسات الدولة لدى الرأي العام

 .۲۰۲۰أغسطس  ۱۹تاريخ بجامعة القاهرة، 
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&ExactSearch=1&crite
ria1=2.&SearchText1=%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%

d+%d8%a7%d9%84%d9%885%d8%af+%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af+%d9%81%d8%aa%d8%a
4%d9%87+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89  

 .۲۰۱٥/۲۰۱٦جامعة القاهرة العام  –كلية اإلعالم  –قسم الصحافة  -السنة التمهيدية للماجستير  -

.  وحاصل ۲۰۱٤/۲۰۱٥جامعة القاهرة، دفعة  –كلية اإلعالم  –بكالوريوس من قسم الصحافة  -
الدفعة في السنوات الدراسية األربعة، بتقدير عام امتياز مع مرتبة على المركز األول على 
 %. ۹٦٫٤ بما يعادل ،٤٤۰۰درجة من  ٤۲٤۲،  ٤/GPA   (۳٫۹۸الشرف، ومعدل تراكمي (

 :التدرج الوظيفي

 ۲۰۲۰أكتوبر  ۲٥جامعة القاهرة اعتبارا من  –كلية اإلعالم  –مدرس مساعد بقسم الصحافة  -
 وحتى اآلن.

 وحتى اآلن.  ۲۰۱٦يونيو  ۸جامعة القاهرة اعتبارا من  –كلية اإلعالم  –معيد بقسم الصحافة  -

 خبرات عملية حالية:

شباب إعالم.أورج، الدستور، الوطن، المصري اليوم،  البوابات اإللكترونية:كاتب مقال في  -
 مصر.

التابع   Young Mediterranean Voicesفي برنامج "صوت شباب المتوسط"مدرب  -
 ۲۰۱۸، ومحكم في البطوالت الوطنية للمناظرات British Councilللمجلس الثقافي البريطاني 

– ۲۰۲۰. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بحوث منشورة:

بحث نقدي حول كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) للدكتور طه حسين، في إطار مسابقة  )۱
 ).۲۰۱٦ديسمبر  –عة القاهرة (مارس "اقرأ"، التي نظمتها جام

"، ۲بحث نقدي حول كتاب (أدبي آدم) للدكتور عبدالصبور شاهين، في إطار مسابقة "اقرأ  )۲
 .)۲۰۱۷/۲۰۱۸التي نظمتها جامعة القاهرة (

مفهوم األمن القومي العربي في خطاب الصحف المصرية والسعودية إزاء ) بحث بعنوان (۳
البحرية بين الدولتين: دراسة تحليلية مقارنة)، في المؤتمر العلمي الثالث اتفاقية ترسيم الحدود 

للمعهد العالي الدولي لإلعالم، (نحو أجندة مستقبلية لبحوث اإلعالم: إشكاليات التحول من النمطية 
  . ۲۰۱۸إبريل  ۲٤-۲۳إلى التجديد واإلبداع)، في أكاديمية الشروق، 

http://search.mandumah.com/Record/943826  

https://arabyouthresearch.org/#/profile/813  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جوائز ومراكز:

جامعة القاهرة في  -) المركز الثالث في المقال في المسابقة الثقافية على مستوى كلية اإلعالم ۱
 . ۲۰۱۲/۲۰۱۳العام الدراسي 

جامعة القاهرة في  -سابقة الثقافية على مستوى كلية اإلعالم ) المركز األول في المقال في الم۲
 .۲۰۱٤/۲۰۱٥العام الدراسي 

http://www.albawabhnews.com/1176476 

الدراسي ) المركز األول في المقال في المسابقة الثقافية على مستوى جامعة القاهرة في العام ۳
۲۰۱٤/۲۰۱٥. 

على  ۲۰۱٥) التي نظمتها وزارة الشباب عام ۳) المركز األول  في المقال في مسابقة (إبداع٤
 مستوى الجامعات المصرية.

) جائزة (مصطفى وعلي أمين) من دار أخبار اليوم، بصفتي األول على قسم الصحافة، كلية ٥
 .۲۰۱٥جامعة القاهرة، دفعة  –اإلعالم 

ثاني في مسار الدراسات العُليا، عن بحث حول كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) في المركز ال) ٦
 ).۲۰۱٦ديسمبر  –إطار مسابقة "اقرأ"، التي نظمتها جامعة القاهرة (مارس 

حول (الالمركزية كسبيل ، ۲۰۱۷ديسمبر  ۸) لقب "أفضل متناظر" في المناظرة التي جرت ۷
 األوليمبي بالمعادي في إطار برنامج "صوت الشباب العربي".لإلصالح اإلداري) في المركز 

) المركز األول في مسار الهيئة المعاونة، عن بحث حول كتاب (أدبي آدم) في إطار مسابقة ۸
 .)۲۰۱۷/۲۰۱۸"، التي نظمتها جامعة القاهرة (۲"اقرأ 

فرع البحوث في عن دراسة بعنوان "دور الشباب في مواجهة الشائعات"، ) المركز الثاني ۹
 .۲۰۱۸رة الشباب والرياضة ودار المعارف، وزا نظمتهاالمسابقة الثقافية للشباب، التي ب
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) التي نظمتها وزارة الشباب ۲راكز الشباب م) المركز الثالث في المقال في مسابقة (إبداع ۱۰
 على مستوى الجمهورية. ۲۰۱۹عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خبرات التدريس:

) االشتراك في تدريس مقرر (المدخل إلى الصحافة) مع الدكتور محمد منصور هيبة، للفرقة ۱
 .۲۰۱٦/۲۰۱۷للعام الجامعي جامعة القاهرة في الفصل الدراسي األول  –األولى بكلية اإلعالم 

) االشتراك في تدريس مقرر (اإلعالم والمجتمع) مع الدكتورة أمل السيد متولي، للفرقة الثانية ۲
 .۲۰۱٦/۲۰۱۷جامعة القاهرة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  –بكلية اإلعالم 

افع، للفرقة الثانية ) االشتراك في تدريس مقرر (نشأة وسائل االتصال) مع الدكتور شريف ن۳
 .۲۰۱٦/۲۰۱۷جامعة القاهرة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  –بكلية اإلعالم 

) االشتراك في التدريب العملي بقسم التحقيقات في جريدة صوت الجامعة، مع األستاذ خالد ٤
معي جامعة القاهرة، للعام الجا –زكي، للفرقة الثالثة بقسم الصحافة، بكلية اإلعالم 

۲۰۱٦/۲۰۱۷. 

) االشتراك في تدريس مقرر (مناهج البحث اإلعالمي) مع الدكتور عثمان فكري، للفرقة الثانية ٥
 .۲۰۱٦/۲۰۱۷جامعة القاهرة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  –بكلية اإلعالم 

رقة الثانية ) االشتراك في تدريس مقرر (اإلعالم والمجتمع) مع الدكتورة أسماء أبو زيد، للف٦
 .۲۰۱۷/۲۰۱۸جامعة القاهرة في الفصل الدراسي االول للعام الجامعي  –بكلية اإلعالم 

) التدريس لمجموعة تدريب عملي بقسم التحقيقات في جريدة صوت الجامعة، للفرقة الثالثة بقسم ۷
 .۲۰۱٦/۲۰۱۷جامعة القاهرة، للعام الجامعي  –الصحافة، بكلية اإلعالم 

ر جريدة صوت الجامعة، الصادرة عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة، منذ ) سكرتير تحري۸
 . ۲۰۱۷نوفمبر۱۲

) االشتراك في تدريس مقرر (النقد األدبي والفني) مع الدكتور أيمن عبدالهادي، للفرقة الثالثة ۹
 .۲۰۱۷/۲۰۱۸جامعة القاهرة، في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  –بكلية اإلعالم 

محمد حسام الدكتور  األستاذ ) معأخالقيات اإلعالم وتشريعاتشتراك في تدريس مقرر (اال) ۱۰
للعام الجامعي  األولجامعة القاهرة، في الفصل الدراسي  –بكلية اإلعالم  الرابعة، للفرقة الدين

۲۰۱۸/۲۰۱۹. 

الثالثة ) التدريس لمجموعة تدريب عملي بقسم التحقيقات في جريدة صوت الجامعة، للفرقة ۱۱
 .۲۰۱۸/۲۰۱۹جامعة القاهرة، للعام الجامعي  –بقسم الصحافة، بكلية اإلعالم 

) االشتراك في تدريس مقرر (مدخل إلى الفنون التشكيلية) مع الدكتورة هبة فاروق، للفرقة ۱۲
 .۲۰۱۸/۲۰۱۹جامعة القاهرة، في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  –الثالثة بكلية اإلعالم 

جامعة  –شرف مشروع تخرج (البلد) لطالب الفرقة الرابعة، بقسم الصحافة، بكلية اإلعالم ) م۱۳
 .۲۰۲۰/ ۲۰۱۹القاهرة، للعام الجامعي 
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https://elbalad2020.blogspot.com/ 

اطمة الزهراء محمد أحمد، للفرقة االشتراك في تدريس مقرر (ريادة األعمال) مع الدكتورة ف) ۱٤
 .۲۰۲۰/۲۰۲۱جامعة القاهرة، في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  –الثانية بكلية اإلعالم 

الجامعة، للفرقة الثالثة بقسم الصحافة، بكلية في مجلة عملي  ) التدريس لمجموعة تدريب۱٥
 .۲۰۲۰/۲۰۲۱ جامعة القاهرة، للعام الجامعي  –اإلعالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهام إدارية داخل الجامعة:

 كليةالختبارات برنامج الماجستير اإللكتروني  Control) االشتراك في لجنة النظام والمراقبة ۱
   .   ۲۰۱٦/۲۰۱۷للعام الجامعي  جامعة القاهرة، –اإلعالم 

الختبارات القبول في السنة التمهيدية للماجستير  Control) االشتراك في لجنة النظام والمراقبة ۲
   .   ۲۰۱٦/۲۰۱۷للعام الجامعي  جامعة القاهرة، –كلية اإلعالم 

جامعة القاهرة، منذ الفصل الدراسي  –م ) االشتراك في مهام وحدة ضمان الجودة، كلية اإلعال۳
 ، وحتى اآلن. ۲۰۱٦/۲۰۱۷األول العام الجامعي 

) وضع أسئلة مسابقة المعلومات العامة (من سيربح الجائزة)، لمرحلتي التصفيات والنهائيات، ٤
جامعة القاهرة، الفصل الدراسي األول العام  –في إطار أنشطة إدارة رعاية الشباب، كلية اإلعالم 

 .  ۲۰۱٦/۲۰۱۷الجامعي 

جامعة  –بكلية اإلعالم الختبارات الفرقة الثالثة  Control) االشتراك في لجنة النظام والمراقبة ٥
   .   ۲۰۱٦/۲۰۱۷للعام الجامعي  القاهرة،

الختبارات القبول في السنة التمهيدية للماجستير  Control) االشتراك في لجنة النظام والمراقبة ٦
  .   ۲۰۱۷/۲۰۱۸للعام الجامعي  جامعة القاهرة، – بكلية اإلعالم

 –بكلية اإلعالم الختبارات الفرقة األولى  Control) االشتراك في لجنة النظام والمراقبة ۷
   .   ۲۰۱۷/۲۰۱۸للعام الجامعي  جامعة القاهرة،

لعام جامعة القاهرة، ا -أمين لجنة تقييم مشروعات التخرج لقسم الصحافة، كلية اإلعالم  )۸
 . ۲۰۱۷/۲۰۱۸الجامعي 

جامعة  –) توثيق جلسة (اإلعالميون وإشكاليات الوعي بالجمهور) في مؤتمر كلية اإلعالم ۹
 .۲۰۱۸مايو  ۸-۷القاهرة الرابع والعشرون (نحو تجسير الفجوة بين اإلعالم والجمهور)، 

سبوع شباب االشتراك في وضع أسئلة مسابقة المعلومات العامة (دوري المعلومات) أل) ۱۰
جامعة القاهرة، الفصل الدراسي األول العام  -الجامعات، في إطار أنشطة إدارة رعاية الشباب 

 .  ۲۰۱۸/۲۰۱۹الجامعي 

) االشتراك في وضع أسئلة مسابقة المعلومات العامة تصفيات (دوري المعلومات) لمسابقة ۱۱
عة القاهرة، الفصل الدراسي األول جام -برنامج "العباقرة"، في إطار أنشطة إدارة رعاية الشباب 

 .  ۲۰۱۸/۲۰۱۹العام الجامعي 

https://elbalad2020.blogspot.com/
https://elbalad2020.blogspot.com/
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الجامعات)، في إطار أنشطة  فتيات) تحكيم وتقييم مجال (المقال) لتصفيات مسابقة (أسبوع ۱۲
 .  ۲۰۱۸/۲۰۱۹جامعة القاهرة، الفصل الدراسي األول العام الجامعي  -إدارة رعاية الشباب 

)، في إطار أنشطة إدارة رعاية ۷) تحكيم وتقييم مجال (المقال) لتصفيات مسابقة (إبداع۱۳
 .  ۲۰۱۸/۲۰۱۹جامعة القاهرة، الفصل الدراسي األول العام الجامعي  -الشباب 

خالل زيارة تعليمية إلى  ،كلية اإلعالم بجامعة فاروسمن الطالب والمعيدين ب) مرافق لوفد ۱٤
 .۲۰۱۸ديسمبر  ۱۲معة القاهرة، جا -كلية اإلعالم 

جامعة القاهرة  –لـ"ملتقى الثقافات األول" الذي نظمته كلية اإلعالم  اللجنة اإلعالمية ) عضو۱٥
 .۲۰۱۸ديسمبر   ۲٥

 –بكلية اإلعالم الختبارات الفرقة الرابعة  Controlاالشتراك في لجنة النظام والمراقبة ) ۱٦
   .   ۲۰۱۸/۲۰۱۹للعام الجامعي  جامعة القاهرة،

االشتراك في وضع أسئلة المعلومات العامة لمسابقة (الطالب المثالي) ضمن مهرجان ) ۱۷
جامعة القاهرة، الفصل الدراسي الثاني العام  -األسر، في إطار أنشطة إدارة رعاية الشباب 

 .  ۲۰۱۸/۲۰۱۹الجامعي 

جامعة  –ظمته كلية اإلعالم " الذي نمهرجان في حب إفريقيا) عضو اللجنة اإلعالمية لـ"۱۸
 .۲۰۱۹مارس  ۲٦ القاهرة

صناعة اإلعالم في ظل الفرص ) عضو اللجنة اإلعالمية لمؤتمر كلية اإلعالم جامعة القاهرة "۱۹
 .۲۰۱۹إبريل  ۱۷والتحديات التكنولوجية واالستثمارية"، 

والمسئولة عن تغطية ) عضو اللجنة اإلعالمية للموقع الرسمي لكلية اإلعالم جامعة القاهرة، ۲۰
 ، وحتى اآلن.۲۰۱۹ألحداث والفعاليات داخل الكلية، من أكتوبر ا

)، في إطار أنشطة إدارة رعاية ۸تحكيم وتقييم مجال (المقال) لتصفيات مسابقة (إبداع) ۲۱
 .  ۲۰۱۹/۲۰۲۰جامعة القاهرة، الفصل الدراسي األول العام الجامعي  -الشباب 

مقال) لتصفيات مسابقة (أسبوع فتيات الجامعات)، في إطار أنشطة تحكيم وتقييم مجال (ال) ۲۲
  .  ۲۰۱۹/۲۰۲۰جامعة القاهرة، الفصل الدراسي األول العام الجامعي  -إدارة رعاية الشباب 

 –بكلية اإلعالم الختبارات الفرقة الرابعة  Control) االشتراك في لجنة النظام والمراقبة ۲۳
 .    ۲۰۱۹/۲۰۲۰للعام الجامعي  جامعة القاهرة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دورات تدريبية: 

ة، والكمبيوتر، دورة تدريبية في مجاالت اإلعالم، واللغة اإلنجليزي ٥۰حصل على أكثر من 
 البحث العلمي، ومهارات التدريس والتدريب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  خبرات العمل اإلعالمي:

في عدد من خبرا وتقريرا وتحقيقا وحوارا صحفيا،  ۲۱۰ مقال رأي، وأكثر من ۸۰نشر أكثر من 
مجلة الشباب الشهرية وجريدة الشباب األسبوعية (من منها: ، المواقع والصحف المصرية
بوابة روزاليوسف، بوابة المصري اليوم، صحيفة وبوابة الوطن، إصدارات مؤسسة األهرام)، 

مجلة أكتوبر، صحيفة صوت الجامعة  موقع إعالم.أورج، الشروق، الدستور، بوابة شباب مصر،
تقارير وأفالم قصيرة على يوتيوب  ٥ة إلى جامعة القاهرة)، باإلضاف -(تصدر عن كلية اإلعالم

 وساوند كالود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرشيف الصور الفوتوغرافية:

 mhmdwalidbarakatانستجرام:   

https://www.instagram.com/mhmdwalidbarakat/ 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني:أرشيف 

 .۲۰۱۲سبتمبر  ۲۸) كتابة وتعليق صوتي لفيلم قصير (سوريا تحت الرماد) ۱

feature=plcp&http://www.youtube.com/watch?v=Z4tqhHpU7eY 

 .۲۰۱۸مارس  MoJo (۱۱# ورشة صحافة الموبايل) تصوير ومونتاج تقرير (۲
https://www.youtube.com/watch?v=B5XZqlRO2yI&t=10s  

 .۲۰۱۸مارس  ۲۰) ۲۰۱۷مبادرون رمضان ) تصوير ومونتاج (۳
https://www.youtube.com/watch?v=B5XZqlRO2yI&t=10s 

 .۲۰۱۸يوليو  ۳۱ذاعية (هياكلوا وّشي)، ) فكرة وكتابة وأداء صوتي الدراما اإل٤

https://soundcloud.com/maiahmad96/acpbzxfzi3m8   

إلى "الدنمارك" للتعرف على نظام "التعليم المدني"، من ) فيلم وثائقي قصير عن رحلة دراسية ٥
، في إطار أنشطة مركز التعليم المدني، في المعهد الدنماركي ۲۰۱۸نوفمبر  ۲٤إلى  ۱۹

 .DEDIالمصري للحوار 

TdYAc&feature=youtu.be-?v=ATA5Ahttps://www.youtube.com/watch  

https://www.instagram.com/mhmdwalidbarakat/
http://www.youtube.com/watch?v=Z4tqhHpU7eY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Z4tqhHpU7eY&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=B5XZqlRO2yI&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=B5XZqlRO2yI&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=B5XZqlRO2yI&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=B5XZqlRO2yI&t=10s
https://soundcloud.com/maiahmad96/acpbzxfzi3m8
https://soundcloud.com/maiahmad96/acpbzxfzi3m8
https://www.youtube.com/watch?v=ATA5A-TdYAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ATA5A-TdYAc&feature=youtu.be
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