
 

 السيـشة الزاتيـــت

C.V 

 ذكتوساألستار ال

 حسن علي هحوذ علي

E-mail:hasanAli0011@yahoo.com 

Phone: 180 / 9924222  - 1011101110 Fax: 180 / 9040011 – 180 /9049010  

 أواًل : البيانات الشخصية 
 م.=;?9/7/<8  تاريخ الميالد:

 متزوج. الحالة االجتماعية :
بسومنن  ممموان منو   -مستشار نائب رئيس الووزرا  ممستشوار إميمو     : السابقةالوظيفة 

 معارا من جامع  المنيا. م8008 م???7
بكميو  اآلداب بجامعو  المنيوا  وكيل كمي  اآلداب لمدراسات العميوا والبوووث : الحاليةالوظيفة 

   ج.م.ع . -
 .م بالجامع  الوديث  رئيس قسم اال ام  والتمفزيون ووكيل كمي  اإلمي                 

            ثانيا : الوؤهالث الذساسيت : 
 م.0<?7جامع  القاىرة  -بكالوريوس اإلميم مإ ام  وتميفزيون   كمي  اإلميم  -7
 م .<<?7تقدير ممتاز  -ماجستير اإلميم من جامع  مين شمس  -8

 دراسة تطبيقية"-" إعالنات التميفزيون وعالقتها باتجاهات األطفالموضوع الرسال :  
 م .8??7-دكتوراه اإلميم من جامع  مين شمس مرتب  الشرف األولى - 9

 –البررررررررررررامل االجنبيرررررررررررة المسرررررررررررتوردة الموجهرررررررررررة لالطفرررررررررررال "موضووووووووووووع الرسوووووووووووال  
 دراسة ميدانية تحميمية"

 -الجوائض وخطاباث الشكش:ثالثا: 

 .  ;800/:800واصل ممى جائزة الجامع  التشجيعي  لعام  -7
فى مسابق  االميم االسيمى لجائزة وقف المستشار الفنجرى بييئ   األولىزة الجائ -8

 . <??7قضايا الدول 
 . ;<?7جائزة وزارة اإلميم المصري  )أفضل م يع( فى أول ميد لإلميميين  -9
 خناب شكر من سمنان ممان لمجيود المب ول  فى العيد القومى الثيثين . -:

 
 



          إلميم الكويتي  لدى تدريب م يعى التمفزيون الكويتىشيادة تقدير من وزارة ا -;
  8009مام 

) مضوا فى لجن  توكيم مشرومات  :800شيادة تقدير من جامع  مين شمس  ->
 التخرج ( 

اكتوبر ) مضوا فى لجن  توكيم مشرومات  >شيادة تقدير من كمي  اإلميم جامع   -=
  :800التخرج ( مام 

 كمي  األلسن جامع  المنيا ) رئيس لجن  إميم مؤتمر الكمي  (  شيادة تقدير من -<
خناب شكر من مجمس جامع  المنيا ليسيام فى اضاف  استدوديوىات ال ام  المنيا -?

 القديم  الى قسم االميم بكمي  االداب جامع  المنيا.
  خناب شكر من مجمس جامع  المنيا لتأسيس استدوديو تدريب وقناة تمفزيوني -70

 جامع  المنيا. -بالجيود ال اتي  بقسم االميم بكمي  االداب
خناب شكر من اتواد ا امات الدول العربي  ممى االسيام فى إدارة البووث  -77

 والقاموس االميمى العربى )مربى/ انجميزى(
 : التذسج الوظيفي في الجاهعت :سابعاً 

 م .:??7المنيا جامع   -* مدرس اإل ام  والتميفزيون بكمي  اآلداب 
 . م8000* أستا  اإلميم المسامدم إ ام  وتميفزيون  

   م ووت  اآلن8008-جامع  المنيا  –* رئيس قسم اإلميم بكمي  االداب 
 ووتى اآلن  =800الجامع  الوديث   –* وكيل كمي  اإلميم 

ساً:  الذوساث التذسيبيت : -خاه

معيد التدريب اإل ام   -م ;<?7-جيد جدا-دورة تدريبي   ف  المػ  العربي  واإللقا  -7
 مصر . -اتواد اإل ام  والتميفزيون  -

 -معيود التودريب اإل امو   -م ><?7 -جيد جدا  -دورة تدريبي  ف  التخنين اإل ام  -8
 مصر .  -اتواد اإل ام  والتميفزيون

 .8009دورات الترقي  ألستا  بجامع  المنيا  -9
س  لعول اإلراعي :: التذسج الوظيفي في ا اً ساد

 م .<<?7 -9<?7 -* م يع ومقدم برامج 
  الشبك  الرئيسي  اال ام  المصري . –* رئيس قسم البرامج الشبابي  
 م .:??7 -م 9??7* مدير اإلدارة األدبي  باإلناب  

 ا : الخبشاث العوليت :بعسا



 وتى تاريخو . 8009مستشار إميمى لرئيس جامع  المنيا إمتبارًا من  -7
 م.8008 -م???7-سمنن  ممان  -مستشار سمو نائب رئيس الوزرا   -8
 م .<??7 -م 8??7 –مستشار الييئ  العام  لتعميم الكبار لإلميم  -9
 .???7 -7??7مستشار المركز القوم  لثقاف  النفل من  -:
 . وتى تاريخو 8009نائب رئيس مركز البووث والتدريب واإلنتاج اإلميمى من  -;
 وتى االن . ><?7مجمس إدارة المركز اإلميم  لمدراسات االستراتيجي  والقومي    ئيسنائب ر  ->
 <8000/800)مركز سوزان مبارك( مضو مجمس إدارة المركز القومى لمفنون واآلداب -=
 .=800وتى  8008مضو مجمس إدارة منابع الجامع   -<
 .9??7من مام  مضو اتواد الكتاب المصري -?

 م.8000->??7تيار الم يعين ف  إ ام  مصر مضو لجن  اخ -70
 م.8009مضو لجن  الزيادة السكاني  فى مصر بموافظ  المنيا  -77
 م.8009مضو لجن  تنوير التعميم الجامعى بكمي  االداب فى  -78
 . م>??7-:??7مضو المجن  االستشاري  الفني  بمجن  المناىج بييئ  تعميم الكبار  -79
 لسادات لمعموم اإلداري  .مواضر بأكاديمي  ا -:7
 م .=??7 -;??7مستشار شرك  ماجيك ميديا لإلنتاج الفن  من  -;7
 .م???7-8??7 بتونس-اتواد اإل امات العربي  -باوث ومراسل إدارة البووث  ->7
 مواضر بمعيد التدريب اإل ام  باإل ام  المصري  . -=7



 

ن  ا  و الشس  ائل اي  ذ اعنج  اص  و الت  ي ت  ن الشس  ائل  الت  ي ت  ن اعل  شاو علين  ا وت  ن هنح:  اً ثاهن  

شتنا خاسج جاهعت الونيا.  هناا

( <منيووا)اجسووتير م( ;( دكتوووراهب );( رسووائلب بواقووع )70بمووع مووددىا ) الرسررا ل الممنوحررة (7
 .( رسال  نوقشت بكمي  التربي  جامع  المنيا8نوقشت داخل جامع  المنيا و)

 الرسا ل التى لم تمنح بعد : (9

 ل ماجستير باداب المنيا( رسائ78)        
 ( رسال  ماجستير بجامع  االزىرب وجامع  مين شمس.8)        
 ( دكتوراه باداب المنيا.9)        

 -الرسا ل التى تمت المشاركة فى مناقشتها خارج جامعة المنيا:( 9
 ( رسال  ماجستير بقسم االميم جامع  الزقازيق .7)        

 ه بقسم االميم جامع  االزىر.( رسال  دكتورا9)         
 ( ماجستير بمعيد الدراسات العميا لمنفول  جامع  مين شمس.9)         
 ( ماجستير بجامع  أسيون .8)         
 ( دكتوراه كمي  اإلميم جامع  القاىرة . 9)         
 ( ماجستير كمي  اإلميم جامع  القاىرة ;)         

سعاَ :  شــــوسة :الوؤلفـــاث الون -تا

 . م<<?7 -المؤسس  العربي  الوديث  –بين ميدين  لإلسيمالدوائر الدمائي  المعادي   -

 م .9??7دار االمتصام  – آناإلميم ف  القر  -

 م .:??7دراسات ف  الفن اإل ام  دار البيان  -

 م .;??7نظريات اإلميم دار البيان  ف مقدم   -
 م .<??7مجم  األزىر  ىدي  كتاب -رؤي  نظري  -اإلميم اإلسيم  -

 م .>??7دار البيان   - ف  مصر والتنمي  اإل امات اإلقميمي   -

 م 7??7-سمسم  اقرأ   - دار المعارف  - كونصمتو مصري لمثقاف  العربي  -

 م .8??7  - مكتب  مدبول   - وكم وأمثال -

 م .:??7  - دار اليدف  - السور الويل ف  وكيم األقوال -
 م . 8009 –دار  البيان  –صرة نظريات اإلتصال المعا  -
 م  . 8009 –دار المعارف  –ثورة اإلميم   -
 م .  :800 –دار البيان  –وسائل اإلتصال السائم   -

 . =800اقتصاديات اإلميم  -

 



 : تحت الطبع -

 دار البيان . -األسس والنظريات -النقد اإل ام  .1

 اإلميم ف  السن  النبوي  . .2

 دار اليدف . -مقي  المجانين .3

 مواضرات ف  اإلخراج اإل ام  . .4

األمووووويم األسووووويم  المعاصووووور ودوره فووووو  مواجيووووو  مشوووووكيت  .5
فووائز بالجووائزة األولوو  فوو  مسووابق  الفنجووري  –العووالم األسوويم  

 م???7لعام  –بييئ  قضايا الدول  

شوسة : عالشاً   : البحوث العلويت الون

المجمووو   -جووواالجووواوظ نمو -اإلسووويامات العربيووو  القديمووو  فووو  نظريوووات االتصوووال -
 م .;??7 –العممي  لكمي  اآلداب جامع  المنيا 

القووائم باالتصووال فوو  اإلموويم اإلقميموو  مباالشووتراك  المجموو  العمميوو  لكميوو  اآلداب  -
 م .>??7جامع  المنيا 

المجمووووو  العمميووووو  لقسوووووم  -اآلثوووووار الثقافيووووو  واالجتماميووووو  لمبوووووث األجنبووووو  المباشووووور -
 م=??7اإلميم  جامع  األزىر 

دراسوو  توميميوو  لمقنوواة الثالثوو   -ا العربيوو  فوو  الدمايوو  االنتخابيوو  اإلسوورائيمي القضوواي -
 م .<??7اإلسرائيمي  المجم   العممي  لكمي  اآلداب جامع  المنيا 

المجمووو  العمميووو  لكميووو   -دراسووو  ميدانيووو   -العوامووول الموووؤثرة فووو  اإلنتووواج اإل امووو  -
 م .<??7اآلداب جامع  المنيا 

ضوووائى فوووى الوووبيد العربيووو / اتوووواد إ اموووات الووودول العربيووو / اليوائيوووات والبوووث الف -
 م.<??7تونس يوليو 

 .م:??7االنعكاسات الثقافي  لمبث االجنبى/ اتواد ا امات الدول العربي / تونس يوليو  -

االمينات التجاري  فى التمفزيونات العربي / اتواد ا اموات الودول العربيو / توونس  -
 م.=??7يوليو 



مجموووو   –شوووعب المصوووورى لووودى اإلميميووووين البرلموووانيين صوووورة مضوووو مجمووووس ال -
 م . 8009 –جامع  األزىر  –قسم اإلميم  –البووث اإلميمي  

المجم  المصري   –شعارات المتظاىرين فى الورب األنجمو أمريكي  ممى العراق  -
 م . :800 -جامع  القاىرة  –كمي  اإلميم  –لبووث الرآى العام 

–ألغوووانى الفيوووديو كميوووب واإلشوووبامات المتوققووو   إسوووتخدامات الشوووباب المصووورى -
 م .  :800 –جامع  القاىرة  –المؤتمر العممى السنوى لكمي  اإلميم 

ليخبوووارب توظيوووف الصوووورة االخباريووو  فوووى نشووورات االخبوووار بقنووواتى الجزيووورة والنيووول  -
 . م:800المجم  المصري  لبووث الرأى العامب كمي  االميم جامع  القاىرةب اكتوبر 

 
 : الوؤتوشاث العلويت: ادى عششح
 -هؤتوشاث خاسج هصش : -1

مووووؤتمر الصووووورة وممارسووووات الشووووبابب بجامعوووو  تووووونس االولووووى بمعيوووود الصووووواف   -
 م.;??7ومموم االخبار مام 

بالواليووات المتووودة األمريكيوو  وووول اتجاىووات الشووباب المسوومم نوووو  Mya موؤتمر  -
 م.7??7االميم االمريكى مام 

قسووم االموويم كميوو  االداب  -ميوو  الجديوودة فووى دول الخموويجمووؤتمر الوسووائل االمي -
 م.8007جامع  السمنان قابوس مام 

–كميووو  اإلمووويم  –اإلمووويم المقووواوم بجامعووو  فييدلفيوووا  –موووؤتمر ثقافووو  المقاومووو   -
 .   ;800المممك  االردني  الياشمي  

 -هؤتوشاث داخل هصش : -2

م وقووود <<?7 –ن شووومس جامعووو  موووي –الموووؤتمر السووونوي األول لمنفووول المصوووري  -
 م .8??7وضر ى ا المؤتمر سنويا وتى مام 

 م . 8??7مؤتمر السن  والسيرة باألزىر  -
 م .<??7جامع  المنيا –مؤتمر اإلميم والتنمي   -
 م .=??7أكاديمي  السادات لمعموم اإلداري   –اإلميم والتنمي   -

االداب  مووووؤتمر االموووويم االقميمووووى فووووى مصوووور الفضووووائيات بقسووووم االموووويم بكميوووو  -
 م.8009جامع  المنيا 



 عشش : الوقاعث الونشوسة :ثاني 

 :  مجمة الفن اإلذاعي
إلو   9<?7خيل الفترة من  780إل   700سمسم  مقاالت منشورة ف  األمداد من        
 م توت منوان :<<?7

 "   فن االتصال بالجماهير في القرآن الكريم " .
   -ت التالي  :م المقاال???7-9<?7منمجمة األزهر :  -
 م ???7 -االتجاىات العممي  الوديث  ف  دراس  ميق  اإلميم اإل ام  بالتنمي  -

 الفيديو ف  المجتمع اإلسيم  . -

   مقاالت .;وسائل اإلميم ف  المجتمع اإلسيم  م -
   مقاالت .=اإلميم اإلسيم  األسس والمبادئم -
 من منظور إسيم  . –فن الخبر الصوف   -

 الدموة اإلسيمي  ووسائل االتصال الوديث  . -

 إلووووووووو  جانوووووووووب العديووووووووود مووووووووون المقووووووووواالت المنشوووووووووورة فووووووووو  الصووووووووووف المصوووووووووري  السووووووووويارة -
 " . " كاألىرام واألخبار والمسا  وغيرىا 

================== 



 هلخص السيشة الزاتيت في  ساام للسيذ الذكتوس / حسن علي  هحوذ
 :  البياناث الشخصيت :  وعً 

 دكتور وسن مم  مومد مم    السم :ا
 ج.م.ع  . -سوىاج   -م =;?9/7/<8  تاريخ الميالد:

   أوالد.0متزوج ويعول م الحالة االجتماعية :
 م0222بسرمطنة عممران منرذ  -:  مستشار نا ب ر يس الوزراء ]مستشار إعالمي[  السابقةالوظيفة 

 معارا من جامعة المنيا. م9119
 ج.م.ع . -تاذ ور يس قسم اإلعالم  بكمية اآلداب جامعة المنيا الوظيفة الحالية : أس

 ثانيا : الوؤهالث الذساسيت 
 0<?7بكالوريوس اإلميم مإ ام  وتميفزيون   كمي  اإلميم  -7
 <<?7تقدير ممتاز  -ماجستير اإلميم من جامع  مين شمس  -8
 8??7-دكتوراه اإلميم من جامع  مين شمس مرتب  الشرف األولى - 9
 8000أستا  مسامد بقسم اإلميم بكمي  اآلداب جامع  المنيا مام  -:
  ;800أستا  بقسم اإلميم بكمي  اآلداب بجامع  المنيا مام   -;

 الجوائض ولناداث وخطاباث الشكش 
 * الجائزة األولى فى مسابق  وقف ىيئ  قضايا الدول  فى اإلميم اإلسيمى 

 المنيا . ( خناب شكر من مجمس جامع 8* )
 >( شيادات تقدير مون وزارة األمويم الكويتييو  ب وجامعو  موين شومس ب كميو  اإلمويم جامعو  9* )

 أكتوبر والقاىرة .
   -الخبشاث العوليت والعول العام :
سومنن   –مستشار لنائوب رئويس الووزرا   –( وزارات داخل وخارج مصر :* مستشار إميمى فى )

 - سونوات  >مستشوار وزارة الثقافو  لمودة  -سونوات فوى مصور >مودة ممان ب مستشار وزير التعميم ل
 ووتى اآلن. 8008مستشار رئيس جامع  المنيا 

دارات ولجان قنامي  ومممي . =* مضو مجمس إدارة   ىيئات وا 
 دورة تدريبي  فى االميم والتخنين. 8* واصل ممى 

  -اإللشاو علي الشسائل العوليت :
 تم منويا. رسائل جامعي  =* أشرف ممى 

رسال  داخل  77رسال  ماجستير ودكتوراة داخل وخارج جامع  المنيا منيا  :7* يشرف واليا ممى 
 جامع  المنيا.

رسائل دكتووراة وماجسوتير خوارج وداخول جامعو  المنيوا والقواىرة وموين شومس والزقوازيق و  <* ناقش 
 األزىر .

  -البحوث والوؤلفاث :
 نشر مختمف  وليا أرقام ايداع مرفق .مؤلف منشورة فى دور  78* لديو 

بوث مممى منشورًا فى المجيت العممي  خارج مصر وفى المجيت العممي  لجامعات تونس  78* 
 وسمنن  ممان والمنيا والقاىرة واألزىر.

  -الوؤتوشاث العلويت داخل وخاسج هصش :
 مؤتمرات خارج مصر فى تونس وأمريكا وسمنن  ممان. 9* 
 جامع  المنيا .  –األزىر  –مين شمس  –داخل مصر فى كل من جامعات القاىرة  مؤتمرًا  ;7* 


