
 

 السيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية
 االسم وائل صالح نجيب عمى 

جامعة المنيا تربية نوعيةال  الكمية 
) إذاعة وتميفزيون ( اإلعالم التربوي  القسم 

اإلذاعة والتميفزيون مدرس  الدرجة الوظيفية 
 النوع ذكر
11- 2- 1972  تاريخ الميالد 

أوالد الشيخ –تمو  –المنيا   مكان الميالد 
 الجنسية مصري
بجوار مدرسة طو مصطفى االبتدائية –أوالد الشيخ  –تمو  –المنيا   العنوان الحالي 
ويعول متزوج االجتماعيةالحالة    

W_salahnagub@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 تميفون العمل 0862369627
 تميفون المنزل 0862400177

 المحمول 01004196038
 

 ج الوظيفيالتدر 
  1999/   12/  19في                     معيدُعين 
  2004/  4/  21مدرس مساعد في          ُعين 

التعرف عمى القضايا مدى اعتماد المراىقين عمى التميفزيون المحمى في الماجستير: رسالة  عنوان 
 دراسة تطبيقية عمى إقميم شمال الصعيد  المحمية. 

 جامعة عين شمس                   ةمعهد الدراسات العميا لمطفول       12/4/1004التعيين : تاريخ 
 تقدير  : ممتاز                      التخصص: إعالم وثقافة الطفل

 

  2010/  4/ 27                      في مدرسُعين 
 المشاىدين المصريينالتعرض لمقنوات الفضائية الدينية وعالقتو باتجاىات  :عنوان رسالة الدكتوراه
 دراسة تطبيقيةنحو قضايا العالم اإلسالمي. 
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 17/4/1020التعيين : تاريخ 

 جامعة المنصورة        تربية النوعية بدمياط           كمية ال
 ممتاز مع التوصية وتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية تقدير:ال      إذاعة وتميفزيون التخصص:

 

 المشاركة في المؤتمرات

 1 اسم المؤتمر مي السنوي الطفل والبيئةمالمؤتمر الع

 المدينت مركز دراسات الطفولة–جامعة عين شمس معيد الدراسات العميا لمطفولة ) القاهرة

العربيتجمهىريه مصر    الدولت 

24- 25  /3  /2001  التاريخ 

 عنىان البحث مستمع

لجامعة لإلسيام في تطوير التعميم الجامعيالمشاركة في مؤتمر التفاعل بين كميات ا  2 اسم المؤتمر 

 المدينت كمية التربية النوعية جامعة المنياالمنيا  

 
العربيتجمهىريه مصر   الدولت 

7- 8 /5 /2001  التاريخ 

 عنىان البحث مستمع

 المشاركة في أنشطة وفعاليات المؤتمر التاسع لمعيد الدراسات العميا لمطفولة

ان الطفل العربي  والتحديبعنو   
 3 اسم المؤتمر

 المدينت جامعة عين شمس القاهرة

 
العربيتجمهىريه مصر   الدولت 

8 -10   /3 /2003  التاريخ 

 عنىان البحث مستمع

رؤية استشرافية لمستقبل التعميم في مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات المجتمعية 
 المعاصرة

 4 اسم المؤتمر

  المدينة ورةالمنص

العربيةجميوريو مصر    الدولة 

20-21 /2/2013   التاريخ 

يوتيوب والمجموعة البريدية : مدخل تعميمي لتنمية ميارات إنتاج التدوينات الصوتية وعالقتو 
  عنوان البحث بأساليب التفكير لدي الطالب

 5 اسم المؤتمر المينية اإلعالمية والتحول الديمقراطي

لمدينةا القاىرة    

العربيةجميوريو مصر    الدولة 

14-17 /4/2013   التاريخ 

 صورة رئيس الجميورية كما تعكسيا القنوات الفضائية المصرية العامة والدينية
 ) دراسة تحميمية مقارنة (

  عنوان البحث
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مؤتمراسم ال التعميم النوعي وتنمية اإلبداع في مصر والعالم العربي  "رؤى واستراتيجيات"   6 

  المدينة المنصورة

العربيةجميوريو مصر    الدولة 

2014مايو  7-8   التاريخ 

  عنوان البحث اتجاىات األخصائيين والموجيين والطالب نحو الدور التربوي لإلذاعة والصحافة المدرسية

تعرض طالب ذوي االحتياجات الخاصة ) المكفوفين ( لبرامج اإلذاعة المدرسية وعالقتو 
لوعي البيئي لدييمبا  

 7 

 

 الدورات التدريبية

 دورة تدريب لممعيدين والمدرسين المساعدين في تكنولوجيا التعميم
 لمنياا جامعة مقرىا مركز تكنولوجيا تطوير التعميم وخدمة المجتمع كمية التربية النوعية

 1 اسم الدورة

10 /4 – 25  /4  /2004   التاريخ 

 2 اسم الدورة وتكنولوجيا التعميم االنسانىكز التعميم دورة في أصول التدريس بمر 

3  /5 – 17 /5  /2004   التاريخ 

التدريس الفعال               ( T1 ) 3 اسم الدورة 

  التاريخ 15/12/2005 -12

 4 اسم الدورة ( I2 ) تنمية ميارات االتصال الفعال

25- 27 /1/2005   التاريخ 

ميارات التفكير   (   P1  ) 5 اسم الدورة 

  التاريخ 2005/ 16-19/5

 6 اسم الدورة )P4 )      تنمية آداب وأخالقيات المينة

15-17/8/2005   التاريخ 

أساليب لبحث(     R1) 7 اسم الدورة 

23-26/4/2007   التاريخ 

االتجاىات الحديثة في التدريس( T2( 8 اسم الدورة 

19-21/6/2007   التاريخ 

ولوجية في التدريس                              استخدام التكن    (T3( 9 اسم الدورة 

3-5  /7 /2007   التاريخ 

توكيد الجودة                 (    D3 ) 10 اسم الدورة 

  التاريخ 2007 /7/  3-5

 11 اسم الدورة (  ITمبادئ تكنولوجيا المعمومات   )  

29 /7 – 2/8  /2007   التاريخ 

دارة الممفات استخد ام الحاسب وا   Windows 12 اسم الدورة 

19/8  - 23/8/2007   التاريخ 
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 13 اسم الدورة Microsoft Wordمعالجة النصوص   

26/8 - 29/8/2007   التاريخ 

 14 اسم الدورة Microsoft Excel   الجداول االلكترونية

10/9/- 13  /9  /2007   تاريخ 

العروض التقديمية  - Power Point Microsoft 15 اسم الدورة 

19/9/2007إلى  16/9   التاريخ 

 16 اسم الدورة Access  Microsoftقواعد البيانات   

2007 26/9إلى  23/9   التاريخ 

 17 اسم الدورة ( Internetالمعمومات واالتصاالت 

2/10/2007إلى  30/9   التاريخ 

مقدمة في صيانة الحاسب   PC Maintenance م الدورةاس  18 

3/10/2007إلى  2/10   التاريخ 

برنامج إقامة نظم داخمية لضمان الجودة في كميات التربية النوعية وكميات رياض 
 األطفال

 (كمية الحاسبات والمعمومات جامعة عين شمس  النشط )ورشة عمل التعمم 

 

 19 اسم الدورة

2008يىنيه  26 – 22   التاريخ 

 
 
 
 

بالتدريب عمي قاعدة بياناتورشة العمل الخاصة   

ISI- Web of  Science 
 20 اسم الدورة

 المقر بجامعة المنيا اآلليمركز الحاسب 
 

24/5/2010  التاريخ 
 21 اسم الدورة (ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلي )

  المقر معيد أكسفورد الدولي

  التاريخ 2011

 22 اسم الدورة (TOTأدوات التقويم )إعداد 

  المقر مركز تطوير نظم تقويم الطالب بجامعة المنيا

10/10/2011- 23/21/3122   التاريخ 

 23 اسم الدورة دورة تنشيط قواعد البيانات العالمية
جامعة المنيا –مركز الحاسب اآللي    المقر 

  التاريخ 2010
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 24 اسم الدورة دورة تنشيط قواعد البيانات العالمية
جامعة المنيا –ية اليندسةكم   المقر 

  التاريخ 2011

Advanced word  25 اسم الدورة 
أعضاء ىيئة التدريس عمي نظم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت جامعة المنيا    رمركز تطوي   المقر 

2013/ 11/12إلي  8/12   التاريخ 
Advanced Excel 26 اسم الدورة 

لتدريس عمي نظم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت جامعة المنيا   أعضاء ىيئة ا رمركز تطوي   المقر 
2013/ 18/12إلي  13/12   التاريخ 

Advanced Power Point 27 اسم الدورة 
أعضاء ىيئة التدريس عمي نظم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت جامعة المنيا    رمركز تطوي   المقر 

2013/  24/12إلي  19/12   التاريخ 
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 الخبرات المختمفة

 1 2010 من مدير تحرير جريدة رسالة النوعية جامعة المنيا
 2 2010وعية جامعة المنيامنسق عن كمية التربية الن

 3 2011 عضو لجنة االشراف عمى انتخابات عميد الكمية
 4 2011 عضو لجنة االشراف عمى انتخابات ممثمي المجمع االنتخابي الختيار رئيس الجامعة

 5 2013-2012/2012-2011 والجامعة بالكمية عضو انتخابات اتحاد الطالب  
 6 2013/2014/ 2012/2013-2011/2012لجامعي رائد أسرة العمم والحياة العام ا

 7 2013/2013/204-2012 بالكمية الطالبي عضو مجمس ادارة الصندوق االجتماعي لمتكافل
 8 2010اإلشراف عمى مكتب التربية العممية بكمية التربية النوعية جامعة المنيا 

 9 2011 عضو مجموعة إدارة األزمات بالكمية
 10 وجامعة بني سويف ميم المفتوح بجامعة الفيوممحاضر في برامج التع

 11 محكم لمقصص القصيرة في أسبوع فتيات الجامعات بجامعة المنيا
 12 الخاص بالكنتروالت بالكمية (MIS)االشتراك في مشروع 

 13 ) المجنة المنبثقة( 2013بالكمية  لجنة المختبرات واألجيزة العمميةعضو 
 14 ) المجنة المنبثقة(2013لمجتمع بالكمية البيئة وخدمة الجنة عضو 

 15 ) المجنة المنبثقة( 2013بالكمية  المختبرات واألجيزة العمميةأمين لجنة  
 16 2012/2013مستشار المجنة الثقافية والسياسية بالكمية 

 17 2014-2013/2013-2012عضو لجنة اختيار الطالب والطالبة المثالي 
 18 2013بالكمية  رابعة تخمفاتالرئيس كنترول الفرقة 

 19 2013/2014رئيس كنترول الفرقة الثانية بالكمية 
 20 2013 عضو غرفة األسئمة بالكمية

 21 2013عضو مجمس إدارة   باالتحاد المصري لمتنس فرع المنيا  
 22 2013عضو وحدة تقويم الطالب بالكمية 
 23 2013منسق مشروع محو األمية بالكمية 

 24 2013/2014أمين مجمس قسم اإلعالم التربوي عضو و 
 25 2013/2014عضو مجمس أمناء بمدرسة طو مصطفي 

 26 2014 – 2011عضو لجان االختبارات الشخصية لمطالب بالكمية 
 27 2014عضو لجنة التنسيق مع إدارة الجامعة بخصوص طالبيا المقيمين بالمدن الجامعية 
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  مت  تدررسهاا  ي اجلامعات  املقررات اجلامعية اليت
 

 

 في قسم اإلعالم بكمية التربية النوعية جامعة المنيا  "  -2
 

 

 1 مدخل إلى عموم الصحافة     

 2 إدارة المؤسسات اإلعالمية        

 3 نظريات اإلعالم واالتصال        

 4 اإلعالم العربي والدولي 

 5 حمقة بحث إعالمي 

 6  التصوير اإلعالمي

 7 اإلعالم والتنمية التربوية 

 8 التربوينشأة وسائل اإلعالم 

 9 اإلخراج الصحفي 

 10 وسائل اإلعالم المحمية 

 11 التوثيق اإلعالمي ونظم المعمومات 

 12 الكتابة لمراديو والتميفزيون 

 13 تخطيط اإلعالم التربوي 

 14 مدخل إلي عموم المسرح 

 15  سياسات اإلعالم التربوي

 

 " بجامعة بني سويف كمية اآلداب ) تعميم مفتوح ( – في قسم اإلعالم -1
 

 1  مدخل إلي العالقات العامة               

 2  اإلعالم والعالقات الدولية            

 " الفيومبجامعة  –كمية اآلداب ) تعميم مفتوح (   –في قسم اإلعالم  -3
 

  

دارة المؤسسات اإل  1   عالميةتنظيم وا 

 2  مدخل إلي اإلذاعات المتخصصة

 3  الترجمة اإلعالمية              
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 4  تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 5  األخبار والبرامج اإلذاعية

 6  نظريات اإلعالم 

 7  اإلعالم والعالقات الدولية

 8  التخطيط اإلعالمي  

 9        مدخل اتصال تنموي 

 10  اإلخراج الصحفي
 11  إنتاج مواد إعالمية 

 إنتاج برامج الراديو والتميفزيون 

 

12 
 13 اقتصاديات اإلعالم  

 14 إعالم تنموي 

 " المنيا بجامعة كمية التربية النوعية   –التربوي   في قسم اإلعالم -4
 مرحمة الدراسات العميا   

 

                20142013/ اإلخراج اإلذاعي والتميفزيوني 
 2013/2014تكنولوجيا االتصال الفضائي 

 اإلشراف العلمي علي الرسائل العلمية 

 التربية النوعية بكمية  اإلعالم التربويبقسم  المدرس المساعد.  إيمان عاشور/ ةالخاصة بالسيد الدكتوراهاإلشراف عمي رسالة  

 ة وعالقتيا بالقيم التربوية تعرض الشباب لمبرامج الساخرة في القنوات الفضائيوذلك تحت عنوان: جامعة المنيا 

اعتمرراد الجميررور المصررري عمرري وذلررك تحررت عنوان: صررحفي.  ىشررام فرروليالخاصررة بالسرريد/  الرردكتوراهاإلشررراف عمرري رسررالة  

 الشريط اإلخباري في القنوات الفضائية اإلخبارية العربية وعالقتو بانتشار الشائعات 

 

 

 
 


