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مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق، سبتمبر  - •

 م.2016سبتمبر  -م2014

 م.2011 -2010مدرس مساعد بمعهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال،  - •

م إلى 2011مدرس بمعهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال، أكتوبر  - •
 م.2012فبراير 

مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بمعهد الجزيرة العالي لإلعالم  - •
 م.2012م إلى فبراير 2011وعلوم االتصال، أكتوبر 

م إلى أغسطس 2012مارس  -مدرس بمعهد اإلسكندرية العالي لإلعالم بسموحة - •
 م.2012

 له أبحاث منشورة في عدد من الدوريات العلمية الُمحّكمة. - •

اجتياز العديد من الدورات التدريبية في مجال الجودة وتنمية مهارات وتطوير  - •
قدرات أعضاء هيئة التدريس )منها: التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، 
توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي، 

معايير الجودة في العملية  التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي، 
 التدريسية، إدارة الفريق البحثي(. 

 أنشطة مجتمعية )داخلية وخارجية(:

 عضو اتحاد كُتّاب مصر.  •

عضو مجلس تحرير مجلة )الدوار(، مجلة ثقافية اجتماعية تنموية خاصة بصعيد   •
مصر، تصدر عن مركز دراسات المرأة واإلعالم بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، 

 م بالتعاون مع منظمة "اليونسكو". 2003في الصدور سنة  بدأت

محرر مجلة )رسالة النور(، مجلة اجتماعية تنموية تصدر عن الهيئة القبطية   •
 اإلنجيلية للخدمات االجتماعية.  

 عضو منتدى حوار الثقافات، الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية. •

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية.   -ة الشبابعضو مجموعة التنمية الثقافية بأسقفي •

 -معهد الدراسات القبطية -المشاركة بالتدريس في قسم الدراسات اإلعالمية •
 م. 2015الكنيسة القبطية األرثوذكسية، منذ أكتوبر 

 عضو مجلس إدارة جمعية )محبي التراث القبطي(.  •

المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الخامس الذي نظمته نقابة الصحفيين في   •
 م(. 2016 -1941سنة على تأسيسها ) 75م بمناسبة مرور 2016إبريل 

عضو لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم )مادة التربية الدينية   •
 م. 2016 -المسيحية(، بقرار من السيد وزير التربية والتعليم

مبادرة بيت العائلة المصرية، التي يرأسها فضيلة شيخ األزهر  -ضو لجنة اإلعالمع •
األستاذ الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية  

 م.2016 -وبطريرك الكرازة المرقسية



 

 

عضو لجنة ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان بالمجلس األعلى للثقافة بقرار من  •
 م. 2019 -2017زير الثقافة، دورة السيد و

 لبنان.  -زميل مؤسسة )أديان(، مؤسسة معنية بالمواطنة والحوار •

  زميل مركز الملك عبد هللا بن العبد العزيز للحوار بين أتباع األديان والثقافات  •
 النمسا.  -)كايسيد(

 -المشاركة في عدد من اللقاءات والفعاليات العلمية والثقافية في كل من: مصر •
 . النمسا -المغرب -تونس -األردن -سورية -لبنان

  -أحوال مصرية -الشروق الجديد -نشر مقاالت في عدد من الصحف منها: األهرام •
 . موقع تعددية -المجلة العربية -المصري اليوم -اليوم السابع -الديمقراطية

 (. 57357زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات األهلية الخيرية )مثل مستشفى  •

لمشاركة في العديد من اللقاءات التليفزيونية واإلذاعية وإجراء التحقيقات  ا •
قناة   -الفضائية المصرية -القناة الثانية  -والحوارات الصحفية )قناة النيل لألخبار

إذاعة البرنامج  -قناة سي بي سي -7قناة سات  -قناة سي تي في  -أون تي في
 (. المجلة العربية -الموجز -البوابة -ي مجلة األهرام العرب -جريدة األهرام -العام

 الندوات والمؤتمرات 

"المواطنون األقباط وصناعة الصحافة الثقافية: قراءة في المشهد التاريخي من  •
"، يوم التراث القبطي 20وحتى الربع األول من ق  19الربع األخير من ق

مارس  5اإلسكندرية، مركز الدراسات القبطية بمكتبة  -بيت السناري -السنوي
 م.2020

م"، المؤتمر الدولي: 1919"الصحافة ومشاركة المواطنين األقباط في ثورة سنة  •
-16وزارة الثقافة المصرية،  -بعد مئة عام، المجلس األعلى للثقافة 1919ثورة 

 م.2019مارس  18

في مئة عام، دار الكتب   1919م والوحدة الوطنية"، مؤتمر: ثورة 1919"ثورة  •
 م.2019مارس  13صرية: مركز تاريخ مصر المعاصر، الم

، كلية 1919م"، مؤتمر: مائة عام على ثورة 1919"الصحافة وثورة سنة  •
 م.2019مارس  12جامعة بنها،  -اآلداب

م: صفحة من تاريخ التكامل الوطني 1919"الوحدة الوطنية في ثورة سنة  •
مكتبة   -الدراسات القبطية واالندماج القومي"، يوم التراث القبطي السنوي، مركز

 م.2019مارس  7اإلسكندرية، 

"رحلة العائلة المقدسة في كتابات مؤرخي القرن العشرين"، يوم التراث القبطي  •
 م.2018مارس  8مكتبة اإلسكندرية،  -السنوي، مركز الدراسات القبطية

فات  الحوار بين أتباع األديان والثقا "، لقاء: اإلعالم ودعم المواطنة والحوار"  •
مركز الملك ، )الدورة الثانية لبرنامج كايسيد للزمالة الدولية في المنطقة العربية(

 .م2017مايو  21-16، المغرب -عبد هللا بن عبد العزيز )كايسيد(



 

 

: إدارة العالقة بين األغيار  اإلعالم المصري بين صناعة التوتر وتدعيم المواطنة "  •
قطاع ، ة والتعايش السلمي في مصرالتعدديدينيًا في مصر نموذًجا"، مؤتمر: 

 م.2017مايو  4-2، جامعة عين شمس -خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مركز الدراسات القبطية   "، دور المرأة القبطية في صناعة الصحافة المصرية"  •
 9، اليوم السنوي للتراث القبطي : مصر -التابع لمكتبة اإلسكندرية )مكتب القاهرة(

 م.2017مارس 

مركز الدراسات القبطية التابع   "، م1919 -1881 :لوطنية بين ثورتينالوحدة ا"  •
 م.2017، يناير لمكتبة اإلسكندرية )مكتب القاهرة(

رؤية في اإلصالح التربوي: مادة التربية الدينية بين تشجيع التطرف وتدعيم   •
لمواجهة اإلصالح التربوي "، لقاء: قراءة أولية في الخبرة المصرية -المواطنة

 م.2016سبتمبر  30و29، لبنان -مؤسسة أديان، التطرف في المنطقة العربية

اإلعالم المسيحي في "، لقاء: اإلعالم المسيحي في مصر: أّي دور؟ أّي حدود؟"  •
سبتمبر  24-22، لبنان -مؤسسة تيلي لوميار )قناة نور سات(، الشرق األوسط

 م.2016

اإلعالم المسيحي في الحاضر أّي فرص ومجاالت للتعاون بين وسائل "  •
مؤسسة تيلي لوميار ، اإلعالم المسيحي في الشرق األوسط"، لقاء: والمستقبل؟

 م.2016سبتمبر  24-22، لبنان -)قناة نور سات(

  لنقابة الصحفيين  الخامس المؤتمر السنوي"، دور اإلعالم في مواجهة اإلرهاب "  •
 م.2016إبريل  20-17"نحو بيئة تشريعية جديدة"، نقابة الصحفيين، 

مكتبة   -مركز الدراسات القبطية"المواطنون األقباط وصناعة الصحافة المصرية"،  •
 .مصر -اإلسكندرية

عنف في المجتمعات العربية بعد الحراك "اإلعالم بين العنف والتسامح"، لقاء ال •
مؤسسة منبر الحرية المغربية بالتعاون مع ، العربي: آليات التكوين واإلنتاج 

 م.2015، سبتمبر تونس -فريدريش ناومان من أجل الحرية األلمانيةمؤسسة 

مستقبل اإلعالم في ظل "، مؤتمر: اإلعالم واالنتخابات: نحو مدونة سلوك مهنية"  •
، مصر -اإلسكندرية -جامعة فاروس -كلية اإلعالم، التحوالت المجتمعية الراهنة

 م.2014أول نوفمبر 

المجلس "، لقاء: الدراما والتاريخ، طنيةدور التاريخ في إنعاش الذاكرة الو"  •
 م.2014أغسطس  11، مصر -األعلى للثقافة

تراث الفيوم: أيقونة الحضارة  "، مؤتمر: تاريخ الصحافة في مدينة الفيوم"  •
مركز الدراسات القبطية التابع لمكتبة اإلسكندرية بالتعاون  ، المصرية عبر العصور

 م.2014مايو  31-29، مصر -مع المركز الثقافي القبطي بالفيوم

"كتابات عبد هللا النديم بين األدب والسياسة"، مؤتمر: إشكالية عالقة السلطة  •
كلية االقتصاد والعلوم   -باألدب، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات 

 م.2013مارس  27-26مصر،  -السياسية

 



 

 

 الدورات 

اجتياز العديد من الدورات التدريبية في مجال الجودة وتنمية مهارات وتطوير  •
قدرات أعضاء هيئة التدريس )منها: التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، 
توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي، 

ايير الجودة في العملية التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي، مع
 التدريسية، إدارة الفريق البحثي(. 

 

 األبحاث العلمية 

الصحافة المصرية وإدارة التنوع الديني من منظور المواطنة: دراسة التجاهات   •
جامعة القاهرة(  -القائمين باالتصال، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم )كلية اإلعالم

 م.2019

اتجاهات بحوث تاريخ الصحافة: دراسة تحليلية نقدية، مجلة البحوث والدراسات   •
 م. 2018ديسمبر  -اإلعالمية )المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق(، أكتوبر

الصحافة اإلقليمية وتنمية المجتمعات المحلية في ضوء البحوث والدراسات   •
راسات اإلعالمية )المعهد الدولي  اإلعالمية بالجامعات المصرية، مجلة البحوث والد

 م. 2017مارس  -العالي لإلعالم بالشروق(، العدد الثاني: يناير

المواطنون األقباط وقضية الحفاظ على اللغة العربية: قراءة تاريخية في كتابات   •
منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الربع األول من القرن العشرين،  -صحفية 

جامعة القاهرة(، العدد األول: يناير   -لبحوث اإلعالم )كلية اإلعالمالمجلة المصرية 
 م2017

استطالع رأي اإلعالميين "  :القائم باالتصال وإشكاليات معالجة قضايا اإلرهاب •
حول إستراتيجية إعالمية لمواجهة الظاهرة اإلرهابية"، مجلة البحوث والدراسات  

 م. 2016يوليو  -اإلعالمية )المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق(، العدد األول

م، المجلة 1919 -1881موقف الصحافة المصرية من قضية الوحدة الوطنية:  •
  -جامعة القاهرة(، العدد الثالث -ي العام )كلية اإلعالمالمصرية لبحوث الرأ

 م. 2016

صحيفة )نزهة األفكار( في تاريخ الصحافة المصرية، مجلة بحوث الصحافة )قسم   •
 م. 2015يونيو  -جامعة القاهرة(، العدد الثاني: إبريل -كلية اإلعالم -الصحافة

جة اإلعالمية لالنتخابات من  اإلعالم واالنتخابات: دراسة ميدانية ألخالقيات المعال •
جامعة  -كلية اإلعالم -وجهة نظر اإلعالميين، مجلة بحوث الصحافة )قسم الصحافة

 م. 2015ديسمبر  -القاهرة(، العدد الرابع: أكتوبر

القضايا المجتمعية في افتتاحيات مجلة )المصري( لصاحبها سالمة موسى سنة  •
جامعة القاهرة(، العدد  -اإلعالم م، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم )كلية1930

 م. 2013ديسمبر  -الخامس واألربعون: أكتوبر



 

 

االجتماعي في مجلة )األستاذ( لعبد  -إشكالية العالقة بين األدب واإلصالح السياسي  •
جامعة  -م، مجلة البحوث اإلعالمية )كلية اإلعالم1893 -1892هللا النديم 

 م. 2012ر أكتوب -األزهر(، العدد الثامن والثالثون

 والثقافية  المؤلفات العلمية

الصحافة المصرية في القرن التاسع عشر: تاريخها وافتتاحياتها، القاهرة: مكتبة  •
 م.2006الشروق الدولية، 

 م. 2007أقباط في ذاكرة الصحافة المصرية، القاهرة: مكتبة أسقفية الشباب،  •

صحافة األرمن في مصر: الملحق الشهري العربي لجريدة أريف )دراسة حالة(،  •
 م. 2007القاهرة: جمعية الصندوق األرمني األهلي، 

 م.2007صفحات من مواطنة األقباط، القاهرة: مكتبة المحبة،  •

ابع: رائد اإلصالح القبطي في مصر الحديثة، القاهرة: مؤسسة البابا كيرلس الر •
 م.2009سلسلة: بناة المواطنة،  -المصري لدراسات المواطنة وثقافة الحوار

صحافة األقباط وقضايا المجتمع المصري، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة،   •
 م. 2009

على للثقافة،  كلمات لقاسم بك أمين )دراسة وتعليق(، القاهرة: المجلس األ •
 م. 2009

في صومعة أبي: كتابات لقداسة البابا شنودة الثالث بمجلة )الحق(، القاهرة: مكتبة  •
 م. 2009أسقفية الشباب، 

 م.2010الصحافة وخطاب المواطنة، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع،  •

 م.2011اإلعالمية، دليل صحافة المواطنة، القاهرة: رؤية للتنمية والدراسات  •

 م.2011حكاية الوحدة الوطنية، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة،  •

غاندي: رسالة الالعنف والتسامح، بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع،  •
 م.2014

 م. 2014مسلم وال مسيحي؟ القاهرة: أوراق للنشر والتوزيع،  •

 م.2014ب، كرمة مشتهاة، القاهرة: مكتبة أسقفية الشبا  •

 م. 2015الصحافة بين األدب والسياسة، القاهرة: أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي،  •

الصحافة اإلقليمية: الماضي الحاضر المستقبل، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع،  •
 م.2015

األقباط وصناعة الصحافة المصرية، بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع،  •
 م.2016

نمية في مواجهة اإلرهاب: دليل مصطلحات )باالشتراك(، القاهرة: اإلعالم والت •
 م.2017أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، 

اإلعالم واإلرهاب: دراسة حالة واستراتيجية مواجهة، )باالشتراك(، القاهرة:  •
 م.2017العربي للنشر والتوزيع، 



 

 

اك(، القاهرة: اإلعالميون وقضايا التنمية: مفاهيم ومصطلحات أساسية، )باالشتر •
 م.2017المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق، 

 م.2017، القاهرة، مجموعة باحثين( -دراسات في اإلعالم )باالشتراك •

، )صفحات من تاريخ الوحدة الوطنية في مصر( ومصير مشتركوطن واحد  •
 م.2017القاهرة، 

مكتبة اإلسكندرية: مركز ، الجمعيات القبطية ومدى اتساع أعمالها )دراسة وتعليق( •
 م.2017الدراسات القبطية، 

 م.2018وحدتنا الوطنية بين ثورتين، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع،  •

 م. 2018حركة المصريين في السياسة والفكر والصحافة، القاهرة،  •

اإلعالم من أجل التنمية والسالم )باالشتراك مع د. فاطمة شعبان ود. نسرين عبد  •
 م.2019القاهرة: أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، العزيز(، 
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