
                                

 

 
 

 نسرين محمد عبد العزيز  د.
 العمل الحالي:

 .بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون   -
 م.2002مايو  -جامعة القاهرة -كلية اإلعالم -اإلذاعة والتليفزيون قسم  ةخريج -
م تحا  عووان  2007بكلياة اإلعالم جاامعاة القااهرة والتليفزيون مااجسااااااااااااااتةر م  قساااااااااااااام اإلذاعاة  -

وأثره على الطفل المصاااااااااااار " زتقدير  ممتا  م    "Space Toon""المضاااااااااااامون الة  تقدم  قواة  
 التوصية بالطب  والوشر على نفقة الجامعة والتبادل م  الجامعات األجوبية 

والتبادل م  الجامعات   والتوصاااااااااية بالطب   - - دكتوراه في اإلعالم م  مرتبة الشااااااااار  األولى  -
م تح  عووان " دور 2013 -قسااااااااااااام اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة   -العربية  

  الدراما المصرية في الفضائيات العربية في نشر ثقافة السالم لدى طلبة الجامعات" .
 :ثقافية وإعالمية خبرات

بألمانيا ا تحاد ة ووكالة جساااااااااااور ال قا ية م   عضاااااااااااو في الجم ية المصااااااااااارية زو  ة زريم    -
 م.2015 -2011

 عضو في الموتدى العربي األفريقي للتدريب والتومية. -

المشاااااااركة في فاعليات مهرجان الفةلم المصاااااار  األول زو  ة زريم  بألمانيا ا تحاد ة "مصاااااار  -
م والتاااب  لوكااالااة  2012إزرياال عااام    1  -مااار   28والربي  العربي" والااة  عقااد في الفترة م   

 جسور ال قا ية بالتوسةق م  المؤسسات ال قا ية والسةومائية في مصر وألمانيا.

المشاااااااااااااااركة في مؤتمر "التحول في العالم العربي" التاب  لوكالة جسااااااااااااااور ال قا ية زو  ة زريم    -
 م.2012عام  -بألمانيا ا تحاد ة

 :المناصب اإلدارية
  .المهارات التدريب وتطوير وحدة مدير   -
 .مدير ناد  سةوما الشروق  -
 لمدة عامة  مستشار اللجوة الفوية  تحاد الطالب  -
 م2022-2021رئيس كوترول الفرقة ال انية لعام م -



                                

 

 اللجان والجم يات :
 اإلعالم الراب  والخامس والساد  والساب موسق عام مهرجان الشروق إلزداعات طالب  -
  العلمي الراب  بالمؤتمرعضو لجوة التوصيات  -
 العلمي الخامسمؤتمر العضو اللجوة العلمية ب -
المشاااار  الفوي لمجلة البحول والدراسااااات اإلعالمية التي  صاااادرها المعهد الدولي العالي  -

 م.2023-م2022لإلعالم بأكاد مية الشروق عام 
 :مجتمعية )داخلية وخارجية(أنشطة 

لتي أطلقتها إدارة الحوار زدار اإلفتاء  المشاركة كمتحدل رئيسي في ورشة العمل ا ➢
المصرية بحضور فضةلة مفتي الجمهورية أ.د. شوقي عالم والتي بعووان "الحوار  

أغسااااااطس    31والشااااااباب ..تساااااااي ت معر ية في عصاااااار السااااااوشاااااايال مةد ا" يوم  
 م .2022

المشاااااااركة كمتحدل رئيسااااااي في الجلسااااااة الوقاشااااااية التي بعووان "اإلعالم التومو    ➢
لكلية   27إلصالح في مصر والعالم العربي" في المؤتمر العلمي الدولي  وقضا ا ا

اإلعالم جااااامعااااة القاااااهرة "تحااااد ااااات اإلعالم العربي في  ااااااااااااااوء خط  التومياااة  
 م. 2022مايو  30-29المستدامة لإلصالح والتطوير" في الفترة م  

األهرام  المشاااااااااركة كمتحدل رئيسااااااااي في ندوة بمجلة الشااااااااباب التي تصاااااااادر ع    ➢
 م.2022مار   16بعووان نموذج الوساء في الدراما واإلعالم يوم 

المشااركة كمتحدل رئيساي في ندوة انتصاارات أكتوبر والجمهورية الجديدة " بكلية   ➢
 م.2021أكتوبر 20اإلعالم جامعة القاهرة 

المشاااااااركة كمتحدل رئيسااااااي في ويبوار "اإلعالم والمشاااااااركة الوطوية للمرأة" الة   ➢
 م.2021كلية اإلعالم جامعة القاهرة عام عقدت  

المشااااركة كمتحدل رئيساااي في ندوة "المرأة المصااارية: قضاااا ا الحا ااار وتطلعات  ➢
 .م2021المستقبل" التي عقدتها الهةئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عام 

الدنيا  المةاع على القواة   ،وصااااااااااودوق  تقد م بعض حلقات زرنامج عالم المساااااااااارح ➢
 ال انية بالتليفزيون المصر .

الصادرة ع  اتحاد إذاعات الدول كتابة مقا ت علمية في مجلة اإلذاعات العربية   ➢
 العربية زتونس.

 . "مبتااداموق  "جرياادة األهرام و   فيإعالميااة وفويااة وسااااااااااااااياااساااااااااااااايااة  تااابااة مقااا ت  ك ➢
 



                                

 

لةاكرة أكتوبر زبانوراما حرب أكتوبر عام  المشااااااركة في المعرا ال ام  والتاسااااا    ➢
 م.2019، م2016م، 2015

ظمتها الجم ية المصااارية للدراساااات نم التي  1919المشااااركة في ندوة مئوية ثورة   ➢
 .م2019عام على ال ورة عام  100بمواسبة مرور التاريخية 

م بعاد ماائاة عاام والاة  نظما  المجلس األعلى  1919المشاااااااااااااااركاة في مؤتمر ثورة   ➢
 .م2019عام عام على ال ورة  100لل قافة بمواسبة مرور 

  19رمضاااااان إلى   9التضاااااحية م  أجل الوط  في الفترة م   المشااااااركة في ندوة  ➢
 م.2018رمضان، معرا  يصل الساب  للكتاب، عام 

في ترساااااااي  ثقافة الساااااااالم في إطار لقاء اإلعالم  المشااااااااركة في ندوة دور الدراما  ➢
 .م 2018، عام لبواء السالم ودعم المواطوة، مؤسسة دار التحرير للطب  والوشر

  -المشااااركة في عدد م  اللقاءات والفعاليات العلمية وال قا ية في كل م : مصااار  ➢
 . ألمانيا

 (. 57357 يارات مةدانية لعدد م  المؤسسات األهلية الخةرية )م ل مستشفى  ➢
قوااة الوةال  قوااة الداد،  المشااااااااااااااااركاة في العادياد م  اللقااءات التليفزيونياة واإلذا ياة ) ➢

  -3قواة مدرساااااااااتوا    -قواة الوةل للدراما  -قواة نايل   ف  -القواة ال انية  -لألخبار
إذاعة البرنامج    -إذاعة البرنامج العام  -القواة األولى  -قواة الوةل لألسااااااارة والطفل

  (إذاعة الشرق األوس  -إذاعة القاهرة الكبرى  -ال قافي
 اإلشرا  على العديد م  مشروعات التخرج اإلذا ية والتليفزيونية. ➢
 تحكيم العديد م  مشروعات التخرج اإلذا ية والتليفزيونية. ➢
 مواقشة رسائل ماجستةر. ➢

 علمية:أبحاث 
 مة منها:حك  عدد من األبحاث العلمية المنشورة في عدد من الدوريات العلمية الم   اله

المتحققة لديهم، في    دوافع استخدام كبار السن لمواقع التواصل االجتماعي واالشباعات  -

يوليو/ ديسمبر    – العدد الرابع والعشرين    – المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون  

 م. 2022
كمصدر للمعلومات   مدى اعتماد الجمهور المصر  على زرامج المسابقات التعليمية ال قا ية -

عووان "اإلعالم  ب  MSA، في المؤتمر العلمي ال ام  لكلية اإلعالم بجامعة  والوعي ال قافي
 م. 2022  -نوفمبر  29 -28في الفترة م   وتمكة  الشباب"



                                

 

دور الدراما األجنبية والعربية في تشكيل إدراك الجمهور المصري لواقع تطبيقات الذكاء " -

بعنوان "اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي:    26االصطناعي" في المؤتمر العلمي الدولي  

 . 2021يوليو    12- 11والمنافسة" في الفترة من مسارات للتكامل  
"اتجاهات اإلعالميين المصريين واأللمان نحو دور نشرات األخبار في نشر مفهوم ثقافة   -

في:   المركز"  النقاش  باستخدام جماعات  مقارنة  دراسة  الجمهور:  لدى    المؤتمر السالم 

  اإلعالم   دور"   بعنوان   واآلداب   الحديثة   للعلوم  أكتوبر  جامعة  اإلعالم  لكلية  الثاني  العلمي

 . م2016  نوفمبر  27 - 26 ، "السالم ثقافة  نشر  في

دور الدراما المصرية المقدمة في الفضائيات العربية في معالجة ثقافة العنف والتطرف"  " -

العدد   مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية )المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق( في:  

 م. 2017يونيو   –  الثالث : أبريل

  الفضائيات   في   المقدمة (  شو  التوك)  الحوارية  البرامج   على  المصري   الشباب   اعتماد " -

  اإلعالم   لبحوث   المصرية   المجلة" في:  اإلرهاب   قضايا   بشأن   وعيه   تشكيل   في   المصرية 

 . م2017 سبتمبر  – يوليو : الستين العدد  (القاهرة جامعة  - اإلعالم كلية)
دراسة مقارنة بين فترة :  صورة اإلرهابي كما تعكسها دراما القنوات الفضائية العربية   -

  - )كلية اإلعالم   المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون  مجلة:  التسعينيات واأللفينات في

 . م 2018الثالث عشر : مارس  ، العدد جامعة القاهرة(

لدى   - اإلرهابية  التنظيمات  في  المرأة  تشكيل صورة  في  العربية  الفضائيات  دراما  دور 

عدد   (القاهرة  جامعة  -اإلعالم   كلية)  اإلعالم  لبحوث   المصرية  المجلةالمرأة المصرية في:  

 . م 2019يناير  

  المجلةم في:  1919معالجة األحداث التاريخية في الدراما المصرية بالتطبيق على ثورة   -

  يونيو   –   أبريل   67  العدد   ،(القاهرة  جامعة   - اإلعالم  كلية )   اإلعالم   لبحوث   المصرية 

 م 2019

 أوراق بحثية:
 منها:، المحلية والدولية، أوراق بحثية في عدد من الندوات والمؤتمرات اله

دور الدراما الساااةومائية في تجساااةد أحدال الحروب م  موظور الهوية القومية "دراساااة  -
للبحااا العلمي وعلوم   حااالااة ع  حرب أكتوبر"، في المؤتمر ال ااام  للرابطااة العربيااة

بعووان "استراتيجيات اإلعالم  بالتعاون م  كلبة اإلعالم في الجامعة اللبوانية    ا تصال
وا تصااااااال في الحروب الراهوة م  الحرب الواعمة إلى المواجهة العسااااااكرية"، زةروت 

 م.2022نوفمبر  25-24في الفترة م  
- “The Impact of Artificial intelligence applications on the film and 

T.v drama"    في المؤتمر الدولي بكلية اإلعالم والفوون بجامعة المعار  في لبوان
“digital journalism and innovative media industry” July 1&2 ,2022 



                                

 

اتجاه ا عمال الدرامية المقدمة تفاعل المساااتخدمة  عبر مواق  التواصااال ا جتماعي  " -
العلمي الخاامس للمعهاد الادولي  في المؤتمر  "  "تويتر نموذجاا"  في الموصااااااااااااااات الرقمياة

- 22العالي لإلعالم بأكاد مية الشاااروق اإلعالم والخصاااوصاااية الرقمية في الفترة م  
 م.2022مار   23

المصااااااااااااارية للدراساااااااااااااات م )الجم ية 1919مئوية ثورة  م في ندوة 1919الدراما وثورة   -
 التاريخية(

في: مؤتمر   م1919: دراساة حالة ثورة  رامية لألحدال التاريخية المصاريةالمعالجة الد  -
 (المجلس األعلى لل قافة)م بعد مائة عام 1919ثورة 

 ندوة دور الدراما في ترسي  ثقافة السالم )مبادرة إعالم المواطوة(: فيالدراما والسالم  -
ة الوحدة الوطوية في ندوة واحد ومصاااااااااااااةر مشاااااااااااااتر  )مركز الدراما المصااااااااااااارية و يم -

 اإلسكودريةمكتبة  –الدراسات القبطية( 
ثقافة اإلرهاب كما تعكساااااااااها الدراما المصااااااااارية في : مؤتمر اإلعالم العربي ومواجهة  -

)المعهد الدولي العالي لإلعالم   اإلرهاب ...الضاااااااااواب  المهوية وأخال يات الممارساااااااااة
 .بالشروق(

 مؤلفات علمية وثقافية:
 :منهااإلعالم والدراما والسياسية المؤلفات العلمية في مجاالت عدد من  اله

 م. 2023واإلنتاج اإلعالمي دراسات في ثقافة التسامح "ريية نقد ة مقارنة"، أطلس للوشر  -
 م 2022امرأة م   م  الحب ...الوجمة سمةرة أحمد،  -
م، با شترا  م   2021أطلس للوشر واإلنتاج اإلعالمي،    دراسات ع  المرأة واإلعالم ، -

 أ.د. هويدا مصطفى.
  الطبعة ال انية،   ،دار العلوم للوشر والتو ي القاهرة:  : مشوار الف  والحياة،  بحيمحمد ص -

 . م2020
، الطبعة األولى، دار العلوم للوشر والتو ي محمد صبحي: مشوار الف  والحياة، القاهرة:   -

2020 
أطلس للوشر  القاهرة:  ،  دراما السةوما والتليفزيون زة  الما ي والحا رصورة اإلرهازي في   -

 .م 2020، واإلنتاج اإلعالمي
والتو ي ،   - للوشر  العلوم  دار  القاهرة:  والحرب،  السالم  زة   الدولية  العالقات  في  قراءات 

 . م2019
والسالم - التومية  أجل  م   اإلعالمي،  اإلعالم  واإلنتاج  للوشر  أطلس  القاهرة:  م،  2019، 

 با شترا  م  د. رامي عطا صديق، ود. فاطمة ش بان  



                                

 

 . م2019سميحة أيوب: سةدة المسرح العربي "،  -
  م.2018دراسات في دراما السةوما والتليفزيون، القاهرة: دار العلوم للوشر والتو ي ، عام   -
 .م2018، عزت العاليلي: فوان األرا المصرية " -
فضائيات األطفال وتأثةرها على األسرة العربية، القاهرة: أطلس للوشر واإلنتاج اإلعالمي،  -

 .م2017عام  
 م. 2016: الدراما وثقافة الالعوف، القاهرة: العربي للوشر والتو ي ، ثقافة السالم -

 اإلنتاج الفوي: 

م  أكتوبر" أول فةلم كارتون ع  حرب أكتوبر موج  للطفل    إخراج فةلم "حدوتة -
تعلةق صوتي: أحمد محمد   :أشرق  أحمد شحاتة، وموش  جرا يك  المصر ، 

 على.  

للفوانة )  - الحياتية  السةر  أفالم  م   العديد  وإخراج  محمد إنتاج  :انعام  المخرجة 
  –الفوان مفةد عاشور    -الفوانة سمةرة عبد العزيز   -الفوانة سميحة أيوب   -علي

 (الفوان محمد عادل -المخرج عمرو عازدي   –الفوان خالد محمود 

إخراج إعالنات تليفزيونية لمسرحية "غزل البوات" ومسرحية "خةبتوا" بطولة وإخراج   -
 "الفوان : "محمد صبحي" 

تليفزيونية لمؤسسة مًعا لتطوير العشوائيات التي يرأ  مجلس إخراج   - إعالنات 
 إدارتها الفوان "محمد صبحي".

 ع  المهرجانات الفوية والمؤتمرات العلمية  روموهات إنتاج وإخراج العديد م  الب -

:الجوائز التي تم الحصول عليها  
 رواد اإلعالم العرب. جائزة ملهم الدولية في موسمها الساب  التي نظمها اتحاد   -

م التي نظمها الموتد  العربي األفريقي  2021جائزة أفضل شخصية عربية أفريقية لعام   -
 للتدريب والتومية . 

لعام   - أفريقية  عربية  إمراه  أفضل  اإل2020جائزة  العربي  الموتد   نظمها  التي  فريقي  ، 
 للتدريب والتومية. 

  . رةالقاه جامعة اإلعالم بكليةر ماجستةجائزة الدكتور أحمد الصاو  ألفضل رسالة  -

 

 



                                

 

 التكريمات: 

لكلية اإلعالم جامعة   27المؤتمر العلمي الدولي  تكريم كلية اإلعالم جامعة القاهرة في   -
القاهرة "تحد ات اإلعالم العربي في  وء خط  التومية المستدامة لإلصالح والتطوير" 

 م. 2022مايو   30-29في الفترة م  

 .2021الموتدى العربي اإلفريقي للتدريب والتومية عام  تكريم م   -

الجديدة عام   - أكتوبر والجمهورية  انتصارات  القاهرة في ندوة  تكريم كلية اإلعالم جامعة 
 م 2021

عام   - للمرأة"  الوطوية  والمشاركة  "اإلعالم  ويبوار  في  القاهرة  جامعة  اإلعالم  كلية  تكريم 
 م 2021

 م 2021الكتب والوثائق القومية عام  تكريم الهةئة العامة لدار  -
 م 2020فريقي للتدريب والتومية عام  م  الموتدى العربي اإل تكريم  -
هةئة البحول العسكرية في المعرا السوو   حتفا ت أكتوبر   -التكريم م  و ارة الدفاع -

 م. 2016  –م 2015المجةد عام  
 م.2018في احتفا ت تحرير سةواء عام تكريم جامعة السويس  -

يوم في الحظر" ، والمركز   40"   في محور األفالم الروائيةالحصول على المركز ال اني   -
بالمهرجان الدولي للجامعة البريطانية  صورة ناقصة"  ال الا في محور ا سكتش اإلذاعي " 

 م" . 2020"الكارنتة  

  


