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كلية التربية  –الم التربوي بقسم اإلع)أستاذ مساعد( مدرس صحفي وكاتب  

نياجامعة الم - النوعية  
 الدرجة الوظيفية

ذكر   النوع 

 تاريخ الميالد  1/6/1989

قرية شرارة القبلية -مركز ملوي - المنيا  مكان الميالد 

مصري   الجنسية 

حي شاهين. – المنيا   العنوان الحالي 

ويعول متزوج  االجتماعيةالحالة    

    1) Hossam.Fayez@mu.edu.eg    2( Hossam_ealam2@yahoo.com     البريد اإللكتروني 

 تليفون العمل 0862369627

 المحمول 01008691352 - 01122877222

 :الوظيفيالعلمي والتدرج 

   عل  ب بك  الوريو   تلص   ح  ، و27/7/2010بت  اريخ  ة جامعةةة المنيةةاكليةةة التربيةةة النوعيةةم  ن  تتخرج

األول علة  فععةة مسةم اإلعةالم التربةوي عةام بترتي :: ، ممتاز مع مرتبة الشرفبتقدير: التربية النوعية 

2010. 

   2010 /6/12عي جامعة المنيا،  –معيد بكلية التربية النوعية  تنعُي. 

 تخصة  االصةحاعة واإلذاعةة  -اإلعةالم التربةوي –عل  الدبلوم الخةا  عةي التربيةة النوعيةة  تحصل

 .29/7/2012والتلفزيونا بتاريخ: 

 11/3/2013للدرجة العلمية بتاريخ:  تمرحلة تمهيدي الماجستير وميد جتزتا. 

 مةدرس  تنةعُي  ، و2015عبرايةر اإلعالم تخص  صحاعة بتقدير ممتاز عةي فرجة الماجستير عي  تُمنح

 .2015أبريل  عي)محاضر( مساعد 

   مةع التوصةية باباعةة  2017عةي فيسةمبر م تخص  الصةحاعة توراه عي اإلعالفرجة الدكحصلت عل

الرسالة عل  نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية، وجاءت الرسالة تحت عنوان: )التعرض 

ألمن النفسةي لةدا الشةباب الجةامعي(، لقضايا اإلرهاب اإللكتروني عي الُصحف اإللكترونية وَعالمتة  بةا

 .30/1/2018ا بقسم اإلعالم التربوي بتاريخ وعُينت مدرس  

 

:واألبحاث المشاركة عي المؤتمرات*   

 المؤتمر الدولي األول لحوار الحضارات.

 
 1 اسم المؤتمر

 المدينة مركز خدمة المجتمع(. - جامعة المنيا) محافظة المنيا

 
العربيةجمهوريه مصر   الدولة 

 التاريخ 2010

 عنوان البحث مستمع

  بكلي  ة التربي  ة جامع  ة المني  ا البحةةف عةةي التربيةةة وعلةةم الةةنف بح  ث منر  ور ف  ي مجل  ة   ل  ي

عي تشكيل اتجاهات الشةباب الجةامعي السياسية  لألحزابفور الُصحف اإللكترونية بعنوان: )
 2 العنوان
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 (.نحو االنتماء الحزبي

.27، المجلد 4120أكتوبر  –العدد الثاني    التاريخ 

جامعة  النوعية  بكلية التربية البحوث عي مجاالت التربية النوعيةجلة  لي بحث منرور في م

 (.اإلرهاب اإللكتروني كوسيلة للحرب النفسية فراسة تأصيلية نظريةالمنيا بعنوان: )
 3 العنوان

2016ديسمبر    التاريخ 

جامعة ة   بكلية التربية النوعيالبحوث عي مجاالت التربية النوعيةلي بحث منرور في مجلة  

لجاريةة اباب الجامعي للُصةحف اإللكترونيةة عةي متابعةة األحةداث شاستخدام الالمنيا بعنوان: )

 (.وعالمت  بالرضا عن الحياة لديهم

 4 العنوان

.2017سبتمبر    التاريخ 

 

 * الدورات التدريبية والشهافات الحاصل عليها:

الدورة اسم معدي ومقدمي البرامج التلفزيونية إعداف وتأهيلفورة   1 

  المقر اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري بالقاهرة   -معهد اإلذاعة والتلفزيون 

 

2/9/2010وحتب  22/8/2010   التاريخ 

 2 اسم الدورة (ICDLالرخصة الدولية لقيافة الحاسب اآللي )

  المقر أكاديمية سمارت الدولية للتدري: والتطوير

 

 23/3/2011  التاريخ 

Windows استخدام الحاسب وإفارة الملفات    3 اسم الدورة  

ة المنيانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامع بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي   المقر 

10/7/2011حتب  6/7   التاريخ 

Microsoft Word معالجة النصو       4 اسم الدورة 

ة المنياولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعنظم وتكن بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي  المقر 
 

31/7/2011حتب  11/7  التاريخ 

Microsoft Excel لكترونية  الجداول اإل  5 اسم الدورة  

ة المنيانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامع بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي  المقر 
 

81/7/2011حتب  41/7  التاريخ 

Power Point Microsoft  العروض التقديمية  6 اسم الدورة 

ة المنيانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامع بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي  المقر 
 

21/7/2011حتب  91/7  التاريخ 

Access  Microsoft مواعد البيانات      7 اسم الدورة 

ة المنياوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعنظم  بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي  المقر 
 

27/7/2011حتب  25/7  التاريخ 

Internet   المعلومات واالتصاالت  8 اسم الدورة 

ة المنيانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامع بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي  المقر 

   31/7/2011حتب  28/7 

 
 التاريخ

IT  كنولوجيا المعلوماتت  9 اسم الدورة 

2/8/1120 حتب 1/8   التاريخ 

 PC Maintenance  مقدمة عي صيانة الحاسب  10 اسم الدورة 

ة المنيانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامع بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي  المقر 
 

31/7/2011حتب  28/7  التاريخ 

Advanced Power Point عروض التقديمية المتاورة والمتقدمة ال  11 اسم الدورة 

جامعة المنيا -مركز التطوير   المقر 
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19/1/2201حتب  15/1  التاريخ 
 

( TELP ا ) لمهارات اللغة اإلنجليزية االتو يف   12 اسم الدورة 

 المقر مركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس
 

3/4/2012  التاريخ 

 13 اسم الدورة (C2العرض الفع ال )

لمنياانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعة  بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي   المقر 

01/12/3201حتب  9/12   التاريخ 

 14 اسم الدورة (T4معايير الجوفة عي العملية التدريسية )

لمنيااالت جامعة انظم وتكنولوجيا المعلومات واالتص بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي   المقر 

17/12/3201حتب  16/12   التاريخ 

( EPE ا ) لمهارات اللغة اإلنجليزية االتو يف   15 اسم الدورة 

جامعة المنيا –مركز دراسات اللغات األجنبية    المقر 

25/2/2014   التاريخ 

 )End Note مواعد التوثيق والنشر العلمي )   16 اسم الدورة 

لمنياانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعة  بضاء هيئة التدريس علأع رمركز تطوي   المقر 

22/6/2014حتب  18/6   التاريخ 

 )C1( 17 اسم الدورة مهارات االتصال عي أنماط التعلم المختلفة 

لمنياانظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعة  بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي   المقر 

20/10/4201حتب  19/10   التاريخ 

 18 اسم الدورة مهارات التعامل مع مواعد البيانات العالمية

جامعة المنيا    –مركز التدري: بكلية التربية النوعية    المقر 

2/3/2015   التاريخ 

 19 اسم الدورة نظم االمتحانات وتقويم الاالب

لمنياام وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعة نظ بأعضاء هيئة التدريس عل رمركز تطوي   المقر 

15-18 / 8/ 2016   التاريخ 

Advanced Word 20 اسم الدورة برنامج معالجة وتحرير النصو  المتقدم 

جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات   المقر 

17-18/ 8/2016   التاريخ 

SPSS لدورةاسم ا  اإلحصائيةبرنامج تحليل الحزم   21 

جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات   المقر 

4-7/ 9/2016   التاريخ 

 22 اسم الدورة البحف عي مواعد البيانات العالمية وإفارة المراجع العلمية.

جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات   المقر 

ف السيفير  معايير النشر الدولي واستخدام مواعد البيانات العالمية بإشرا  23 اسم الدورة 

جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات   المقر 

9/10/6201   التاريخ 

استخدام مواعد البيانات المدرجة بمشروع بنك المعرعة المصري بإشراف )فار 

 المنظومة(.
 24 اسم الدورة

جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات   المقر 

19-20/3/7201   التاريخ 

 25 اسم الدورة أخالميات البحف العلمي والنشر الدولي

جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات   المقر 

17-18/7/ 2017   التاريخ 

 26 اسم الدورة استخدام التكنولوجيا عي التدري 

جامعة المنيا -مركز تكنولوجيا المعلومات   المقر 

16- 17/8/ 2017   التاريخ 

.(Scopus) 27 العنوان مهارات البحف عي مواعد البيانات العالمية 
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المجلس األعلب للجامعات بجامعة القاهرة بالتعاون مع المجالس التخصصية برئاسة 

.الجمهورية  
  المقر

2017نوفمبر    التاريخ 

 
 

 :الخبرات المختلفة* 

 1 2008وحتب عام  2006العمل بعدد من الجرائد اإلقليمية خالل الفترة من عام 

 2 2007أحمل كارنية مزاولة مهنة الصحافة منذ منتصف عام 

 3 لك. هادة خبرة بذوأحمل ش -حاليًا النداسابقًا  -  الفضائيةالحكمةالعمل كمعد برامج بقناة  

 4   عن محافظة المنيا. صوت األمةجريدة  العمل كمراسل صحفي ل

 5 عضو رابطة الصحفيين المستقلة.

 مصريينالخاصة برابطة الصحفيين واإلعالميين الوتكنولوجيا المعلومات  المدونة بالعمل كمررف عل

 بالقاهرة.
6 

 adobe in design  7امج تقدير ممتاز في كور  تصميم الصحف عن طريق برن

 8 عملت محرر بعدد من المواقع اإللكترونية اإلخبارية والحقوقية.

 9  الجريدة الرسمية لمحافظة المنيا  جريدة صوت المنيانائ: رئيس تحرير توليت منص: 

 10 بمحافظة المنيا لجنة اإلعالمأمين عام توليت منص: 

 11 إلعالمية والسياسية المختلفة بمحافظة المنيا.حاضرت في العديد من اللقاءات والندوات ا

ين للمراسل الميالتأهيل اإلعشاركت في تدري: العديد من الكوادر الربابية الحزبية، وقمت بإعداد برنامج  

  . والكوافر الشابة
12 

 13 .البرريةإجادة مهارات التواصل االجتماعي والتنمية 

 لسياسي/رياضية مثل امع بعض الرخصيات السياسية والالصحفية  اللقاءاتالحوارات ومن  أجريت العديد

 .أحمد حسن ، وقائد المنتخ: المصري لكرة القدم ك/حمدين صباحي
14 

 15 وداخل الجامعة. داخل محافظة المنياوالمؤتمرات من اللقاءات الرعبية  قمت بتغطية العديد

 16 2011عضو لجنة إدارة األزمات بكلية التربية النوعية لعام 

 17 .2012/2013-2011/2012نيابة أسرة صاحبة الجاللة 

 18 .2014/2015 الجاللةنيابة أسرة صاحبة 

 19  2011عضو هيئة تحرير مجلة  رسالة النوعية منذ عام 

 20 .2014، 2013أعوام عضو كنترول الفرقة الثانية بالكلية 

 21 .2013و  2012التربوي أعوام أشرفت علب مرروع التخرج لخريجي دفعات قسم اإلعالم 

 22 شاركت في عدد من الندوات والورش التثقيفية والسياسية لطالب الجامعة.

صري بعد والتي جاءت تحت عنون:  واقع اإلعالم الم 2013أشرفت علب ندوة قسم اإلعالم التربوي عام 

 .يناير  25ثورة 
23 

 لتي تتصللفة التي تناولت عيها بالحديف القضايا المختكنت ضيف ا عي العديد من البرامج التلفزيونية وا

 باإلعالم وسياسات .
24 

 25 .2015أعضل مقال صحفي عل  مستوا إمليم شمال الصعيد لعام حصلت علب جائزة 

 26 .2016المراركة في ملتقب التدري: اإلعالمي في رحاب جامعة أسيوط في أبريل 

 27 .النوعية تربيةتعلقة بالجودة والتخطيط االستراتيجي داخل كلية الالمراركة في معظم الورش والندوات الم

 28 عضو معيار القيادة والحوكمة ضمن فريق الجودة بكلية التربية النوعية.

 هي:وبرامج بمقررات تدريبية إعالمية خاصة لقسم اإلعالم التربوي جامعة المنيا  3قمت بإعداد 

 تصال.برنامج التربية اإلعالمية وعلوم اال (1

 برنامج التأهيل المهني للمحرر الصحفي. (2

 برنامج اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. (3

29 

03 كات: صحفي في عدد من الصحف والمواقع اإللكترونية.  

 ربي لعامن العرشُحت من مبل كلية التربية النوعية جامعة المنيا لالشتراك عي مسابقة األمير نايف لألم

2017. 
33  

  
 * المقررات الجامعية التي ممت بتدريسها عي الجامعات:  

 1 الصحافة اإللكترونية وتطبيقاتها.
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 2 اإلعالم الجديد وصحافة الربكات.

 3 .الخبر الصحفيمقرر 

 4  .التصوير اإلعالمي

 5 .اإلخراج الصحفي

 6 .الكتابة للراديو والتليفزيون

 7 مدخل إلي علوم المسرح.

 8 .حلقة بحث إعالمي

 9 .)التقرير والمقال( التحرير الصحفيمقرر 

 10 .(لتحقيق والحديث)ا 2مقرر التحرير الصحفي

 11 .مقرر الرأي العام وطرق القيا 

 12 .مقرر الدراما في الراديو والتلفزيون

 13 .مقرر الترجمة اإلعالمية

 14 مقرر تكنولوجيا االتصال.

 15 مقرر الصوتيات واإللقاء اإلعالمي.

 16 .مرروع التخرج لقسم اإلعالم بكلية التربية النوعيةعلب اإلشراف 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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