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 السيـــرة الذاتية                        

 

 

 

 البيانات الشخصية

 عبد العزيز السيد عبد العزيز سليم االســـــــــــــــم : 

 أستاذ الصحافة  بكلية اإلعالم جامعة بني سويف الوظيفة الحالــية : 

 مسلم الديانــــــــــــــــة : 

 متزوج الحالة االجتماعية:  

  جامعة بني سويف   –جمهورية مصر العربية   المراسالت البريدية : 

 كلية اإلعالم

 abdelazizesayed@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 

 التدرج العلمي

 الجامعة السنة التقدير المؤهل

 جامعة الزقازيق م1991 جيد جدا ليسانس آداب قسم إعالم 1

 قسم اإلعالم جامعة الزقازيق م1991 ممتاز ماجستير في اإلعالم 2

بمرتبة الشرف  دكتوراه في اإلعالم 3
 األولى

 قسم اإلعالم كلية م2002
اآلداب بقنق ققققا جققققامقعققققة ج وب 

 الوادي.

 22/8/2009 في اإلعالم  أستاذ مساعد 4

 االتصالأستاذ الصحافة  بكلية اإلعالم وتك ولوجيا  5

  جامعة ج وب الوادى

٠0/٠/201٢ 

 10/٠/2019 أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم جامعة ب ي سويف 6

 

 التدرج الوظيفي

 م 1992م إلى 1991معيد بنسم الصحافة بكلية اآلداب بن ا من عام  1

 م2001م حتى  1992مدرس مساعد بنسم الصحافة بكلية اآلداب بن ا من عام  2

 م . 2008م وحتى عام   2002اإلعالم بكلية اآلداب بن ا من عام مدرس بنسم  3

 .2009أستاذ مساعد  بنسم اإلعالم  كلية اآلداب  جامعة ج وب الوادي  عام  4

وحتي عام 2009رئيس قسم االعالم بكلية اآلداب جامعة ج وب الوادي من عام  5

201٢. 

من عام  201٢عميد كلية اإلعالم وتك ولوجيا االتصال بن ا جامعة ج وب الوادي  6

 .          2011وحتى 

mailto:abdelazizesayed@yahoo.com
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وحتي 2011عضو لج ة قطاع معاهد االعالم واللغات بوزارة التعليم العالي من عام  7

 االن

عضو لج ة الخبراء  بلج ة قطاع الدراسات االعالمية بالمجلس األعلى للجامعات من  8

 .2021-2018 عام

وحتي  2018رئيس لجان تنييم معاهد االعالم واللغات بوزارة التعليم العالي عام  9

 تاريخه.

 .2019عضو اللج ة العليا لتدريب االئمة بوزارة االوقاف والتعليم العالي يونيو  11

 

 الخبرات العلمية والتدريسية

 القيام بتدريس العديد من المواد و المقررات الدراسية بكلية التربية النوعية  *

م  1993إلى   1991بأشممموق مسممم اإلعالم التربوج م جامعة المنوفية في الفترة من  

 وهى : 

ية لغة أوروب -المسرح الشامل  -مدخل لإلذاعة والتلفزيون  -الرأي العام وأساليب الدعاية 

  -قاعة بحث متخصقصققة  -المشققروع اإلعالمي  -لإلذاعة والتلفزيون الكتابة  -ونصقو  

 التربية الميدانية .    

القيام بتدريس العديد من المواد والمقررات الدراسية بكلية التربية النوعية  بميت غمر  *

  م وهى : 1995م إلى  1994مسم اإلعالم التربوج م جامعة المنصورة في الفترة من 
قاعة بحث  -اإلعالم المحلى واإلقليمي  -م اهج وقواعد بحث   -مدخل إلى الصحافة 
 متخصصة .          

 -القيام بتدريس العديد من المواد و المقررات الدراسية بقسم اإلعالم بكلية اآلداب بقنا  *

نشأة وسائل  م وحتى تاريخه وهى : 2112جامعة جنوب الوادج في الفترة من عام 
التشريعات  -نظريات االتصال  -مادة إعالمية بلغة أوربية  -تصال وتطورها اال

الرأي العام  -الرأي العام  -الترجمة اإلعالمية  -مدخل إلى وسائل االتصال  -اإلعالمية 

 -م اهج بحوث الصحافة  -اإلعالم البيئي  -م اهج البحث في اإلعالم   -وطرق قياسه 
مادة إعالمية بلغة   -م اهج البحوث اإلعالمية  -قاعة بحث وكتابة بحث متخصص 

 أوروبية وترجمة .   

القيام بتدريس العديد من المواد والمقررات الدراسية بمدينة الثقافة والعلوم     وجامعة  *

 م وهى :2111م وحتى 2114أكتوبر في الفترة من  6

مدخل إلى م اهج  -نظريات االتصققققال  -مدخل علوم االتصققققال  -التشققققريعات اإلعالمية  

م اهج  -بحوث الرأي العام واسقققققققتطالعاته -م قاهج بحوث الصقققققققحافة   -بحوث اإلعالم 
 بحوث اإلذاعة .

 

القيام بتدريس العديد من المواد والمقررات الدراسممية بقسممم الصممحافة بأكاديمية  أ بار  *

 م وهى : 2111م و 2118م و2117اليوم في الفترة من  

 نظريات االتصال . –فن تحرير المنال  -الترجمة اإلعالمية   
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القيمام بتمدريس العمديمد من المواد والمقررات المدراسممممممميمة بجمامعمة المنوفيمة  ال  عام                 *

  للسنة التمهيدية للماجستير بقسم اإلعالم وهى :2111
 مادة إعالمية بلغة أوروبية. -الصحافة وقضايا المجتمع   

 

القيام بتدريس العديد من المواد والمقررات الدراسية بكلية االعالم وتكنولوجيا االتصا    *

-:مندمة في الصحافة وهى2119وحتي 2114بجامعة جنوب الوادج في الفترة من 

-م اهج البحث  –تشريعات االعالم وأخالقياته  -نظريات االتصال -االعالم االقليمي 

 م اهج بحوث الصحافة .
 

 المشاركات العلمية والجامعية

م حتى 1991االشقققققتراأ في أعمال االمتحانات والك تروالت والتصقققققحية في الفترة من   *

 تاريخه.

م 1991المشاركة في األسر واألنشطة الطالبية والثنافية بالكلية والجامعة في الفترة من *
 وحتى تاريخه .

حلنات البحث وال ناش العلمي "السمي ار" المشاركة بالحضور والمداخالت العلمية في  *

 2019م وحتى عام 1999التي عندت بكلية اآلداب  جامعة ج وب الوادي  فى الفترة من 
. 

المشقققققققاركقة في ال قدوات والمعتمرات العلميقة والثنقافيقة بجامعة ج وب الوادي  في الفترة  *

 . 2019م وحتى اول مارس 1991من

الرحلة العلمية السقق وية لتدريب  طالب قسققم اإلعالم بالكلية المشققاركة فى اإلشققراف على  *

 . 2018م وحتى عام 1991بالمعسسات الصحفية بالناهرة في الفترة من 

عضققو مجلس إدارة مركز اقققمان الجودة واالعتماد بجامعة ج وب الوادي في الفترة من  *

 م .2002م إلى 2001

جودة واالعتماد بجامعة ج وب الوادي مشرف وحدة الت سيق واإلعالم بمركز امان ال *

 م .2002م إلى 2001فى الفترة من 

م حتى 2001نائب مدير وحدة امان الجودة واالعتماد بكلية اآلداب بن ا في الفترة من  *
 م .2002

المشاركة فى فعاليات المعتمر العلمي الس وي الثاني  عشر بكلية اإلعالم ــ جامعة  *

م  ،المشاركة ببحث دور  2001وتحديث المجتمعات العربية " مايو الناهرة " اإلعالم 
الصحف المصرية فى تشكيل اتجاهات الجمهور نحو المشاركة فى االنتخابات الرئاسية 

 م ، دراسة ميدانية على عي ة بمحافظة الناهرة.200٢سبتمبر 

المعلوماتية على الحضور والمشاركة فى الحوار والمداخالت العلمية فى ندوة " تأثير   *
 م2001مارس  19وسائل اإلعالم التي عندت بالجامعة األمريكية بالناهرة  يوم 

المشاركة والحضور بالمداخلة في المعتمر النومي حول نشر وتأصيل الثنافة العلمية في  *

المجتمع ، الذي نظمته جامعة عين شمس ومركز تطوير وتدريس  العلوم في الفترة من 

 م . 2001بر أكتو 21:  20
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المشاركة في ورش عمل المعتمر العلمي الس وي ، الحادي عشر ، مستنبل وسائل  *

 م بكلية اإلعالم ،  جامعة الناهرة.     200٢اإلعالم العربية ، مايو

المشاركة بالحوار والمداخالت في المعتمر الدولي الثاني " البيئة والت مية" نوفمبر  *

 دي .م ، جامعة ج وب الوا 200٢

المشاركة بالحوار والمداخالت  العلمية في ورش عمل المعتمر العلمي الس وي الثاني  *

م، كلية اإلعالم ، 2001عشر ، وسائل اإلعالم وتحديث المجتمعات العربية ، مايو 
 جامعة الناهرة .

في  "المشاركة بورقة  بحثية بع وان : " دور وسائل اإلعالم المحلية في التوعية البيئية  *

 م.   200٢المعتمر العلمي الثاني للبيئة والت مية ، جامعة ج وب الوادي نوفمبر 

المشاركة بورقة بحثية بع وان : " صورة المرأة الصعيدية في الصحافة  اإلقليمية " في  *

بحث تأثير برامج الت مية في وسائل اإلعالم على المرأة في صعيد مصر ، مركز 

دراسات وبحوث المرأة بكلية اإلعالم ، جامعة الناهرة بالتعاون مع اليونسكو ، إشراف أ. 
  د . عواطف عبد الرحمن . 

 الدورة  التدريبية فينظري "  المشاركة بورقة بحثية بعنوان : " حقوق اإلنسان والتنمية ، مدخل *
لطالب أقسام الصحافة بكليات اإلعالم بجامعة القاهرة كلية اإلعالم  وفنون االتصال بجامعة 

جامعة ، المنيا قسم اإلعالم جامعة المنوفية ، وقسم اإلعالم بكلية اآلداب بقنا  ،أكتوبر، قسم اإلعالم 6
ينظمه مركز بحوث ودراسات المرأة  الذي، حول حقوق اإلنسان والتنمية  الواديجامعة جنوب  ،

م إلى   7002الفترة من فبراير  فيبكلية اإلعالم باالشتراك مع مركز ملتقى لحقوق اإلنسان 
 م. 7002مارس

ة فى الفتر األزهرجامعة  اإلعالموالمهنية بكلية  اإلعالم ياألولالمشاركة ببحث فى المؤتمر الدول  *
 7031ابريل  32 – 31من 

 

 الدورات التدريبية الحاصل عليها

 ICDLحاصل علي الرخصة الدولية للكمبيوتر   *

 حاصل علي شهادة تندير من مركز التراث بجامعة الدول العربية *

حاصل علي شهادة تندير من شبكة االنترنيوز كم سق متميز بين الشبكة والجامعة في  *
حتي سبتمبر  2010مجال اإلعالم والشباب  والمشاركة المجتمعية   في الفترة من مايو 

 م .2011

الحصول علي دورة تصميم المواقع االلكترونية بمركز المعلومات بجامعة ج وب الوادي  *
ICTP  201٠مايو . 

 الحصول علي عدد ست دورات تدريبية من مركز ت مية الندرات بالجامعة . *

الحصققققول على دورة تدريبيه عن " اإلعالم والت وع " باالشققققتراأ مع الوكالة السققققويدية  *
 .2012ي اير  21 – 20للت مية ، وجامعة فاروس باإلسك درية في الفترة من 
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 المشاركات المجتمعية 
 

محاار في الدورة التدريبية إلعداد النيادات المحلية بمركز التعليم واإلعالم واالتصال  *

عن " دور التلفزيون في التوعية بنضية الت مية " بفرع الهيئة  العامة لإلستعالمات 

 م .200٠بمحافظة ق ا ، مارس 

ة إلعالم  اإلقليميمحااقققققر في الدورة التدريبية " إلعداد المراسقققققلين المحليين بوسقققققائل ا *

 بج وب الصعيد " بفرع الهيئة العامة لإلستعالمات بمحافظة ق ا من 

 م . 200٠مايو  ٢ــ  ٠
 

محاار في الدورة التدريبية إلعداد الكوادر الشبابية ، مشروع شباب المستنبل مديرية  *

 م .200٠مايو  19ــ  12الشباب والريااية بن ا من 

التوعية السياسية للشباب بإقليم ج وب الصعيد ، والتي عندت محاار في ورشة عمل  *

فبراير  21ــ  2٢برعاية وزارة الشباب بمديرية الشباب والريااة بن ا في الفترة من 

 م . 200٢

محاار في الدورة التدريبية إلعداد أئمة المساجد بمحافظات ج وب الصعيد التي عندت  *

 2نوفمبر إلى  22ات االتصال " في الفترة من بمعهد إعداد الدعاة بن ا عن " مهار

 م .200٢ديسمبر 

محاار في الدورة التدريبية إلعداد أئمة المساجد بمحافظات ج وب الصعيد التي عندت  *
بمعهد إعداد الدعاة بن ا عن " دور اإلعالم في التوعية بعالقة مصر بدول الجوار " في 

 م. 2008م  و2002وم 2001ديسمبر  12نوفمبر ــ  21الفترة من 

ُمحاار في الدورة التدريبية إلعداد قادة المستنبل بمديرية الشباب والريااة بن ا في  *
 . 2010يوليو  12 -1٠الفترة من 

ُمحاار في الدورة التدريبية بالهيئة العامة لالستعالمات عن دور اإلعالم في التوعية  *

 . 2010سطس أغ 12-11بنضايا المرأة العاملة في الفترة من 

 2/9/2010ُمحاار في ندوة " اإلعالم ونشر الوعي السياحي " بنصر الثنافة يوم  *

ُمحاار في ندوة " اإلعالم المحلي وت مية الوعي البيئي " بالهيئة العامة لالستعالمات  *

 . 2٠/10/2010يوم 

لالستعالمات يوم ُمحاار في ندوة " اإلعالم وقضايا الصعيد " بالهيئة العامة  *
11/11/2010 

محاار في ندوة " اإلعالم والفئات المهمشة" بالهيئة العامة لالستعالمات يوم  *

٠/12/2010 . 

 11/1ُمحاار في الدورة التدريبية إلعداد النادة بمديرية الشباب والريااة في الفترة من  *

 . 12/1/2011إلي 

المواقع االلكترونية التي عندت بمنر كلية  اإلشراف علي الدورة التدريبية عن تصميم *
 . 2٢/٢/2011إلي  22اآلداب بن ا في الفترة من 

 اإلشراف علي االحتفالية الكبرى ألربعي ية انتنال البابا ش ودة بالجامعة . *
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محاارة فى الدورة التدريبية التى عندت بمديرية الثنافة بن ا عن " مستنبل األحزاب  *

 . 29/10/2011الى  22/10" فى الفترة من  2011ثورة ي اير السياسية بعد 

المشاركة واإلشراف علي الدورة التدريبية التي عندت بشركة المياه بن ا عن " تطوير  *

 . ٢/1/2012إلي  ٠/1األداء التسويني ومهارات االتصال للعاملين " في الفترة من 

األسبوع البيئي الثاني بجامعة ج وب الوادى فى المشاركة فى اإلعداد والت فيذ لفعاليات  *

 . 2/٠/2012الى  ٢/٠الفترة من 

محاار فى ندوة " االعالم والتربية األسرية " التى عندت بالهيئة العامة لالستعالمات  *

 . 12/٢/2012يوم 

 . 1٠/٢/2012محاارة فى ندوة " اإلعالم وثنافة التغيير " وذلك بنصر الثنافة يوم  *

المشاركة فى ندوة " اإلعالم والمشاركة المجتمعية للشباب " التي عندت بمديرية الشباب  *

 . 12/1/2012والريااة بن ا يوم 

اإلشراف واإلعداد على مهرجان التصوير الفوتوغرافي األول لنسم اإلعالم خالل ابريل  *

201٠ . 

الحديثة بن ا عن " ف ون المشاركة واإلشراف علي ورشة العمل األولي بجريدة الصباح  *

 . 12/11/201٠التصوير الصحفي " يوم 

المشاركة واإلشراف علي ورشة العمل الثانية بجريدة الصباح الحديثة بن ا عن " التحرير  *
 . ٠/12/201٢و  2/12/201٢الصحفي في وسائل اإلعالم المحلي " يومي 

صباح الحديثة عن " اإلعداد المشاركة واإلشراف علي ورشة العمل الثالثة بجريدة ال *

 ٠/٠/201٢اإلذاعي والتليفزيون والتسويق " يوم 

المشاركة في فعاليات األسبوع البيئي الرابع الذي عند بجامعة ج وب الوادي يوم  *

12/٢/201٢ . 

المشاركة بالحضور والمداخالت في المعتمرات العلمية الس وية لكلية اإلعالم جامعة  *

 األهرام الك ديةالناهرة وجامعة 

المشاركة بالمداخالت التليفزيونية في البرامج التليفزيونية في ق اة طيبه ، و المحور، و  *

 عن قضايا الشأن العام . CBC، و  2دريم 

المشاركة بالرأي في النضايا المجتمعية المثارة في صحف األهرام ، والجمهورية،  *
 المصري اليوم ، والشروق .

في المعتمر الدولي الثاني االعالم وثنافة التسامة بجامعة فاروس رئيس جلسة  *

 2012باالسك درية ديسمبر 

 2018رئيس جلسة علمية في المعتمر الدولي الثالث بأكاديمية الشروق بالناهرة ابريل *

 2011المشاركة في لجان تنييم اداء معاهد االعالم واللغات  وزارة التعليم العالي  *

 2019جلسة علمية في المعتمر الدولي الرابع باكاديمية الشروق ابريل رئيس  *

معنب في جلسة االعالم الجديد واشكاليات المستنبل بالمعتمر الدولي الرابع والعشرون  *
 2019بكلية االعالم جامعة الناهرة  ابريل 
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 عضوية الجمعيات والمؤسسات

 عضو جمعية خريجي اإلعالم *

إدارة وأمين صققققققق دوق جمعية ت مية المهارات البشقققققققرية بج وب الوادي عضقققققققو مجلس  *

 م .200٠لس ة  121المشهرة برقم 

 وحتي تاريخه .2011عضو مجلس إدارة الجمعية االجتماعية بن ا في الفترة من  *

 . 2012عضو هيئة تحكيم بمجلة الحكمة الدولية للدراسات االتصالية بالجزائر عام  *
 
 

 الصحفيةاألنشطة 

المشاركة في تأسيس جريدة " أخبار الجامعة " التي تصدرها جامعة ج وب الوادي  *

 م .1992

مدير تحرير جريدة  " أخبار الجامعة " التي تصدرها جامعة ج وب الوادي في الفترة من  *

 م .  2001م حتى عام  1999

جامعة ج وب الوادي من نقائقب رئيس تحرير جريقدة " أخبار الجامعة " التي تصقققققققدرها  *
 م .200٢حتى عام  2002الفترة من عام 

رئيس تحرير جريدة " أخبار الجامعة " التي تصدرها جامعة ج وب الوادي في الفترة من  *

 .  2012م حتى   2001عام 
 

 اإلنتاج العلمي

 م (.200٢التشريعات اإلعالمية" )الناهرة: دار اإليمان والسماح للطباعة،  *

 م ( .2001نظريات االتصال " مشترأ " )الناهرة : دار الطباعة العربية ،  *

 م ( .201٠نظريات االتصال )الناهرة : دار اإليمان والسماح ،  *

 م ( .2002م اهج البحث العلمي  )الناهرة : دار الطباعة العربية ،  *
 

 العلمية المنشورة البحوث 

 في دعم الحنوق االتصالية للمرأة بج وبدور المجالت ال سائية  البحث األو 
الصعيد،دراسة تحليلية وميدانية بحث م شور بمجلة بكلية اآلداب بن ا ، جامعة 

 م      2002ج وب الوادي ، إصدار خا ،ديسمبر

" انعكاسقققات الخطاب الصقققحفي المصقققري الورقي واإللكتروني على الوعي  البحث الثاني

جامعة  -مسحية بحث م شور بكلية آداب بن ا الدي ي للشباب الجامعي ، دارسة 
 م. .200٠إصدار خا   -ج وب الوادي 

" تأثير التعرض للن وات الفضققققائية العربية اإلخبارية على الثنافة السققققياسققققية  البحث الثالث

للجمهور المصقري دارسقة ميدانية")مشقترأ( بحث م شقور بالمجلة المصرية 
لبحوث الرأي العققام، كليققة اإلعالم جققامعققة النققاهرة ، المجلققد الخققامس ، العققدد 

 م 200٢الثاني يونيو/ديسمبر
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عرض لمجالت األطفال على ترتيب أولويات النضقققققايا الصقققققحية "عالقة الت   البحث الرابع

للطفقل المصقققققققري دارسقققققققة تحليلية وميدانية" بحث م شقققققققور بمجلة البحوث 
 م .                    200٢اإلعالمية ، جامعة األزهر ، العدد الثاني والعشرون ، أكتوبر

البحث 

 الخامس

ة على اإلنترنققققت                      "خققققدمققققة مقواققع وكققققاالت األنقبققققاء القعقربقيققققة اإللقكترونيقققق

وأثرها على مسقتنبل هذه الوكاالت "  بحث م شققور بالمجلة المصققرية لبحوث 
اإلعالم،  كلية اإلعالم  جامعة الناهرة ، العدد الرابع والعشققرون ي اير / يونيو 

 م200٢

 

البحث 

 السادس

            " دور الصقققققققحقف القمصقققققققريققققة فقى تشقققققققكقيققققل اتقجققققاهققققات الجمهور نحو         
م ،دراسققة ميدانية على عي ة 200٢المشققاركة في االنتخابات الرئاسققية سققبتمبر

بمحافظة الناهرة "  بحث م شققور في: المعتمر العلمي السقق وي الثاني عشققر ، 

 م .2001بكلية  اإلعالم ، جامعة الناهرة ، مايو 
 

ة بية على االنترنت " دراس" تفاعلية مواقع المجالت ال سائية العربية واألج  البحث السابع

،عدد  9تحليلية، بحث م شور  في: المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ، مجلد 
 .  2008، ي اير / يوليو  1

 

التعرض للصققققحف المصققققرية وعالقته بمسققققتوي المعرفة بأزمة المياه لدي  : البحث الثامن
عي ة من النراء، بحث م شور في: المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، ي اير 

 .2011مارس  –

التوجهقات والمنقاربقات ال ظريقة في بحوث اإلعالم الجقديد: دراسقققققققة تحليلية،  البحث التاسع
 2012ب بن ا، جامعة ج وب الوادي بحث م شور في : مجلة كلية اآلدا

اسقتخدام الشقركات اإلعالمية العابرة للنارات لمواقعها اإللكترونية في تسقويق  البحث العاشر

المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، بحث م شقور في : م تجاتها: دراسقة تتبعيه، 
 .2012، أكتوبر /ديسمبر  ٢2العدد 

البحث الحادج 

 عشر
 

التحليل السقيميائي لخطاب الرئيس مرسقي في ميدان التحرير: دراسة تأويلية، 

المعتمر الدولي األول بكلية اإلعالم جامعة األزهر، أبريل  بحث م شقققققور في:
201٠. 

البحث الثاني 

 عشر

اتجاهات جمهور األحزاب المصقققرية نحو عدائية تغطية الصقققحف المصقققرية 

المجلة المصققرية لبحوث بحث م شققور في : دراسققة ميدانية،  2012لدسققتور 

 .201٠، يوليو/سبتمبر  ٢2اإلعالم، العدد 

البحث الثالث 

 عشر

دور الصحف المصرية في إدارة المزاج العام للجمهور المصري نحو تيارات 

المجلة المصرية لبحوث اإلعالم،  بحث منبول لل شقر في: اإلسقالم السقياسقي، 

201٢.  
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 الرسائل العلميةاإلشراف علي 

( رسالة ماجستير ودكتوراه بنسم اإلعالم ٢٢اإلشراف واالشتراأ في الم اقشة علي ) *
 بكلية اآلداب بن ا، جامعة ج وب الوادي.

( رسققالة ماجسققتير بنسققم اإلعالم بكلية اآلداب، 2اإلشققراف واالشققتراأ في م اقشققة عدد ) *

 جامعة الم وفية.

( رسالة ماجستير ودكتوراه بنسم اإلعالم وثنافة 1٢م اقشة عدد )اإلشراف واالشتراأ في  *

وحتي 2012األطفال بكلية  الدراسقققات العليا للطفولة ، جامعة عين شقققمس في الفترة من 

 تاريخه.

االشققتراأ في م اقشققة رسققالة ماجسققتير بشققعبة االعالم قسققم االجتماع كلية اآلداب جامعة  *

 دم هور.

 .2018سالة ماجستير بنسم االعالم كلية اآلداب جامعة الم صورة االشتراأ في م اقشة ر *

االشقققتراأ في م اقشقققة رسقققالة دكتوراه بنسقققم الصقققحافة كلية اآلداب جامعة ب ي سقققويف  *
2018. 

( رسائل دكتوراه بنسم االعالم بكلية ٢( رسقائل ماجسقتير و عدد )٠االشقراف علي عدد ) *

 اآلداب جامعة اسوان.

( رسائل دكتوراه بنسم االعالم ٠(رسقائل  ماجسقتير وعدد )٠م اقشقة عدد )االشقتراأ في  *

 .2019و 2018و2012بكلية اآلداب بسوهاج 

االشققققراف علي عدد رسققققالتين للماجسققققتير ورسققققالة دكتوراه بنسققققم االعالم بكلية اآلداب  *
 وحتي تاريخه. 2012بسوهاج من عام 

بنسققم االعالم بكلية اآلداب جامعة اسققيوط االشققتراأ في م اقشققة عدد رسققالتين للماجسققتير  *

 .2012و2011عامي 

االشقققتراأ في م اقشقققة رسقققالتين للدكتوراه بنسقققم االعالم بكلية اآلداب جامعة الم يا عامي  *
 .2018و201٢

 .2018االشراف علي رسالة دكتوراه بنسم االعالم بكلية اآلداب جامعة الم يا  *

ير ورسققالتين للدكتوراه بنسققم االعالم التربوي بكلية االشققتراأ في م اقشققة رسققالة ماجسققت *
 .2018و2012و2011التربية ال وعية  جامعة الم يا اعوام 

االشققتراأ في م اقشققة رسققالة دكتوراه بنسققم االعالم التربوي بكلية التربية ال وعية بدمياط  *

 .2012عام

 

 

 

 


