
 

 

 
 

 إلهام يونس أحمدد. 
 

 أكاديمية الشروق – الدولي العالي لإلعالم - االذاعه والتليفزيون قسم

dr.elham.younis@sha.edu.eg                                                                  : ديميالبريد األكا  

 الموقع الشخصي :     

elhamyounis@hotmail.com 
elhamyounis18@yahoo.com 

   01006392681–66668280122 موبيل :

 :المؤهالت العلمية

 جامعة اتقاهرة -كفية اإلةالم -اذاةة ااتلفزيين  قسم اإل ةخريج-  
 جامعة اتقاهرة بلقدير مملاز، في   -كفية اإلةالم-قسم اإلاذاةة ااتلفزيين   -ماجسلير اإلةالم

 .دراسة تجريبية"–تأثير اإلةالنات اتلفزييننية ةفى اتحصيفة اتفغنية تفطزل منضنع: "
 جامعييية اتقييياهرة،  مرترييية ات ييير   -كفيييية اإلةيييالم -إلاذاةييية ااتلفزييييين  قسيييم ا -دكلييينراإل اإلةيييالم

اتعالقيية بيييع اإلةلميياد ةفييى اتقضيينات اتزاييا ية اإلخرارييية اتعر ييية   "-:.فيي  منضيينعاألاتييى، 
 امسلنى معرفة اتجمهنر اتمصرى  اتقاايا اتداخفية اإتجاهاته نحنها" دراسة مسحية 

 -19أستاذ مساعد من قسم اإلذاعة والتلفزيون كلية اإلعالم جامعة القاهرة  بتاريخ 
 2018أغسطس 

 :الدرجات الوظيفية

  اتمعهد اتدات  اتعات  تإلةالم  ات راق اذاةة ااتلفزيين  اإل أسلااذ مساةد  قسم  
 اتمعهد اتدات  اتعات  تإلةالم . ةالمىر يس قسم اإلنلاج اإل  
 ةان مجفس إدارة اتمعهد اتدات  اتعات  تإلةالم. 
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 :المناصب اإلدارية

  حلى اال  2015ر يس امؤسس رادين ات راق أا  اليع مضذ ماين 
  حلى اال  2016ر يس امؤسس تفزيين  ات راق اا  اليع مضذ ماين 
  مييدير احييدة اإلنليياج اإلةالمييى اتمسييتنتة ةييع إنليياج األفييالم اتلسييجيفية ات ا يية  أكاديمييية

 ات راق امضها:
 ( سمير  برى نجم إخراج ةدد مع االفالم اتلسجيفية ات ا ة برعض ات  صيات اتعامة

سميحة أيين  ينسي   -ةيت اتعاليفى–أحمد بهاء اتديع -اتزع ااإلةالم ةبد اتقادر حاتم
م ةيع اتمعهيد اتيداتى أفيال–مميدا  ةبيد اتعفييم  -سيفيم سيحا  -رازا اتينسي  -اتسراةى 

تفهضدسيية افيييفم مل امييل ةييع االكاديمييية م أكاديمييية ات ييراق ااتمعهييد اتعيياتى اتعيياتى تإلةييال
 (  معهادها اتثالثة

  ةييع إ ييدار مجفيية "اترحيينس ااتدراسييات اإلةالمييية مييدير احييدة اتمجفيية اتعفمييية اتمسييتنتة
 "اتلى يصدرها اتمعهد اتداتى اتعاتى تإلةالم أكاديمية ات راق.

 حلييى  2012نليياج اإلةالمييى مضييذ ام ةفييى م ييراةات ت ييرج مييال  قسييم اإلاإلشييرا  اتعيي
 اال 

 ليييدريل اتطيييال  ) نقا ييية مضسيييا ةيييام تبراتييينكالت اتلعييياا  مييي  اتجهيييات اتزضيييية ات ا ييية ب
 (مؤسسة مجد تإلنلاج اإلةالمى ااتمؤسسة اتعر ية تفلدريل-مييع اإلةال

  ر ييييس اتفجضييية اتعفميييية تفميييؤتمريع اتعفميييى االاد ااتثيييانى تفمعهيييد اتيييداتى اتعييياتى تإلةيييالم
 اكاديمية ات راق 

  ميييدير تحريييير مجفييية اترحييينس ااتدراسيييات اإلةالميييية اتليييى يصيييدرها اتمعهيييد اتيييداتى اتعييياتى
  2016تإلةالم اكاديمية ات راق مضذ  دارها 

  ر ييييس تجضييية اتم ييياهدة تمهرجيييا  ات يييراق االاد إلبيييداع ات يييرا  دارة اتزضيييا  مميييدا  ةبيييد
 2016-2015اتعفيم 

  ات يراق اتثيانى إلبيداع ات ييرا  دارة تجضية اتم ياهدة تمهرجيا  ةاين ر ييس اتفجضية اتزضيية ا
 اتزضا  محمد  رحى 

  2014-2012ر يس اتفجضة اتزضية  أتحاد مال  اتمعهد اتداتى اتعاتى تإلةالم 
  مضسا معيار اتم اركة اتمجلمعية تفمعهد اتداتى اتعاتى تإلةالم أكاديمية ات راق 



 

 

  أكاديمية ات راق ر يس كضلراد اتزرقة اتثانية تفمعهد اتداتى اتعاتى تإلةالم 
  اتم اركة فى مجمنةة مع اتمهرجانات اتزضية ات ا ة  م راةات اتل رج امضها مستند 
  جامعيية بضييى سيينيا،مهرجا  م ييراةات –)مهرجييا  فيينكس اتييذدى نلملييه كفييية اإلةييالم

،مهرجا  قصيير اتثقافيية دارة اتزضييا  اتجامعيية اتحديثيية–اتل ييرج اتفييذى نلملييه كفييية اإلةييالم 
مهرجييا  سييااية اتصييااى ،مهرجييا  ات ييراق االاد ااتثييانى تم ييراةات ةميير ةبييد اتعييي،

اتل ييييرج دارةاتزضييييا  ممييييدا  ةبييييد اتعفيييييم ادارة اتزضييييا  محمييييد  ييييرحى( ااتحصييييند ةفييييى 
 مجمنةة مع اتجنا ي

 :تكريماتالجوائز وال

 التكريم فى عديد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهرجانات التى تم المشاركة بها

 :اإلعالمية  الخبرات

  تقديم ةدد مع حفقات برنامج اتقامنس اتثقافى اتقضاة اتثانية اتلفزيين  اتمصرى 
  كلا ة مقاالت فى جريدة االهرام 
  اتم ييييياركة فيييييى تقيييييييم األداء اإلةالميييييى فيييييى منضييييينةات ملعيييييددة ميييييع خيييييالد

 اإلسلاافة فى اتبرامج اتلفزييننية 
 

 :الندوات والمؤتمرات

الفترة  الجهة المنظمة الندوةعنوان المؤتمر/   م
 الزمنية

 عنوان البحث/ الورقة نوع المشاركة

ندوة اإلعالم والتعليم فى مناهضة  1
 العنف ضد المرأة

المجلس القومى للمرأة 
بالتعاون مع كلية اإلعالم 

 جامعة القاهرة

تقييم أداء اإلعالم  ورقة بحثية 
المصرى والعربى فى 
 معالجة قضايا المرأة

مؤتمر المعهد الدولى العالى لإلعالم  2
تحديات اإلعالم فى ظل األوضاع 

 الراهنة

المعهد الدولى العالى 
 أكاديمية الشروق -لإلعالم

إبريل 
2019 

 
  حث

أليات تشكيل وتدفق 
األخبار الزائفة فى مواقع 

 التواصل اإلجتماعى
بعنوان الدراما  msaمؤتمر جامعه  3

 واألسرة المصرية
مارس  msaجامعة -كلية اإلعالم

2019 
اإلتجاهات الحديثة فى  بحث

 بحوث القيم فى الدراما



 

 

مؤتمر كلية اإلعالم جامعه القاهرة  4
"األعالم والتحديات  25فى دورته 

 التكنولوجية "

جامعة –كلية اإلعالم 
 القاهرة

إبريل 
2019 

ورقة بحثية 
فى الحلقة 
 النقاشية

إيجابيات وسلبيات 
 التكنولوجيا فى اإلعالم

5 Journalism  And Mass 
Communication in The 

Age of Instant 
Information 

American 
University In 

Cairo 

21-24 
Oct 

2017 

إتجاهات الجمهور نحو  بحث
الخطاب اإلعالمى 

للمواقع اإلخبارية فى 
معالجة األزمات 

 اإلقتصادية والسياسية
الجامعة –كلية اإلعالم  اتمراة اإلةالم اقاايا  6

الحديثة للتكنولوجيا 
والمعلومات بالتعاون مع 
 المجلس القومى للمرأة

29-
مارس 30

2017 

اتمستنتية اإلجلماعية   حث
تبرامج اتمراة فى 

 اتزاا يات

اإلةالم ااتلضمية اتمسلدامة  7
تفمجلمعات اتعر ية تحديات اتناق  

 اتطفعات اتمسلقبل

اتعات  اتمعهد اتدات  
 مصر -تإلةالم  ات راق 

27-28 
 مارس
 م2017

تضااد قاايا تضميةاتمراة    حث
اتمصرية فى برامج 

 تفزيين  اتداتة
دار اإلةالم فى ن ر ثقافة  8

 اتسالم
جامعة أكلن ر تفعفنم 
اتحديثة ااألدا   

MSAكفية اإلةالم 

26-
ننفمبر 27

2016 

اتلضااد اتدرامى تثقافة ا  حث
اتدراما اتمنامضة فى 

اإلجلماعية فى إمار 
 مدخل تحفيل ات طا 

تحديات اتمجلم  ف ريًا ديضيًا بيتيًا  9
 إةالمياً 

كفية اتبضات تألدا  
 ااتعفنم ااتلر ية

 جامعة ةيع شمس

أبريل 6-7
2016 

ايم اتمنامضة كما  ارقة  حثية
تعكسها اتدراما 

اتمصرية مع مضلنر 
 اتمستنتية اإلجلماعية

امناجهة  اإلةالم اتعر ى 10
اإلرها ...اتانا ط اتمهضية 

 اأخالايات اتممارسة

اتمعهد اتدات  اتعات  
 مصر -تإلةالم  ات راق 

مارس  1-2
2016 

معاتجة قاايا اتزلضة   حث
اتطا فية ااإلرها  
اتديضى فى اتدراما 

 اإلجلماعية

جامعة -كفية اإلةالم اإلةالم اثقافة اتعض  11
 اتقاهرة

ماين  3-4
2016 

م اركة 
 اتلزاةل 
 ااتحانر

 

اإلةالم شريك فى اتلضمية رؤية  12
 مسلقبفية

جامعة -كفية اإلةالم
 األهرام ات ضدية

19-
إبريل 21

م اركة 
 اتلزاةل 

 



 

 

 

 

 :الدورات

 الفترة الزمنية المنظمةالجهة  عنوان الدورة التدريبية م
تن ييييا اتبييييرامج ااتمقييييررات اتقيييينيم  1

 نناتج اتلعفم تمؤسسات اتلعفيم اتعات 
اتهيتييييية اتقنميييييية تايييييما  جيييييندة اتلعفييييييم 

 ااالةلماد
 م2015ماين  19 -17

اتل طييييييييط االسيييييييلراتيج  تمؤسسيييييييات  2
 اتلعفيم اتعات 

اتهيتييييية اتقنميييييية تايييييما  جيييييندة اتلعفييييييم 
 ااالةلماد

 م2015 ماين 21 -20

اإلحصيييييياء اتطبيقاتهييييييا فييييييى  حيييييينس  3
 اإلةالم

مركيي  حينس اتييرأى اتعيام  كفيية اإلةييالم 
 جامعة اتقاهرة–

6-9/12/2015 

 ااتحانر 2016
اتزلاة اتجامعية بيع اتناق   13

ااتمأمند "سياسيًااإجلماعيًااتر نيًا 
 ا يتيًا"

كفية اتبضات تألدا  
 ااتعفنم ااتلر ية

 ةيع شمسجامعة 

15-16 
إبريل 
2015 

مداخفة 
 كملحدثة

ةع دار اإلةالم فى 
 تض تة اتزلاة اتمصرية

اإلةالم ااإلنل ا ات نحن ممارسة  14
 مهضية

اتمعهد اتدات  اتعات  
 مصر -تإلةالم  ات راق 

ةقدت فى اتمجفس 
 األةفى تفثقافة

فبراير  2
2015 

اإلةالم ات اص  ارقة  حثية
ااإلنل ا ات نحن 

 مهضيةممارسة 

نداة قانن  تضليم اتصحافة  15
 ااإلةالم اتجديد رؤية مجلمعية

اتمعهد اتدات  اتعات  
 تإلةالم  ات راق 

أكلن ر  12
2015 

م اركة 
 اتلزاةل 
 ااتمضاق ة

 

اتجمعية اتعفمية ت فيات اإلةالم  16
  اتجامعات اتعر ية

جامعة -كفية اإلةالم
 اتقاهرة

1-9-
2015 

اتمضاق ة 
اإبداء اترأى 
اتمثيل 
 اتمعهد
 

 

اتم اركة اتسياسية تفمرأة ..فرص  17
 اتحديات

مركي األهرام تفدراسات 
 -اتسياسية ااإلسلراتيجية

ةقد فى فضدق -األهرام 
 بيرامييا

إبريل  28
2013 

معاتجة اتزاا يات   حث
اتمصرية تمحاار 
اتم اركة اتسياسية 

 تفمرأة 



 

 

جامعيية ةيييع  -مركييي اتلييدريل ااتلطيينير إدارة اتزريا اترحثى 4
 شمس

 م2016ننفمبر -29-30

جامعيية ةيييع  -مركييي اتلييدريل ااتلطيينير نلم اإلملحانات اتقنيم اتطال  5
 شمس

 م2017إبريل  19 -18

جامعيية ةيييع  -مركييي اتلييدريل ااتلطيينير اتلدريس اتزعاد 6
 شمس

 2017-ماين-9-10

جامعيية ةيييع  -مركييي اتلييدريل ااتلطيينير إسل دام اتل ضنتنجيا فى اتلدريس 7
 شمس

 2017ماين 16-17

 

 :األبحاث العلمية

نوع  عنوان البحث م

 المشاركة

 تاريخ النشر جهة النشر الحالة

ونية تقييم أداء القنوات التلفزي 1

الخاصة فى تغطية الحمالت 

 اإلنتخابية بالتطبيق على

 2012إنتخابات الرئاسة 

 cbcبالتطبيق على قناة 

بحث في 

 مجلة علمية

المجلة المصرية لبحوث  فردي

كلية )الرأى العام 

جامعة  -اإلعالم

 (القاهرة

 يونيه-إبريل 

 م2013

2 
 قبولمعالجة الدرامية لمفهوم لا

األخر فى الدراما اإلجتماعية 

 السينمائية والتلفزيونية

بحث في 

 مجلة علمية

المصرية لبحوث مجلة ال فردي

كلية  الرأى العام

جامعة  -اإلعالم

 (القاهرة

مجلدالرابع ال

-عشر

-العددالرابع

ديسمبر -أكتوبر

2015 

اتجاهات الشباب الجامعي نحو  3

ت  القيم المطروحة فى المسلسال

فى القنوات الدرامية  المذاعة

 المتخصصة "

 دراسة ميدانية

 

بحث في 

 مجلة علمية

المصرية لبحوث مجلة ال فردي

كلية  الرأى العام

جامعة  -اإلعالم

 (القاهرة

مجلدالخامس  ال

-عشر

-العدداألول

إبريل -يناير

2016 

عربية للدراسات ال النقديالتحليل  4

لفترة ل -الدراما التلفزيونية  في

2015 -م2000من   

دراسة تحليلية من المستوى 

بحث في 

 مجلة علمية

المصرية لبحوث مجلة ال فردي

كلية  الرأى العام

جامعة  -اإلعالم

 (القاهرة

مجلدالسابع  ال

-عشر

-العددالثالث

سبتمبر -يوليو



 

 

 2016 الثاني

5 
دامة تناول قضايا التنمية المست

فى برامج المرأة السعودية 

ور بالفضائيات الخاصة من منظ

انا أخالقى   دراسة حالة لقناة روت

 خليجية

بحث في 

 مجلة علمية

بحوث اإلذاعة  جلة م فردي

والتلفزيون  قسم اإلذاعة 

والتلفزيون كلية اإلعالم 

 جامعة القاهرة

العدد الرابع  

–سبتمبر 

 2016ديسمبر 

6  

أطر تناول قضايا تنميةالمرأة 

المصرية فى برامج تلفزيون 

المسئولية منظور الدولة من 

 )دراسة تحليلية( اإلجتماعية

 
 

بحث في 

 مجلة علمية

مجلة البحوث  فردي

والدراسات اإلعالمية 

المعهد الدولي العالي )

 (لإلعالم بالشروق

 :العدد الثاني

مارس  -يناير

 م2017

7 
إتجاهات الجمهور المصرى نحو 

معالجة المواقع اإلخبارية 

ية لألوضاع اإلقتصادية المصر

انية دراسة ميد-بعد تعويم الجنيه  

بحث فى 

 مجلة علمية

المجلة العربية لبحوث  فردى

اإلعالم واإلتصال 

جامعة -كلية اإلعالم)

 (األهرام الكندية 

العدد الثامن 

يوليو : عشر

سبتمبر -

2017 

8 
ية تناول قضايا المرأة العربأطر 

 في الفضائيات

أة دراسة مقارنة بين قضايا المر

يةالمصرية والسعودية والمغرب  

 دراسة تحليلية

بحث في 

 مجلة علمية

المجلة المصرية لبحوث  فردي

كلية )اإلعالم 

جامعة  -اإلعالم

 (القاهرة

أحد األعداد  

الصادرة 
2017 

 

 :المؤلفات العلمية

  

 

 :العلميةالمهمات 

  جامعة –كلية اإلعالم –تحكيم مجموعة من الدراسات بقسم اإلذاعة والتلفزيون
 القاهرة 

 فى دوراته األربعة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمى للمعهد 

 " 2015المؤتمر العلمى االول "اإلعالم ومكافحة اإلرهاب 



 

 

  2016المستدامه " المؤتمر العلمي الثاني " االعالم والقضايا التنميه 

  المؤتمر العلمي الثالث " نحو أجنده مستقبلية لبحوث االعالم.. اشكاليات التحول
 2017من النمطيه الي التجديد واالبداع " 

  المؤتمر العلمي الرابع " بحوث االعالم ومنهجية التكامل المعرفي في اطار
 2018التحوالت الدولية الراهنة وتداعياتها " 

 :والجمعياتاللجان 

  المشاركة فى تقييم األداء اإلعالمى لبعض القضايا المجتمعية من خالل اإلستضافة
 الدايرة  -فى مجموعة من البرامج الرئيسية فى التلفزيون المصرى "هنا ماسبيرو

  تقديم حلقات برنامج القاموي الثقافى فى القناة الثانية التلفزيون المصرى 
--https://www.youtube.com/channel/UCDunQnv

Mdg-LdWN0o5mMq 
 

 :االشراف والتحكيم علي الرسائل

  المشاركة فى لجنة مناقشة رسلى ماجيستير مقدمة من الباحثة عال الخياط بقسم
"العالقة بين مستوى جامعة القاهرة بعنوان –كلية اإلعالم –اإلذاعة والتلفزيون 

 التعرض لمسلسالت الستكوم والقيم لدى المراهقين"

 :تحكيم المقاالت

  جورنال األهرام نشر مقاالت  فى 

  2019إبريل  6وباء األخبار الزائفة  بتاريخ 

  2020يناير  4التنمية والمرأة واإلعالم  بتاريخ 

   2020فبراير  1بتاريخ الدراما وأزمة القيم 

  عرض دراسة األحبار الزائفة والشائعات فى جورنال روزا اليوسف اليومية بعدد
 2019مارس  28

 

 

 :المشاريع

  االشراف العام علي كافة مشروعات التخرج لقسم االنتاج االعالمي ) االذاعه
 والتليفزيون ( 

https://www.youtube.com/channel/UCDunQnv--LdWN0o5mMq-Mdg
https://www.youtube.com/channel/UCDunQnv--LdWN0o5mMq-Mdg


 

 

  قناة ابداعات طالب قسم االنتاج االعالمي 
https://www.youtube.com/channel/UCt_zo35UCgt2BCJ

Ulw-U8ka 
 
 

 قناة االفالم التسجيليه التي ينتجها قسم االنتاج االعالمي 
 
-https://www.youtube.com/channel/UCRj

4WzsSry2hc9RgGt8U4w 
 

 :الخبرات التدريسية

 :تدريسها تم  أهم المواد الدراسية التي
 مديضة ات راق:-اتمعهد اتداتى اتعاتى تإلةالم

  ةام(. -)اتزرقة األاتىتطبيقات اتحاسل األتى 
 ةام(. -اإلةالم اتداتى )اتزرقة اتثانية 
 ةام(. -نلريات اإلةالم )اتزرقة اتثانية 
 ةام(-مضاهج اترحنس اإلةالمية )اتزرقة اتثاتثة 
  ةام(–اإلةالم ااتمجلم  )اتزرقة األاتى 
  ةام(–إدارة اتمؤسسات اإلةالمية )اتزرقة اتثاتثة 
  قيييييية )اتزرقييييية الرا عييييية قسيييييم اإلنلييييياج اإلةالميييييى إنلييييياج األفيييييالم ااتبيييييرامج اتنثا

 ااإلخرارى(
  اتزرقة اتثاتثة قسم اإلنلاج اإلةالمى(1اتلدريل اتعمفى( 
  اتزرقة اترا عة قسم اإلنلاج اإلةالمى(2اتلدريل اتعمفى( 
 )م راةات اتل رج )اتزرقة اترا عة قسم اإلنلاج اإلةالمى 

 أكلن ر:معهد اإلةالم افضن  اإلتصاد مديضة اتسادس مع 
  ةام(–اإلةالم ااتسياسة )اتزرقة اتثانية 
  ةام(–اإلةالم اتداتى )اتزرقة اتثانية 

https://www.youtube.com/channel/UCt_zo35UCgt2BCJU8ka-Ulw
https://www.youtube.com/channel/UCt_zo35UCgt2BCJU8ka-Ulw
https://www.youtube.com/channel/UCRj-4WzsSry2hc9RgGt8U4w
https://www.youtube.com/channel/UCRj-4WzsSry2hc9RgGt8U4w


 

 

 قسم اإلاذاةة ااتلفزيين (-مهارات اتمذي  ااتمقدم )اتزرقة اتثاتثة 
 ) اتدراما   )اتزرقة اتثاتثة قسم اإلاذاةة ااتلفزيين 
  قسم إاذاةة اتفزيين (–اتسضما اتلسجيفية )اتزرقة اترا عة 
  قسم إاذاةة اتفزيين (-خاص فى اإلاذاةة )اتزرقة اترا عةمنضنع 
 قسم إاذاةة اتفزيين (-م راةات اتل رج )اتزرقة اترا عة 

 
 كفية اتبضات جامعة ةيع شمس )اتطاترات اتضلاميات(:

  ةام(–اإلةالم اتداتى  )اتزرقة اتثانية 
  ةام(–إدارة اتمؤسسات اإلةالمية )اتزرقة اتثاتثة 

 ةيع شمس )اتلعفيم اتمزلن (:كفية اتبضات جامعة 
 شعرة اإلةالم ااتعالقات اتعامة(-مضاهج اترحنس اإلةالمية  )اتمسلنى اتثاتث 
 شعرة اإلةالم ااتعالقات اتعامة(-اترأى اتعام )اتمسلنى اتثاتث 
  شعرة اإلةالم ااتعالقات اتعامة(-إدارة اتمؤسسات اإلةالمية)اتمسلنى اتثاتث 
 ( اتمسلنى اترا  إنلاج اتبرامج اتلفزييننية-)شعرة اإلةالم ااتعالقات اتعامة 

 :مديضة اإلنلاج اإلةالمى اتسادس مع أكلن ر -األكاديمية اتداتية تفهضدسة اةفنم اإلةالم
 اتض رات ااتبرامج اإلخرارية 
 اإلاذاةات اتزاا ية 
  حنس اتمسلمعيع ااتم اهديع  
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