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 الحالية والوظائف السابقة المناصب 

   نائب محافظ الدقهلية 

  األسكندريةفرغ بقسم العالم بكلية اآلداب جامعة محاضر غير مت  

 إسم تنسيقية شباب األحزاب والسياسين  المتحدث الرسمي ب 

  رة الشباب  ية الرفيعة بوزامدرب دبلوماسية العالم برنامج إعداد القيادات الشباب 

 
 

 المؤهالت الدراسية 

 

  ن "استخدامات  بعنوا  بحثية  نقطه  عن  الدرجة  لنيل  والتسجيل  ،2016  الدكتوراه   لدرجة  التمهيدية  المعتمدة   الساعات   إتمام

 رهاب". إللعالم الجديد وانعكاسها على المعالجة الصحفية لظاهرة االتنظيمات الدبلوماسية ل

 على  اإللكترونية  للصحف  التحريرية  ةالسياس  أثر"  بعنوان  شورة نم  علمية  رسالة  عنفي اإلعالم    الماجستير  درجة 

 . األسكندرية بجامعة  دابآلا  بكلية  لعالم ا  شعبة عن ،2014 يونيو من ولألا  في ،"نباءألا تالوكا من اختياراتها  تحديد

  2010اجستير .الم لدرجة التمهيدية  المعتمدة  الساعات   إتمام 

 2011.مريكيةألا المتحدة  ياتالالو ك، ربنيويو" يوزسراك" جامعة من الصحفي، العمل دبلومه 

 2005. إلى 2002 من الجامعية المرحلة 

 (األعالم  شعبة) دابآل ا كلية ـ  األسكندرية جامعة . 

 

 المؤهالت اللغوية  

 (م أل ا اللغة) العربية اللغة . 

  2009. األسكندريةجامعة  – داب اآلكلية -دريبية في مهارات اللغة العربية ت  دورة 

  2008. األوسطبوكالة أنباء الشرق   –ربية الع باللغة الصحيحة الصحفية الكتابة دورة 

  2005. الصحفيين بنقابة العربية اللغة في الشائعة خطاءأل ا دورة 



  

 

 اللغات األجنبية 

 

  التويفل  شهادة  (Toefel )   األسكندريةجامعة  –داب اآل المحلية من كلية . 

  2014يم اللغات "اميدست" .تعل مركز في االنجليزية اللغة  في دورات  عده 

  2014" .اميدست"  لنجليزيةاألباللغة الصحفية الكتابة اللغة دورة 

  2014" .أميدست " نجليزيةاألاللغة" المحادثة"  دورة 

 اللغة  د في  المتقدم  المستوي  في  كلية  ألورة  اللغات"  تعليم  "مركز  بجامعة    اآلدابلنجليزية 

 2007. األسكندرية

 1999 – 1998رنسية .للغة الف  مكثفة دراسة 

 

  الخبرات السابقة

 المشاركة في مؤتمر تطوير المحتوى الرقمي لشركة تويتر في دبي.   - 2019 ابريل 

 المشاركة ضمن الوفد البرلماني المصري الرسمي في زيارة دولة ايرلندا.  - 2018 سبتمبر 

 رئيس تحرير جريدة اليوم الجديد.  - 2016 مارس 

 األسكندريةبجامعة   األعالم بقسم ضر محا  - 2015 أكتوبر . 

 العربية للعلوم األكاديمية طالب لمدرب في مادة التدريب الصحفي،  - 2015وفمبر ن 

 األسكندريةمدير مكتب جريدة الوطن في  -  2012 – 2017 ابريل . 

 قناة  مراسل  - 2012 أبريل  .cbc 

 مراسل موقع "مصر اليوم".  - 2012 مارس 

 األسكندريةبقناتي "العربية"، والحدث" في فزيوني راسل تل م- - 2012مايو.  

 مراسل موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز. - 2012فبراير 

 الشرق    -  2011  نوفمبر أنباء  لوكالة  خارجية  نيويورك،    األوسطتغطية  في  ستريت  وول  فترة    خالللتظاهرات 

 المشاركة في برنامج الزائر الدولي.

 يناير، التابعة لشركة فيديو كايرو المصرية. 25اسل تلفزيوني بقناة رم - 2011 يناير 

 سياسية تحليلية في صحيفة "اليوم السابع".  مقاالتكاتب  - 2010 أغسطس 



  

 األسكندريةمراسل وكالة انباء رويترز في  - 2010 – أكتوبر. 

 األسكندريةكاتب عمود في جريدة صادرة عن جمعية "صوت المنوفية" ب - 2009 نوفمبر . 

 محرر في جريدة "الراية"، جريدة سكندرية محلية. - 2007 مارس  

 األسكندرية"، موقع محلي في مدينة األسكندريةمدير تحرير بموقع "صوت  - 2007 يناير. 

 محرر بموقع أنباء سكندرية مصورة.  - 2006 فبراير 

 الشبان".  األسكندريةادبيه في مدونة "صحفيو   مقاالتكاتب  - 2006ير ينا 

 األسكندريةمكتب   –  األوسطصحفي بوكالة أنباء الشرق    - 2005- ايرني . 

 األسكندريةرئيس تحرير جريدة "الجامعة" الصادرة عن جامعة  - 2004 مايو . 

 األسكندريةبجامعة   اآلدابرئيس تحرير مجله كلية  - 2004 ابريل . 

 

 مهارات استخدام الحاسب اآللي  

 برامج تطبيقات مختلف  مع التعامل "Office " 

 برامج  تطبيقات مع التعامل  (Adobe Photoshop ) 

 المونتاج برامج مع التعامل Power Director, Adobe Premier 

 برنامج  تطبيقات مع التعامل Adobe InDesign CS4 

 برامج  تطبيقات مع التعامل  "Visual Basic 6 " 

 برنامج  تطبيقات مع التعامل  "Access 2003 " 

 

 الورش والدورات التدريببية 

  اإلدارية الرقابة هيئة الفساد،  مكافحة بأكاديمية يةاألعالم للكوادر الفساد مكافحة دورة . 

 العملي  التدريب لمادة  ومحاضر ، يةاألسكندر  بجامعة اآلداب بكلية األعالم  قسم  لطالب مدرب. 

 األعالم   دبلوماسية"    حول  األسكندرية  في  وأخري  ،االقصر  محافظتي  في  أثنين  محاضرات  3  في"  كمدرب"  مشاركة " ،  

 يادات الشبابية. الق تدريب  برنامج  ضمن القادة، مؤسسة مع بالتعاون  الشباب  لوزارة  التابعة

 ووكاالت  اإللكترونية  الصحف  بين   التحريرية  السياسة"  كتاب  حول  ،األسكندرية ب  االبداع  بمركز  ندوه   في  حاضرم 

 ". اآلنباء



  

  أميدست مركز في اإلنجليزية، باللغة الصحفية الكتابة في دورة. 

  رويترز تومسون" مؤسسة المتقدمة الصحفية الكتابة في دورة." 

  المهنية، مؤسسة "تومسون رويترز"  السالمةفي  دورة 

  األوسط الشرق   انباء وكالة الصحفية، الكتابة في دورة . 

  كام  فيلب" الصغيرة  بالكاميرات الفيديو  تصوير في دورة "،   

 . رويترز تومسون مؤسسة من

  رويترز تومسون مؤسسة الصحفية، الكتابة في دورة . 

  األمريكيةالمتحدة  الواليات في ،األعالم  حول دورة ، 

 . األوسطضمن برنامج "ادورد مورو"، بترشيح من وكالة انباء الشرق  

  األسكندريةب الصحفيين نقابة العربية، باللغة الكتابة مهارات في دورة. 

  بنيويورك سراكيوز، جامعة في ياألعالم العمل  مهارات حول دورة. 

  األسكندرية بجامعة اآلداب  كلية من العربية، باللغة الكتابة مهارات في دورة . 

  اليوم،   المصري   مؤسسة  مع  بالتعاون  ،األمريكية  األقتصاد  وزارة   نظمتها  ،االستقصائية  الصحفية  التحقيقات  في  دورة  

 يق مشارك في الدورة. تحق أحسن عن اآلولى بالجائزة  والفوز

  مؤسسة من الصحفية الكتابة في دورة ".BBC " 

  األسكندريةب  الصحفيين نقابة من  الصحفية، الكتابة في دورة . 

 وجهاز حماية البيئة. األمريكيةالهيئة  مع بالتعاون البيئة،  بتنمية الخاصة األخبار تغطية ، 

  لوان".بح القادة   إعداد مركز" الشبابية القيادات إعداد في دورة 

 
 

   المؤلفات

 2018  صادر عن دار نشر  اآلنباء  ووكاالت  اإللكترونيةيرية بين الصحف  التحر   السياسة"  كتاب  من  الثانية  الطبعة ،"

 "المكتب العربي الحديث". 

 2016 ميديا السوشيال دبلوماسية"  بعنوان علمي مقال ." 

 2016  لمعتمدةا   الساعات  برنامج  ضمن   ،"للدولة  الناعمة  القوة   على  وانعكاسها  األعالم   دبلوماسية"  بعنوان  علمي  مقال  

 . األسكندريةدرجة الدكتوراه بجامعة  على للحصول



  

 2016 للدولة الذهنية الصورة  على وانعكاسها األعالم دبلوماسية"  بعنوان علمي مقال " 

 .األسكندرية بجامعة الدكتوراه  درجة على للحصول المعتمدة  الساعات برنامج  ضمن ،

 2016 األعالم   ثلبحو   الحديثة النقدية األتجاهات"  حول بحثية ورقة " ، 

 ، األسكندريةمن برنامج الساعات المعتمدة للحصول على درجة الدكتوراه بجامعة ض 

 2015 والتنمية األعالم " بعنوان بحثية ورقة "،   

 . األسكندرية بجامعة الدكتوراه  درجة  على للحصول  المعتمدة   الساعات برنامج ضمن

 2015 لوطنا"  صحيفة في الشخصيات من لعدد نقدية صحفية  تالبروفاي ." 

 2015 اآلنباء ووكاالت اإللكترونية الصحف بين التحريرية ةالسياس" كتاب من اآلولى الطبعة ." 

 2014 الماجستير،  درجة  لنيل  منشورة، علمية رسالة 

 ".اآلنباء  وكاالت من اختياراتها تحديد على اإللكترونية  للصحف التحريرية ةالسياس  إثر"  بعنوان 

 2010  لعالن السياسي واستراتيجيات الدعاية السياسية في مصر"، ضمن برنامج الدراسات  اا"  بعنوان   بحثية  ورقه

 . األسكندريةبجامعة   األعالم المعتمدة للحصول على درجة الماجستير، شعبة  

 السابع اليوم  بصحيفة ،2010 أغسطس في" الجماعة ايها المراد  نلتم  لو ماذا " بعنوان سياسية مقاالت . 

 2010  ضمن  ،األسكندرية  بجامعة  األعالم  شعبة"  الدولي  العام   الرأي  صناعة  في  الفضائيات  ردو"  حول  بحثية  ورقة 

 .األسكندريةبجامعة   األعالم  شعبة  الماجستير، درجة على للحصول المعتمدة  الدراسات برنامج

 2010  على   لللحصو  المعتمدة   الدراسات   برنامج  ضمن"  اإليدولوجية  والقوة  الدولي  األعالم "   بعنوان  بحثية  ورقة  

 . األسكندرية بجامعة األعالم  شعبة  الماجستير، درجة

 2009  قومية والمستقلة، ضمن  ال  الصحف   بين  مقارنه  دراسة"  الحديث   الصحفي  التحرير  فنون"  بعنوان  بحثية  ورقة

 .األسكندريةبجامعة   األعالم برنامج الدراسات المعتمدة للحصول على درجة الماجستير، شعبة 

 2009  درجة   على  للحصول  المعتمدة   الدراسات  برنامج  ضمن  ،"العام  الرأي  قياس  اساليب"  حول  بحثية  ورقة  

 . األسكندرية بجامعة  األعالم   شعبة الماجستير،

 ضمن برنامج الدراسات  اإللكترونيةبعنوان "دراسة مقارنة بين اإلخراج الصحفي في الصحف الورقية و   بحثية  رقةو ،"

 . األسكندريةبجامعة   األعالم شعبة  المعتمدة للحصول على درجة الماجستير، 

 2009  مدة  المعت  الدراسات  برنامج  ضمن  ،" األعالم   بحوث  نظريات  في  الحديثة  األتجاهات"   بعنوان  بحثية  ورقة

 . األسكندريةللحصول على درجة الماجستير، بجامعة 

 


