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درجة األستاذ المساعد في اإلذاعة والتليفزيون بتاريخ .2018/9/12
درجة الدكتوراه في اإلعالم السياسي من قسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة
بتقدير مرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها بتاريخ
2012/1/16م ،وعنوانها "المعالجة اإلخبارية لقضايا الشرق األوسط السياسية واألمنية في
قنوات الحرة األمريكية والعالم اإليرانية والنيل لألخبار المصرية وانعكاسها على الجمهور
المصري".
دبلوم إدارة نظم الجودة من جامعة عين شمس يوليو  2016بتقدير ممتاز ()A
دبلوم الدراسات السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية سبتمبر 2008م بتقدير ممتاز.
درجة الماجستير من قسم البحوث والدراسات اإلعالمية بتاريخ 2004/6/27م بتقدير ممتاز،
والمعادلة برقم ( )17بتاريخ 2007/1/16م من المجلس األعلى للجامعات ،وعنوانها "دور
اإلعالن التليفزيوني في توجيه سلوك المراهقين :دراسة تطبيقية على المراهقين المصريين".
دبلوم الدراسات اإلعالمية من معهد البحوث والدراسات العربية دور سبتمبر 2002م بتقدير
ممتاز.
ليسانس آداب قسم إعالم جامعة الزقازيق دور مايو 1999م.

الدرجات الوظيفية

 أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون
المناصب اإلدارية
 رئيس كنترول الفرقة األولى منذ سبتمبر  2014وحتى اآلن.
 سكرتير تحرير مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية ،دورية علمية محكمة.
 مدير وحدة الجودة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق منذ أغسطس 2016
وحتى سبتمبر .2019
 نائب مدير وحدة الجودة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق منذ يناير  2014وحتى
يوليو .2016
 المشرف األكاديمي لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية.
 مستشار اللجنة االجتماعية التحاد الطالب المعهد.

الجوائز والمكافآت
 جائزة المرحوم األستاذ الدكتور أحمد الصاوي ألحسن رسالة دكتوراه 2011م –
2012م.

الخبرات
 مدير وحدة الجودة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق منذ أغسطس 2016
وحتى سبتمبر .2019
 رئيس كنترول الفرقة األولى منذ سبتمبر  2014وحتى اآلن.
 نائب مدير وحدة الجودة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق منذ يناير  2014وحتى
يوليو .2016

الندوات والمؤتمرات


الدورات

" استخدام برنامج  Nvivoفي تحليل البيانات الكيفية" يوم  3يوليو  ،2019من مركز
البحوث والدراسات االجتماعية ،كلية اآلداب – جامعة القاهرة.
 ورشة عمل "المراجعة الخارجية :مهارات وأسرار" يوم  11يونيو 2019م ،من الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
" المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي" في الفترة من  20 – 18ديسمبر ،2018
من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
" استخدام التكنولوجيا في التدريس" في الفترة من  17 – 16سبتمبر  ،2018من مركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات – جامعة القاهرة.
" تقنيات النشر الدولي" في الفترة من  19 – 18سبتمبر  ،2018من مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات – جامعة القاهرة.
" القيادات األكاديمية" في الفترة من  8 – 7فبراير  ،2017من مركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات – جامعة القاهرة.
" الساعات المعتمدة" في الفترة من  22 – 21نوفمبر  ،2016من مركز التدريب وتنمية
المهارات  -جامعة عين شمس.
" معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي :االصدار الثالث يوليو  "2016بتاريخ 16
أبريل  ،2016من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
" معايير الجودة في العملية التدريسية" في الفترة من  10 – 9يناير  ،2016من مركز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات – جامعة القاهرة.



"التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي" في الفترة من  21 – 20مايو ،2015
من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.



توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي في الفترة من
 19 – 17مايو  ،2015من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.



التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي في الفترة من  14 – 12مايو  ،2015من الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.



دورة تدريبية حولReporting Diversity Curricula Development :
Workshop
في الفترة من 2010/6/7م إلى 2010/6/10م من كلية اإلعالم جامعة القاهرة.



دورة تدريبية على برنامج  SPSSللتحليل اإلحصائي ومن كلية اإلعالم جامعة القاهرة
في الفترة من 2009/7/15م إلى 2009/7/29م ،ومن معهد البحوث والدراسات

اإلحصائية في الفترة من 2008/3/17م إلى 2008/3/31م.
 شهادة  ICDLمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بتاريخ 2007/12/4م.

األبحاث العلمية














"خطاب تقويض االحتجاجات الشعبية وتفاعالته مع استجابات الجمهور :دراسة حالة لخطبة
الرئيس السوداني عمر البشير" ،في :مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية ،المعهد الدولي
العالي لإلعالم بالشروق( ،مارس ( )2020تحت الطبع).
"أخالقيات المعالجة اإلعالمية لإلرهاب في البحوث العربية واألجنبية دراسة تحليلية" ،في:
المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال ،كلية اإلعالم جامعة األهرام الكندي ،العدد الرابع
والعشرين (يناير–مارس .)2019
"المعالجة اإلخبارية لقضية الهجرة غير الشرعية في وسائل اإلعالم التقليدية "دراسة
حالة لغرق مركب رشيد" ،في المجلة العلمية لبحوث اإلعالم ،كلية اإلعالم – جامعة
القاهرة (.)2017
"مصداقية المضمون اإلخباري المقدم في مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب دراسة
تطبيقية على شباب الجامعات المصرية" ،في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام –
مركز الرأي العام بكلية اإلعالم جامعة القاهرة (المجلد الخامس عشر – العدد الثالث
يوليو  /سبتمبر .)2016
"المعالجة اإلعالمية لالغتياالت السياسية بعد ثورة  30يونيو في القنوات الفضائية العربية:
دراسة مقارنة بين القنوات المصرية والعربية والموجهة باللغة العربية بالتطبيق على حادثة
اغتيال النائب العام هشام بركات" ،في" المجلة العلمية لقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية
االعالم جامعة القاهرة ،العدد الرابع (أكتوبر – ديسمبر .)2016
"تقييم المعالجة اإلعالمية لحوادث اغتيال رموز الدولة بعد ثورة  30يونيو" ،في :مجلة
البحوث والدراسات اإلعالمية ،المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق ،العدد األول
(الجزء الثاني) (يوليو  -ديسمبر ( )2016باالشتراك مع أ .نسمة فايق).
"القائم باالتصال وإشكاليات معالجة قضايا اإلرهاب " ،في :مجلة البحوث والدراسات
اإلعالمية ،المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق ،العدد األول (الجزء الثاني) (يوليو -
ديسمبر ( )2016باالشتراك مع د .رامي عطا صديق)
"اإلعالم واالنتخابات – دراسة ميدانية ألخالقيات المعالجة اإلعالمية لالنتخابات من
وجهة نظر اإلعالميين" ،في :المجلة العلمية لبحوث الصحافة ،العدد الرابع (أكتوبر –
ديسمبر ( )2015باالشتراك مع د .رامي عطا صديق).
"المعالجة اإلعالمية للسياسة الخارجية االمريكية تجاه مصر في عهدي مرسي ومنصور
دراسة مقارنة بين قناتي الجزيرة القطرية والحرة األمريكية" ،في :المجلة العربية لبحوث
اإلعالم واالتصال ،كلية االعالم جامعة األهرام الكندي ،العدد الرابع (يناير – مارس
.)2014

" مدى التزام البرامج الحوارية بالمعايير المهنية أثناء الفترات االنتقالية دراسة مقارنة بين
قناة الجزيرة القطرية وقناة الحرة األمريكية" ،في المجلة العلمية لبحوث الرأي العام،
المجلد الثالث عشر – العدد الثاني (مزدوج) (يوليو  -ديسمبر .)2014

المؤلفات العلمية
 اإلعالم من أجل التنمية والسالم ،الجيزة :أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي.2018 ،
(باالشتراك مع أ.م .د .رامي عطا صديق ،ود .نسرين عبد العزيز).
 اإلعالميون وقضايا التنمية :مفاهيم ومصطلحات أساسية ،كتاب إعالم الشروق ،سلسلة
يصدرها المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق (فبراير ( .)2017باالشتراك مع د.
رامي عطا صديق).
 االعالم واإلرهاب دارسة حالة واستراتيجية مواجهة ،القاهرة :العربي للنشر والتوزيع،
( .2016باالشتراك مع د .رامي عطا صديق وأ .نسمة فايق).
 االعالم والتنمية في مواجهة اإلرهاب – دليل مصطلحات ،الجيزة :أطلس للنشر واإلنتاج
اإلعالمي( .2016 ،باالشتراك مع د .رامي عطا صديق).
 اإلعالم ومواجهة اإلرهاب :دليل مصطلحات ،القاهرة :المعهد الدولي العالي لإلعالم –
اكاديمية الشروق( 2016 ،باالشتراك مع د .رامي عطا صديق).
 اإلعالم واالنتخابات :نحو مدونة سلوك في مواجهة المهنية الغائبة ،الجيزة :أطلس للنشر
واإلنتاج اإلعالمي( 2015 ،باالشتراك مع د .رامي عطا صديق).
المهمات العلمية

اللجان والجمعيات
 مقرر المؤتمر العلمي الرابع أبريل .2019
 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي السنوي الثالث أبريل .2018
 رئيس لجنة التوصيات للمؤتمر العلمي السنوي الثاني مارس .2017
 عضو اللجنة اإلعالمية للمهرجان السنوي .2017
 رئيس لجنة المطبوعات للمؤتمر العلمي السنوي األول مارس .2016
 رئيس لجنة المطبوعات للمهرجان السنوي .2019 - 2016

االشراف والتحكيم علي الرسائل

تحكيم المقاالت


المشاريع

الخبرات التدريسية







أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق
منذ سبتمبر  2018وحتى اآلن.
العمل مدرس بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق
منذ سبتمبر  2013وحتى سبتمبر  ،2018وتدريس المواد التالية :القنوات اإلخبارية
المتخصصة ،إنتاج البرامج والنشرات اإلخبارية ،والمدخل النفسي لإلعالم ،والكتابة
واإلعداد لإلذاعة والتليفزيون ،وإنتاج اإلعالن لإلذاعة والتليفزيون ،واإلعالم وإدارة
االزمات ،وإنتاج البرامج الترفيهية.
االنتداب لكلية االعالم بجامعة النهضة في العام الجامعي  ،2015 / 2014وتدريس
المواد التالية :فن االلقاء اإلذاعي ،وفن المونتاج التليفزيوني ،وبحث تطبيقي في اإلعالم.
العمل مدرس بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالمعهد العالي لإلعالم بسموحة منذ أبريل 2012
وحتى سبتمبر 2013م ،وتدريس المواد التالية :مدخل إلى اإلذاعة والتليفزيون ،والمدخل
النفسي لإلعالم ،والمدخل االجتماعي لإلعالم ،واإلعالم العلمي ،ومناهج البحث
اإلعالمي ،والكتابة واالعداد لإلذاعة والتليفزيون ،وإدارة المؤسسات اإلعالمية ،واإلعالم
والمجتمع.

األنشطة البحثية والتدريبية
 تدريب العاملين في مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على التحليلي
االحصائي في الفترة من فبراير – إبريل 2014م.



تدريب العاملين في مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على التطبيقيات
اإلحصائية في مجال االتصال السياسي يونيو 2013م.




تدريب العاملين في الهيئة العامة لالستعالمات على مهارات العرض الفعال مايو 2013م.
تدريب العاملين في الهيئة العامة لالستعالمات على التحليلي االحصائي في الفترة من فبراير -إبريل
2013م.




تدريب دارسي اإلعالم في مجال التحرير العلمي ،واإلعداد البرامجي لإلذاعة والتليفزيون.
المشاركة في التحليل اإلحصائي للتقريرين األول والثاني "عين على وسائل اإلعالم خالل المرحلة
االنتقالية لمصر" لملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان في الفترة من أكتوبر 2011م – أغسطس
2012م.



المشاركة في التحليل اإلحصائي لالستطالع األول لمركز بحوث الرأي العام حول اتجاهات
الرأي العام المصري نحو االزمات السياسية الراهنة مارس 2013م.



المشاركة في التحليل اإلحصائي لدراسة المجلس العربي للطفولة والتنمية لتقييم تناول برامج
التليفزيون الحوارية بالدول العربية لقضايا حقوق الطفل خالل الفترة من نوفمبر 2012م –
مارس 2013م.



المشاركة في التحليل اإلحصائي للمرصد اإلعالمي "عين على وسائل االعالم خالل المرحلة
االنتقالية لمصر" لملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان في الفترة من أكتوبر 2011م إلى
أكتوبر 2012م.



المشاركة في التحليل اإلحصائي لبحث عالقة الجمهور المصري بالقنوات التليفزيونية في
شهر رمضان عام 1431هـ 2010 /م لمركز بحوث الرأي العام.
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