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  سيرة ذاتية

  ٔ�.د/ محمود حسن ٕاسامعیل
  طفولةكلیة الدراسات العلیا لل )إذاعة وتلیفزیون( اإلعالم أستاذ

  جامعة عین شمس

  )سابقا( العالي لإلعالم اإلسكندریةعمید معھد 
  عالماإلتخصص األساتذة لترقیات عضو اللجنة الدائمة 

  عضو لجنة قطاع الدراسات اإلعالمیة بالمجلس األعلى للجامعات
  متزوج  :احلا� �ج�عیة                17/6/1959 املیالد:

    :يوالوظیفالتدرج العلمي 
  حتى اآلن 2005أستاذ اإلعالم من یونیو. 

 ل بمعهد الدراسـات اطفأستاذ مساعد بقسم اإلعالم وثقافـة األ

  .2005/ 25/6حتى  و 1998 /26/10في الفترة من  العلیا للطفولة جامعة عین شمس

 الفترة من  العلیا للطفولة جامعة عین شمس فيل بمعهد الدراسـات اطفم وثقافة األمدرس بقسم اإلعال

  .1998/  25/10  حتى و 1992/  5/ 25

 ل بمعهد الدراسـات العلیا للطفولة جامعة عین شمس الفترة من اطفمدرس مساعد بقسم اإلعالم وثقافة األ

  .24/5/1992 وحتى 10/3/1991

 1991/ 9/3وحتى 1988/ 1/10ستعالمات الفترة منصحفي بالهیئة العامة لال محرر.  

 30/9/1988حتىو  1984/ 1/7افظة الشرقیة الفترة منبمح صحافة ونشرخصائي أ. 
  

  وظائف ق�ادی�ة:
  2013/ 2012العالي لإلعالم العام الجامعي  اإلسكندریةعمید معهد. 

  جامعة عین شمس، في الفترة من بمعهد الدراسات العلیا للطفولة األطفالرئاسة قسم اإلعالم وثقافة    

  .  2003 / 3/ 31وحتـى 12/2000/ 6

 2000ي ـعـامـام الجـناة السویس العـة جامــعة قـة النوعیـة التربیـوي بكلیـالم التربــــــــــسم اإلعـاسة قـرئ  /

2001. 

 29/9/2008من رئاسة قسم اإلعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العلیا للطفولة جامعة عین شمس 

 .30/9/2015 وحتى

 .مدیر تحریر مجلة دراسات الطفولة، وهى مجلة علمیة محكمة 

 .رئیس تحریر مجلة اإلعالم وثقافة األطفال الصادرة عن المنظمة العربیة للثقافة والعلوم
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     :العلم��ة املؤه�الت

   للطفولــةا معهــد الدراســات العلیــوثقافــة األطفــال  اإلعــالم فــي الفلســفة دكتــوراه 

الجامعات ومراكـز مع التوصیة بتبادل الرسالة مع "1991 –جامعة عین شمس 

" في موضوع ( نشرات األخبار في التلیفزیون المصـري والتنشـئة البحوث العلمیة

  ).دراسة تطبیقیة - السیاسیة للمراهقین

   معهـــد الدراســـات العلیـــا للطفولـــة وثقافـــة األطفـــال  اإلعـــالم فـــي  ماجســـتیر

فــي موضــوع ( نشــرة أخبــار األطفــال فــي  - 1987ین شــمس جامعــة عــ

ـــل )  التلیفزیـــون المصـــري وعالقتهـــا بالجانـــب المعرفـــي واالجتمـــاعي للطف

  بتقدیر ممتاز. 

   1981جامعة القاهرة  -كلیة اإلعالم  -الصحافة قسم  اإلعالم بكالوریوس.   

  ورات التدری��ة:ا� بعض    

  م الساعات المعتمدةدورة نظا  دورة إعداد المدرس الجامعي

  دورة إدارة البحث العلمي  دورة أخالقیات العمل الجامعي

  دورة اتخاذ القرار وحل المشكالت  دورة مهارات العرض الفعـال

  Team Dynamicدورة   دورة استخدام التكنولوجیا في التدریس

  دورة نواتج التعلم  دورة التقییم الذاتي للمؤسسة التعلیمیة
  

  العلمیة وامجلعیات والهیئات: عضویة ا�ل�ان
 .عضو اللجنة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة المساعدین تخصص اإلعالم 

  للجامعات. األعلىعضو لجنة قطاع الدراسات اإلعالمیة بالمجلس 

 سویف بني جامغة اإلعالم كلیة مجلس عضو. 

 .عضو اتحاد ُكتَاب مصر 

  المصریة للعالقات العامة.مستشار العالقات العامة والتدریب للجمعیة 

 .عضو مؤسس نقابة اإلعالمیین 

  تیكیت.مجلس إدارة نقابة البروتوكول واإلعضو 

 .عضو اللجنة االستشاریة للطفولة والنشء بمكتبة اإلسكندریة 

  عضو لجنة خبراء ثقافة الطفل المنبثقة عن المجلس العربي للطفولة والتنمیة بهدف إعداد خطة ومشروع

 .العربيالثقافیة النموذجیة للطفل لنشر المراكز 

 .عضو لجنة أخالقیات البحث العلمي بجامعة عین شمس 

 ) التابعة لجامعة عین شمس.اإلعالمیةعضو وحدة االستشارات العلمیة ( 
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 .عضو مجلس إدارة جمعیة أحباء الطفولة 

 عضو رابطة خریجي اإلعالم. 

 لعلیا للطفولة جامعة عین شمس.عضو اللجنة العلیا للجودة واالعتماد بمعهد الدراسات ا 

 .عضو لجنة مهرجان القاهرة الدولي لسینما األطفال 

  ،عضو الهیئة العلمیة المشرفة علي تحكیم بحوث علوم اإلعالم واالتصال في مجلة "الحكمة" بالجزائر

 ومحكم في عددلمجلة األطروحة العراقیة. وعضو اللجنة االستشاریة  وهي مجلة علمیة دولیة متخصصة.

ومجلة بحوث العالقات العامة (الشرق واإلعالم التربوي منها مجلة دراسات الطفولة  العلمیة دوریاتمن ال

 .األوسط)

 .المستشار اإلعالمي لنقابة العاملین مع ذوي االحتیاجات الخاصة 
  

  يف جمال التدر�س:  
لعدید من الجامعات المصریة خبرة في مجال التدریس الجامعي لمرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا في ا

 والعربیة من عام 1992 وحتى اآلن، منها:

 الدراسات العلیا للطفولة جامعة عین شمس. بكلیة  وثقافة األطفال قسم اإلعالم  

  المنیا  –المنصورة  - عین شمس –جامعات (القاهرة بوي بكلیات التربیة النوعــــیة أقسام اإلعالم التر– 

  طنطا).  - المنوفیة –قناة السویس 

 ) شعبة اإلعالمطالب الجامعة العمالیة.(  

 عین شمس التربیة النوعیة جامعة  وكلیتي ،طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة جامعة عین شمس

  . ة عین شمسوالبحوث البیئیة جامعوطالب الدراسات العلیا بمعهد الدراسات  طنطا.وجامعة 

 .قسم اإلعالم بكلیة اآلداب جامعة بنها  

  الجامعات العربیة: ومن

  .قسم اإلعالم بكلیة اآلداب جامعة" السابع من أبریل" بلیبیا  

  بالیمناإلعالم جامعة اإلیمان قسم.  

 .قسم اإلعالم بكلیة العلوم االجتماعیة جامعة أم القرى بالسعودیة  
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  الك�ب امل�شورة: 

  سنة النشر  دار النشر  اسم الكتاب  م

  1996  ار النشر للجامعات المصریةد  مناهج البحث في إعالم الطفل  1

  1997  دار النشر للجامعات المصریة  التنشئة السیاسیة (دراسة في دور أخبار التلیفزیون)  2

  2003  للنشر والتوزیعالدار العالمیة   مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر  3

  2004  للنشر والتوزیع الدار العالمیة  لطفل والكمبیوترا  4

صدر منه أربع   دار الفكر العربي  دب األطفالالمرجع في أ  5

  طبعات

2004  - 2008  

2011 – 2016  

  2013 – 2004  صدر منه طبعتان  دار الفكر العربي  واإلذاعة المدرسیة بین النظریة والتطبیق الصحافة  6

  2006  دار األندلس الخضراء (السعودیة)  كیف نربي أطفالنا علي اتخاذ القرار  7

الحدیثة في إعالم الطفل وذوي االتجاهات   8

  مع آخرین) شتراك(باإل االحتیاجات الخاصة

  2007  دار الكتاب الحدیث

  2011  دار الفكر العربي  مناهج البحث اإلعالمي  9

  2012  دار الفكر العربي  اإلعالم وثقافة األطفال  10

  2014  المكتب المصري للمطبوعات  نظریات اإلعالم  11

  2015  تب المصري للمطبوعاتالمك  مهارات االتصال  12

  2016  المكتب المصري للمطبوعات  انفالت الخطاب السیاسي  13

  2016  المكتب المصري للمطبوعات  مجالت وصحف األطفال  14

 2016 المكتب المصري للمطبوعات  الطفل والفضائیات  15

  2018  دار الكتاب الحدیث  البرامج التلفزیونیة الساخرة  16

  2019  المكتب المصري للمطبوعات  المتحركةلرسوم ا  
  

 لمیة اليت شارك فهيا:بعض املؤمترات الع 
  الذي عقد بكلیة ریاض األطفال جامعة القاهرة "الطفل بین التعلیم واإلعالمتمرالمشاركة ببحث في مؤ "

1996.  

 مارس دراسات الطفولة جامعة عین شمس "نحو رعایة أفضل لطفل الریف المشاركة في مؤتمر مركز "

  .وذلك بتحكیم بعض أبحاث المؤتمر 1999

  ي المؤتمر السنوي الثاني للبحوث االجتماعیة: المركز القومي للبحوث االجتماعیة فببحث المشاركة

  .2000والجنائیة. مایو 

 2000مایو  ،المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي السادس لكلیة اإلعالم جامعة القاهرة.  

 ة: الریاضالمشاركة ببحث في المؤتمر الدولي العلمي التاسع "الشباب واالنفتاح العالمي" السعودی، 
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 .2002أكتوبر

  2004المشاركة في مؤتمر اإلعالم وأخالقیات البحث العلمي الذي عقده الیونسكو. 

 مشروع مبادرات الحمایة (وزارة الشئون االجتماعیة وجمعیة  "معا لمساندة المراهقین" المشاركة في مؤتمر

 .2004حباء الطفولة) مارسأ

 العربي في عصر العولمة" المجلس العربي للطفولة والتنمیة  المشاركة في المؤتمر العالمي "لغة الطفل

 ).2007باالشتراك مع جامعة الدول العربیة والیونسكو واألجفند واالسیسكو(فبرایر 

 2007"حوكمة التعلیم الجامعي" الذي عقد بمكتبة اإلسكندریة في مارس المشاركة في مؤتمر. 

 2008بریل أفي  ،طفال جامعة القاهرةالمشاركة في مؤتمر حمایة الطفل بكلیة ریاض األ.   

  مارس  ،"مكتبة اإلسكندریة ةوالدیمقراطیة والمسؤولی اإلعالمالمؤتمر الخامس لإلصالح العربي"المشاركة في

2008.  

  ة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد: "المعاییر القیاسیة ئكة في المؤتمر الدولي األول للهیالمشار

 .2008واالعتماد" القاهرة: یونیو  والطریق نحو الجودة

  أثر العولمة الثقافیة ) ببحث حول "2008القاهرة (دیسمبر الدولي لجامعة  السنويالمؤتمر  فيالمشاركة

 على األطفال".

 اإلسالمیة الكویت، مارس  نوالشؤو " وزارة األوقاف ياإلعالم القیملمشاركة في المؤتمر الدولي حول "ا

2011.  

 جامعة المستقبلیة"  والرؤىالتربوي الواقع  اإلعالملمؤتمر"ورئیس الجلسة االفتتاحیة شاریة ستعضو اللجنة اال

  .2013یونیو  - باألردنجرش 

  2014المشاركة في المؤتمر الدولي األول للتعلیم النوعي الذي عقدته وزارة التربیة بالكویت في مارس 

  ."جات الخاصةبمحاضرة عن " دور اإلعالم والتكنولوجیا مع ذوي االحتیا

  المشاركة في المؤتمر الدولي لكلیة التربیة النوعیة ببورسعید متحدثا رئیسا عن تحدیات اإلعالم التربوي

   .2015نوفمبر  - ورئیسا لجلسة البحوث

  التعلیم النوعي وأفاق التنمیة في ضوء متطلبات القرن الواحد  السابعالمشاركة في المؤتمر الدولي"

 - "التعلیم النوعي والتنمیة الشاملة" جلسة في  تربیة النوعیة جامعة بورسعید متحدثاً اللكلیة  والعشرین" 

  . 2017نوفمبر 

 اإلعالم وثقافة التسامح"اإلعالم جامعة فاروس باألسكندریة لكلیة  الثاني المشاركة في المؤتمر الدولي" 

 . 2017نوفمبر  - سامح""اإلعالم واألبعاد التعلیمیة والتربویة في ظل ثقافة الترئیسا لجلسة 

  حوث اإلعالم ب" لمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكادیمیة الشروقل لعلمي الرابعاالمشاركة في المؤتمر

 . 2019 بریلأ " ومنهجیة التكامل المعرفي في إطار التحوالت الدولیة الراهنة وتداعیاتها
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  يف جمال التدریب:
 العلمي التفكیرلألطفال وتنمیة  على التثقیف العلمي في مجال ثقافة األطفال تدریب اإلعالمیین والعاملین، 

حول" تثقیف  من خالل الدورات التدریبیة التي عقدها مركز دراسات الطفولة وأكادیمیة البحث العلمي

  ر العلمي لدیهم" األطفال علمیا وتنمیة التفكی

  تدریب العاملین في الجهاز اإلداري للدولة من خالل مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظیم

  واإلدارة في: الرأي العام، تنظیم المؤتمرات الصحفیة، مهارات التعامل مع اآلخرین.

 بمعهد التدریب اإلذاعـي  ،ذاعیةتدریب المذیعین في اإلذاعـــة المصــریة علي اإلبداع في البرامج اإل

  وتدریب اإلعالمیین علي مهارات التواصل. والتلیفزیوني.

 .تدریب مشرفي وموجهي الصحافة واإلذاعة المدرسیة بمدیریة التربیة والتعلیم بالقاهرة 

  بوزارةتدریب العاملین في مراكز اإلعـــالم الداخلي ونوادي الطفولــة التابعة للهیئة العامة لالستعالمات 

  اإلعالم.

 .المشاركـة في الدورات التدریبیة التي عقدتها وزارة الشباب والخاصة بتدریب وتثقیف مدیري مراكــز الشباب  

  قسم  علي دورات في اإلخراج التلفزیوني وٕاعداد البرامج بأستودیواإلعالمیین وباحثي اإلعالم تدریب

  اإلعالم بمعهد الطفولة.

 (وزارة التضامن االجتماعي) اإلعالمیةألطفال علي تصمیم النشرات تدریب مشرفي ومدیري ریاض ا. 

 .(مركز دراسات الطفولة عین شمس) تدریب أولیاء األمور علي مهارات االتصال مع أبنائهم  
  

  بعض الندوات وورش العمل:
  هویة الفضائیات وتكوین ال"المشاركة بورقة عمل حول  )1998( مركز دراسات الطفولة العربيندوة الطفل

  ."الثقافیة

 ) المشاركة  في 1999ورشة عمل المشروع الثقافي للطفل العربي: المجلس العربي للطفولة والتنمیة (

  إعداد خطة علمیة للمراكز الثقافیة اإلعالمیة في الدول العربیة.

 ) ات االحتیاج") المشاركة بورقة عمل حول 2000ندوة احتیاجات طفل الروضة: وزارة الشئون االجتماعیة

  ."اإلعالمیة لطفل الروضة

 ) ورقة عمل عن 2001ندوة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة: المجلس القومي للطفولة واألمومة (

  ."التدخل اإلعالمي المبكر لمواجهة مخاطر اإلعاقة"

 2002(یونیو للطفولة والتنمیة.ي الطفل العربي واأللفیة الثالثة:المجلس العرب ورشة عمل ثقافة.(  

  عمل وتدریب حول االحتیاجات التدریبیة للعاملین في مجال تثقیف الطفل وتنمیة التفكیر العلمي ورشة

  ).2002للبحوث باالشتراك مع جامعة عین شمس ( القومي المركز ،لدیهم

 )معهد الدراسات العلیا للطفولة2002ندوة االتجاهات الحدیثة في ثقافة الطفل :(.  

 ورقة عمل عن 2003ربي: المجلس العربي للطفولة والتنمیة (ندوة برامج األطفال في الوطن الع (

 ."الدراسات والبحوث الخاصة ببرامج األطفال"
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 المشاركة بورقة بحثیة في ندوة 2006(المجلس العربي للطفولة والتنمیة  ،أسبوع الطفل العربي :(

 االتجاهات الحدیثة في بحوث إعالم الطفل.

 "اإلعالم).ورقة بحثیة عن 2008ابریل هیئة المصریة العامة للكتاب (ال ندوة "اإلعالم وأطفال الشوارع 

 وأطفال الشوارع.

 اإلعالمدور "للثقافة: المشاركة بورقة بحثیة عن  األعلىالمجلس  ،الطفل قائد المستقبل حلقة نقاشیة عن 

 ).2008 أكتوبر( "في إعداد الطفل القائد

 مسرح الطفل بین األهمیة "اركة بورقة بحثیة عن للثقافة: المش األعلىالمجلس  -ندوة مسرح الطفل

 ).2008(نوفمبر  "واالهتمام

 " فيحق الطفل "على للثقافة: المشاركة بورقة بحثیة حول عقدها المجلس األ التيمع اآلخر"  الحوارندوة 

 ). 2008(دیسمبر  "رىاألخالتواصل مع الثقافات 

  2009ببریطانیا (ینایر  عالمياإلأقامها معهد التنوع  التي اإلعالميورشة التنوع.(  
  

 بعض املساهامت العلمیة يف �دمة ا�متع:
  التي أقامتها شبكة الحقوق الثقافیة لطفل  "الحقوق الثقافیة لطفل العشوائیات"المشاركة بورقة بحثیة في ندوة

 العشوائیات مع جمعیة تنمیة المجتمع المحلي.

 لــة بالمشاركـة مع وزارة الشئوني نفذته جمعیة أحباء الطفو المشاركــة في برنامج حمایـة المراهقین الذ 

  ریب العاملین في القطاع الحكومي إعالمیا من خالل مركز إعداد القادة.تد -االجتماعیة.
  

  اجلوا�ز العلمیة: 
 ري في المشاركة حق الطفل المصعن بحث " 2002زة لجامعة عین شمس تاممالحصول على جائزة البحوث ال

  ".إلعالمفي وسائل ا

  1993علي مستوي جامعة عین شمس  دكتوراهالحصول علي جائزة أفضل رسالة.  

  2014الحصول علي جائزة أفضل إشراف علي رسالة علمیة بجامعة القاهرة.  

  اليت ٔ�جراها: �شورةالبحوث امل بعض �م�ا: 
 النشر تاریخ جهة النشر عنوان البحث م

 یة للطفل المصريصحافة األطفال الیومیة والتنشئة الثقاف  1

  دراسة تحلیلیة لركن األطفال في صحیفة األهرام.

المؤتمر العلمي األول لمعهد الدراسات العلیا للطفولة عین 

  شمس

  1993مارس 

2  

  

دراسة تطبیقیة  - الطفولة والشباب في الصحافة اإلقلیمیة 

  لمجلة صوت الشرقیة.

  1994ینایر   المجلس األعلى للصحافة

دراسة تحلیلیة  -مشكالت الطفولـة في الصحافة المصریة   3

  مقارنة.

المؤتمر العلمي الثاني لمعهد الدراسات العلیا للطفولة عین 

  شمس

  1994مارس 

  1996مایو   الطفل ثقافة الشباب ج حلوان ومركزمركز بحــوث   أخبار التلفزیون والتنشئة السیاسیة للمراهقین.  4
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المتحركة بالتلیفزیون واحتمالیة  العنف في أفالم الرسوم  5

  السلوك العدواني لدى عینة من أطفال ما قبل المدرسة.

المؤتمر العلمــي "ثقافـة الطفل بین التعلیم واإلعالم" كلیة 

  ریاض األطفال جامعة القاهرة

  1996سبتمبر

الرسوم المتحركة في التلیفزیون المصري وعالقتها بالنمو   6

  الوسطي. المعرفي لمرحلة الطفولة

  مجلة ثقافة الطفل

  المركز القومي لثقافة الطفل

  1997سبتمبر

دراسة مقارنة بین الدول المتقدمة  –حقوق الطفل االتصالیة   7

  والدول النامیة.

  كلیة اإلعالم جامعة القاهرة

  اللجنة العلمیة لترقیات األساتذة

  1998سبتمبر

  1999مارس   ة والتنمیةالمجلس العـربي للطفول مجلة  وسائط ثقافة الطفل.  8

العالقة بین قراءة األطفال لقصص الخیال العلمي في مجالت   9

  األطفال ونمو المفاهیم العلمیة لدیهم.

  1999أكتوبر   مجلـة دراسـات الطفولة جامعة عین شمس

دراسة  -  قضایا المراهقین كما یعكسها التلیفزیون المصري  10

  .تطبیقیة لبرنامج حوار مع الكبار

  2000ابریل   ر كلیة اإلعالم السنوي السادسمؤتم

11  

  

عالم دراسة اإلحق الطفل المصري في المشاركة في وسائل 

  تطبیقیة على مجالت األطفال.

  2002أبریل   كلیة اإلعالم جامعة القاهرة –مجلة الرأي العام 

  

 اإلعالماستخدامات األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة لوسائل   12

  ققة منهااعات المتحبواإلش

جامعة  مجلة علم النفس المعاصر والدراسات اإلنسانیة

  المنیا

  2001ینایر 

  2002ینایر   المجلس األعلى للشباب والریاضة  الواقع اإلعالمي والثقافي للمراهق المصري  13

التنشئة السیاسیة للشباب في ظل االنفتاح العالمي  دراسة في   14

  دور وسائل اإلعالم

التاسع للندوة العالمیة للشباب اإلسالمي المؤتمر العالمي 

  السعودیة –

  2002أكتوبر 

إمداد الطفل المصري بالمعلومات  فيدور مجالت األطفال   15

  البیئیة

  2003ینایر   والجنائیة االجتماعیة القومي للبحوث مجلة المركز

16  

  

CHILDREN CARE GIVERS VIEW ON 

TRENDSAND PREVENTION OF CHILDHOOD 

INJURIES  

  مؤتمر "الطفل العربي والتحدي"

  جامعة عین شمس

  2003مارس 

اعتماد المراهقین على وسائل اإلعالم في الحصول على   17

 المعلومات حول الحرب على العراق.

مجلة علم النفس المعاصر والدراسات اإلنسانیة جامعة 

  المنیا

  2003یولیو 

 األطفالاألساسیة في إكساب  ة غیردور إعالنات األغذی  18

  السلوكیات الغذائیة

  2004یولیو  مجلـة دراسـات الطفولة جامعة عین شمس

لإلنترنت واالغتراب  ةالعالقة بین استخدام طالب الجامع  19

  لدیهم االجتماعي

  2005ینایر   جامعة األزهر -مجلة البحوث اإلعالمیة 

استخدامات المراهقین للقنوات الفضائیة الدینیة واإلشباعات   20

  متحققة منها.ال

المجلة المصریة لبحوث الرأي العام كلیة اإلعالم جامعة 

  القاهرة

  2004دیسمبر

21  

  

االتجاهات العالمیة الحدیثة في الدراسات اإلعالمیة الخاصة 

  بالتنشئة السیاسیة للطفل.

  2005فبرایر   اللجنة العلمیة الدائمة لترقیات األساتذة (إعالم)

ي أحواش المقابر لوسائل اإلعالم استخدامات األطفال ساكن  22

  .واالشباعات المتحققة لهم

 المجلة المصریة لبحوث الرأي العام كلیة اإلعالم جامعة

  القاهرة

  2007ینایر 

  

 لي التنشئة الثقافیة للطفل فيأثر البث الفضائي ع  23

  العولمة ظل

  2008دیسمبر  المؤتمر السنوي الدولي لجامعة القاهرة
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اسیة لشبكات التواصل التأثیرات السی  24

 25االجتماعي علي شباب الجامعات (ثورة 

  ینایر أنموذجا)

  2012دیسمبر  الملتقي الدولي لجامعة بسكرة بالجزائر

 واستشراف المعلوماتیة البیئة اختراق جرائم  25

 -المعلومات أمن مجال في الحدیثة االتجاهات

 من عینة أراء ضوء فى إبستیمولوجیة دراسة

  المتخصصین

جامعة اإلمام محمد بن  -ؤتمر كلیة الحاسب اآلليم

  الریاض -سعود

  2015نوفمبر 

  

  

  

  اإلعالمفي مجال  المنبثقة عن رسائل الماجستیر والدكتوراه التي أشرف علیها البحوث عشراتإلى  باإلضافة

  بعض الرسائل العلمیة اليت �ٔرشف �لهيا:
  (أ) رسائل الماجستیر:  

 اإلشراف عنوان الرسالة م

  1998  موقف الصحافة اإلقلیمیة تجاه قضایا الطفولة دراسة تحلیلیة لصحف شمال الصعید.  1

  1999  دراسة مسحیة. -مدى اعتماد المراهقین على البرامج اإلخباریة بالتلیفزیون المصري في الحصول على المعلومات   2

  1998  دور التلیفزیون المصري في تحقیق احتیاجات األطفال الموهوبین.  3

  1999  دور الصفحة الدینیة بالصحف القومیة في التثقیف الدیني للمراهقین.  4

  1999  أثر اإلعالنات التلفزیونیة على تنمیة المهارات العقلیة لطفل مرحلة الطفولة الوسطي  5

  2000  العالقة بین ممارسة األنشطة اإلعالمیة والتفكیر الناقد واإلبتكاري  6

  2000  مواد اإلخباریة في التلیفزیون المحلي في التنشئة السیاسیة للمراهقین.دور نشرات األخبار وال  7

  2000  سها برامج األطفال في القنوات الفضائیة العربیة.عكالقیم التي ت  8

  2000  القیم التي تعكسها الرسوم المتحركة في برامج األطفال في التلیفزیون المصري.  9

 2002  .دراسة في إطار نظریة االعتماد -لتثقیف الدیني لألطفال دور مجالت األطفال الدینیة في ا  10

  2002  دراسة مسحیة.  - دور اإلعالم المدرسي في التنشئة السیاسیة للمراهقین المكفوفین  11

  2003  استخدام المراهقین لإلنترنت وعالقته باالغتراب االجتماعي لدیهم دراسة تطبیقیة على المراهقین  12

  2004  مشاهدة األطفال للتلیفزیون وبعض اضطرا بات التغذیة. العالقة بین  13

  2005  العالقة بین مشاهدة المراهقین لألفالم السینمائیة واتجاههم نحو التدخین.  14

  2006  دور البرامج السیاسیة في التلیفزیون في إمداد المراهقین الصم بالمعلومات السیاسیة  15

  2006  المراهقین نحو االنتخابات دراسة علي انتخابات الرئاسة المصریة ومجلس الشعب.دور الصحافة في تشكیل اتجاهات   16

  2006  (دراسة تطبیقیة). -اتجاهات المراهقین نحو البرامج التي تقدم في بعض القنوات الفضائیة الریاضیة   17

 2006  ین.العالقة بین مشاهدة األفالم الرومانسیة وأنماط االرتباط العاطفي لدي المراهق  18

  2007  عالقة إذاعة القرآن الكریم بالتثقیف الدیني للمراهقین المكفوفین.  19

  2007  عالقة بعض المتغیرات البیئیة المتعلقة باستخدام االنترنت وآثارها علي السلوك االجتماعي لدي الشباب الجامعي.  20

  2007  خباریة العربیة باتجاهاتهم نحو ظاهرة اإلرهاب.عالقة تعرض المراهقین لنشرات األخبار في القنوات الفضائیة اإل 21

  2007  عالقة تعرض المراهقین لألفالم السینمائیة باتجاهاتهم نحو الموضوعات السیاسیة.  22

  2010  إدراك الشباب الجامعي للمشكالت النفسیة واالجتماعیة التي تتناولها الصحف  23
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  2010  المقدمة بقنوات األفالم وعالقتها بالصورة الذهنیة لدي عینة من الشبابصورة الطبیب النفسي في األفالم العربیة   24

  2010  استخدامات المراهقین للدراما التركیة في القنوات الفضائیة واالشباعات المتحققة منها  25

  2010  دور إذاعة رادیو مصر في إكساب طالب الجامعات المعلومات السیاسیة  26

  2010  رع للتلیفزیون وعالقته بمفهوم االنتماء لدیهماستخدام أطفال الشوا  27

  2011  في األفالم السینمائیة المقدمة بالقنوات الفضائیة ینمشالمهإدراك المراهقین لصورة   28

  2011  القیم التي تعكسها النماذج المقدمة في سالسل قصص األطفال الدینیة  29

  2011  بالقنوات الفضائیة العربیة  talk show رامج الإدراك شباب الجامعات لصورة مصر التي تعكسها ب  30

  2012  عالقة تصمیم الصحف االلكترونیة المصریة باستخدام شباب الجامعات لها  31

  2013  لكترونیة خالل المرحلة االنتقالیة و عالقتها بتشكیل اتجاهات الشباب الجامعي نحوهاحداث العنف في المنتدیات اال أ  32

  2014  الیومیةالمصریة في الصحف  لألطفالفحة ص دصمم واعدت  33

  2014  التغطیة التلفزیونیة ألحداث ثورة الخامس والعشرین من ینایر وعالقتھ بالتنشئة السیاسیة لألطفال المصریین  34

  2014  دور القنوات الفضائیة اإلخباریة العربیة في تشكیل اتجاھات الشباب نحو قیم المشاركة السیاسیة  35

  2017  مالت اإلعالنیة التلیفزیونیة لمستشفي سرطان األطفال في مصر وتأثیراتھا علیھمالح  36

  2017  تعرض المراھقین للحمالت اإلعالنیة للجمعیات الخیریة بالفضائیات المصریة وعالقتھ بثقافة العمل التطوعي لدیھم  37

 

(ب) رسائل الدكتوراه   

 فإلشراا عنوان الرسالة  م

 1994 میة لظاهرة عمالة األطفال في الصحف المصریة.التغطیة اإلعال 1

  1996  أثر اإلعالنات التلیفزیونیة في إكساب طفل ما قبل المدرسة بعض المهارات االجتماعیة.  2

  1996  دور مجالت األطفال في التنشئة السیاسیة للطفل المصري.  3

  1996  جوانب المعرفیة.بالدوافع استخدامات الطفل المصري للحاسبات اآللیة وعالقتها   4

  2000  دور الصحافة واإلذاعة اإلقلیمیة في التنشئة السیاسیة للمراهقین دراسة تطبیقیة على إقلیم شمال الصعید.  5

  2001  العوامل الوسیطة المؤثرة في وضع األجندة تجاه القضایا الداخلیة المقدمة بوسائل اإلعالم.  6

  2001  لى انقرائیة المراهقین التیبوغرافیة والجرافیكیة للصحف الیومیة في مصر.تأثیر تكنولوجیا اإلخراج الحدیثة ع  7

  2001  دراسة تحلیلیة مقارنة. - معالجة الصحف المصریة والعربیة لقضایا الطفل الفلسطیني   8

  2002  دور الصحافة المتخصصة واالتصال الشخصي في إكساب المراهقین السلوك القیادي.  9

  2002  دراسة میدانیة.  اعات المحققة منهابالشوارع لوسائل اإلعالم واإلش استخدام أطفال  10

  2004  دراسة تطبیقیة على األخبار والبرامج السیاسیة. - دور القنوات الفضائیة العربیة في التنشئة السیاسیة العمانیین   11

  2003  دراسة مسحیة - الوظیفي واالستفادة الطالبیة  مشكالت القائم باالتصال في األنشطة اإلعالمیة المدرسیة وعالقتها بالرضا  12

  2003  دور وسائل اإلعالم في تشكیل الهویة القومیة للمراهقین.  13

  2003  دور القنوات الفضائیة العربیة في ترتیب أولویات المراهقین تجاه القضایا السیاسیة.  14

  2005  وي واإلشباعات التي تحققهااستخدامات تالمیذ المرحلة الثانویة لوسائل اإلعالم الترب  15

  2006  العالقة بین استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة ومستوي معرفة المراهقین بالقضایا العامة.  16

  2006  فاعلیة منهج مقترح للتربیة المسرحیة في تنمیة الوعي المسرحي لدي تالمیذ المرحلة اإلعدادیة.  17

  2006  الصم والمكفوفین علي القنوات الفضائیة اإلخباریة ومستوي المعرفة بالقضایا السیاسیةالعالقة بین اعتماد المراهقین   18

  2007  المعالجة اإلعالمیة للحضارة المصریة وعالقتها بالتوعیة السیاحیة للمراهقین.  19
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  2007  االجتماعي عالقة تعرض المراهقین الصم ضعاف السمع للصحافة والتلفزیون بتكیفهم  20

  2008  رة البطل في األفالم السینمائیة وعالقتها بالصورة الذهنیة عند المراهقین.صو   21

  2008  دور الصحف المصریة في تشكیل رأى الصفوة نحو القضایا العامة.  22

  2008  العالقة بین تعرض المراهقین للصحف االلكترونیة وأبعاد التنشئة السیاسیة لدیهم.  23

  2009  عربیة واألجنبیة  فى تشكیل اتجاهات شباب الجامعات نحو القضیة الفلسطینیة.دور القنوات اإلخباریة ال  24

  2009  فاعلیة برنامج إعالمي مقترح لتنمیة بعض اآلداب الدینیة والمهارات السلوكیة الحیاتیة لدي طفل الروضة  25

  2009  منها.استخدام تالمیذ المرحلة اإلعدادیة للصحف االلكترونیة واالشباعات المتحققة   26

  2009  دور القنوات الفضائیة األجنبیة الموجهة باللغة العربیة في ترتیب أجندة النخبة العربیة نحو القضایا العربیة.  27

  2010  التأثیرات المعرفیة والوجدانیة الستخدام األطفال المصریین لمنتدیات االنترنت.  28

  2010  دراسة للمضمون والقائم باالتصال. - لصحف القومیة والخاصةالعوامل المؤثرة على فنون التحریر الصحفي في ا  30

  2010  دوافع استخدام األطفال المعاقین سمعیا لمجالت األطفال االلكترونیة وعالقتها بجوانبهم المعرفیة.  31

  2010  ر نظریة تأثیر الشخص الثالث.تعرض المراهقین للدراما األجنبیة بالفضائیات العربیة وعالقته باالنحرافات السلوكیة لدیهم في إطا  32

  2010  عالقة االختالط المقدم في األفالم السینمائیة التي تبثها الفضائیات العربیة بصورة الجنس اآلخر لدي المراهقین.  33

  2011  العالقة بین التعرض لألفالم السینمائیة التي تعرضها القنوات الفضائیة واالغتراب السیاسي لدى الشباب الجامعي  34

  2011  معالجة الدراما المصریة لقضیة المواطنة وعالقتها بادراك الشباب المصري لمفاهیم الوحدة الوطنیة  35

  2011  فاعلیة برنامج قصصي في ضوء معاییر الجودة في تنمیة بعض المهارات االجتماعیة لدى أطفال الروضة  36

  2011  ائیة وعالقته باكتساب مفهوم الوسطیة في اإلسالمتعرض طالب الجامعات للبرامج الدینیة بالقنوات الفض  37

  2014  التعرض لبرامج الشباب في الفضائیات العربیة وعالقته باتجاهات المراهقین نحو مشكالتهم  38

  2014  دوافع تعرض المراهقین للبرامج السیاسیة الساخرة بالفضائیات العربیة واإلشباعات المتحققة منها  39

  2014  تعكسها المسلسالت التلفزیونیة وعالقتها باالشباعات المتحققة للجمهور المصريالقیم التي   40

  2014  القانونیة واألخالقیة تأطر المعالجة التلفزیونیة لالحتجاجات وعالقتھا بالمسؤولیا  41

تویات االنتماء لدي اطر معالجة البرامج الحواریة في القنوات الفضائیة للعالقة بین المسلم والمسیحي وعالقتھ بمس  42
  المراھقین

2014  

  2015  استخدام الدعاة المصریین للمواقع العربیة االلكترونیة ودورها في تزویدهم بالمعرفة السیاسیة بعد ثورة ینایر  43

  2015  المفاهیم السیاسیة لألطفالفي تنمیة األغاني الوطنیة دور   44

  2015  ألمریكیة المعروضة بالفضائیات واتجاھات المراھقین نحوھااألفكار والرموز الماسونیة في بعض األفالم ا  45

  2015  تناول األفالم السینمائیة للعالقة بین المسلم والمسیحي وعالقتھ بادراك المراھقین لھا  46

  2015  لدي طالب الجامعات وعالقتھ بانتشار الشائعات اإلخباریةبالقنوات الفضائیة  اإلخباريالشریط   47

  2019  االتصالیة في مؤسسات رعایة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصةألنشطة ا  48

واإلذاعة  والصحافة، ،رسالة ماجستیر ودكتوراه في اإلعالم خمسمائةمن  یقرب ماناقش  :لرسائل العلمیةم�اقشة ا
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