
 

 انغـيشج انزاتيـح
C.V 

 خانذ تٍ فانح تٍ عثذ انشحًٍ انحاسثي. االعى:
 سئيظ قغى االراعح ٔانفيهى ٔانتهيفضيٌٕ

 
 kfh-net @ hotmail.comثش٠ذ إٌىزشٟٚٔ:   اٌغٕغ١خ: عؼٛدٞ

 8787800000/88900اٌغٛاي:
 ِزخصص فٟ اإلداسح اٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌحذ٠ضخٚاالػالَ اٌغذ٠ذ ِٚخشط رٍفض٠ٟٛٔ

 ٚاوبد٠ّٟ ِٚذسة ِؼزّذ.
حبصً ػٍٝ اٌغبئضح اٌؼب١ٌّخ ٌّٙشعبْ اٌذٌٟٚ ٌألفالَ اٌغ١بح١خ  األسد إْ رٛس )ثبسع١ٍٛػ 

 اٌجشرغبي( رحذ اششاف ِٕظّخ ا١ٌٛٔغىٛ.
 انشٓاداخ انعهًيح :  -

 
دوزٛساح فٟ إداسح اإلٔزبط اٌزٍفض٠ٟٛٔ فٟ ظٛء ث١ئخ اإلػالَ اٌغذ٠ذ، )إِز١بص ِغ ِشرجخ اٌششف  -

 األٌٚٝ(.
 دسعخ )اٌّبعغز١ش( فٟ اإلخشاط اٌزٍفض٠ٟٛٔ ، ثزمذ٠ش ػبَ )اِز١بص ِغ ِشرجخ اٌششف  -
 دسعخ )اٌجىبٌٛس٠ٛط( ف١بإلراػخٚاٌزٍفض٠ٛٔٛاٌف١ٍُ،ثزمذ٠ش ػبَ )ع١ذ عذاً(-

 انجاَة األكاديًي ٔانخثشاخ انعًهيح: -
 

 تًتذ انخثشج انًُٓيح ٔاألكاديًيح ألكثش يٍ خًغح عشش عُح:
 انعًهي:انجاَثي  -

 
سئظ لغُ اإلراػخ ٚ اٌزٍفض٠ْٛ ٚ اٌف١ٍُ فٟ و١ٍخ اإلػالَ ٚ اإلرصبي ثغبِؼخ اإلِبَ ِحّذ ثٓ  -

 عؼٛد.
ِزخصص أوبد٠ّٟ فٟ ِغبي اٌزذس٠ت اٌزٍفض٠ٟٛٔ ٚاإلراػٟ، ٚإداسح إٌّظِٛبد اإلػال١ِخ،  -

 ٚلذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚساد اٌّزخصصخ فٟ رٌه اٌّغبي.
 ظ ٚاإلػالٔبد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ، ٚحبصً ػٍٝ عٛائض رمذ٠ش٠خ.ِخشط رٍفض٠ٟٛٔ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِ -
ِشوض  57اٌم١بَ ثئداسح ٚإٔشبء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؤعغبد اإلػال١ِخ ِٚشاوض اٌزذس٠ت ٚلبد رحبٌف ٌـ -

 ػبٌّٟ فٟ رمذ٠ّٗ ٌذساعخ رط٠ٛش٠خ فٟ ِغبي اٌزذس٠ت اٌزٍفض٠ٟٛٔ.
 ARTٚ ٔفز فٟ اٌمب٘شح أػّبي فٟ لٕٛاد  Mbcػًّ فٟ ششوخ آسا ٚ  -
ً فٟ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ األفالَ ٚإخشاط اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّبعـجبد فـٟ اٌؼذ٠ـذ ِـٓ اٌشـشوبد ػّ -

-اٌّب١ٔــب-اٌىــب١ِشْٚ-ِصــش-وٕــذا-اٌفٍجــ١ٓ-ع٠ٛغــشا-فشٔغــب-اٌؼب١ٌّــخ فــٟ وــالً ِــٓ )ثش٠طب١ٔــب
 اٌجشاص٠ً.....( فٟ ظً ظشٚف ِخزٍفخ ِٚغ فشق ِزؼذدح.

ضً ٔمً ػ١ٍّبد فصً اٌزٛائُ أششف ػٍٝ ػ١ٍّبد إٌمً اٌحٟ ٌؼششاد اٌّحطبد اٌؼب١ٌّخ ِ -
 .اٌغ١ب١ِخ

 
 عضٕياخ: -

 
 ػعٛ عبثك فٟ ٌغٕخ اإلػالَ ٚاإلػالْ فٟ اٌغشفخ اٌزغبس٠خ ثبٌش٠بض. -
 ػعٛ اٌغّؼ١خ اٌغؼٛد٠خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ. -
 ػعٛ اٌغّؼ١خاٌغؼٛد٠خ ٌإلػالَ ٚ اإلرصبي. -

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 انغيشج انزاتيح نهذكتٕس
                                          

 

 حًٕد تٍ أحًذ تٍ عثذ انشحًٍ انخًيــــظ             

 5879808880سلُ اٌغغً اٌّذٟٔ:             

 

 :انًؤْالخ انعهًيح

 ٘ـ.5885اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ: ػبَ  -
ثٓ عؼٛد  عبِؼخ اإلِبَ ِحّذ-٘ـ  ثىبٌٛس٠ٛط ِٓ و١ٍخ اٌذػٛح ٚاإلػال5880َاٌغبِؼ١خ: ػبَ  -

 اإلعال١ِخ، اٌش٠بض.
 ثزمذ٠ش ِّزبص . -أِش٠ىب-َ ِٓ و١ٍخ اإلػالَ ٚاالرصبي ثغبِؼخ عٕٛة ا5998ٕٞٛ١ٌاٌّبعغز١ش: ػبَ  -
 ثزمذ٠ش ِّزبص. -أِش٠ىب-َ ِٓ و١ٍخ اإلػالَ ٚاالرصبي فٟ عبِؼخ عٕٛة ا5998ٕٞٛ١ٌاٌذوزٛساٖ: ػبَ  -
  Telecommunicationsارصبالد : اٌزخصص اٌؼٍّٟ اٌذل١ك -

 

 : انُشاطاخ اإلداسيح ٔانعًهيح  -
َ، رٌٛٝ إداسح إٌبدٞ اٌغؼٛدٞ ِٚذسعخ أثٕبء اٌطٍجخ اٌغؼٛد١٠ٓ 5900/5909فٟ ػبَ  -

 اٌّجزؼض١ٓ، اٌزبثؼز١ٓ ٌغفبسح خبدَ اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ فٟ عٕٛة إ١ٌٕٛٞ. 
َ، رٌٛٝ إداسح إٌبدٞ اٌغؼٛدٞ ِٚذسعخ أثٕبء اٌطٍجخ اٌغؼٛد١٠ٓ 5991/5998فٟ ػبَ  -

 ، اٌزبثؼز١ٓ ٌغفبسح خبدَ اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ، فٟ عٕٛة ا١ٌٕٛٞ.اٌّجزؼض١ٓ
٘ـ، أٌمٝ ثؼط اٌّحبظشاد فٟ ِغبي "اإلػالَ ٚاٌز١ّٕخ، ٚاٌزحش٠ش، ٚاإلخشاط 5850فٟ ػبَ  -

 اإلػالِٟ"، ٌّذح عٕخ وبٍِخ ٌّٕغٛثٟ ٚصاسح اٌصحخ فٟ ِشوض اٌزط٠ٛش االعزّبػٟ ثبٌذسػ١خ.
اٌزخصص١خ اإلػال١ِخ ٌطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ  ٘ـ، رٌٛٝ رذس٠ظ ثؼط اٌّٛاد5850فٟ ػبَ  -

 و١ٍخ اإلػالَ ٚاالرصبي ثغبِؼخ اإلِبَ.
٘ـ، رٌٛٝ رذس٠ظ ػذد ِٓ ظجبغ اٌمٛاد اٌّغٍحخ فٟ ِشوض خذِخ اٌّغزّغ 5850فٟ ػبَ  -

 ثغبِؼخ اإلِبَ.
شبسن فٟ رمذ٠ُ ثؼط اٌّحبظشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ اإلػال١ِخ فٟ أوبد١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼشث١خ   -

 ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ.
شبسن فٟ رمذ٠ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّحبظشاد فٟ اٌذٚساد اٌخبصخ ثبٌطالة اٌّجزؼض١ٓ ٌٍذساعخ خبسط  -

 اٌٍّّىخ.
 شبسن فٟ رمذ٠ُ ثؼط اٌجشاِظ اإلراػ١خ . -
 اس٠خ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ.شبسن فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ اٌحٛ -
-٘ـ، لبَ ثزذس٠ظ ػذد ِٓ اٌّمشساد اإلػال١ِخ اٌزخصص١خ فٟ و١ٍخ ا٢داة 5888-5859ِٕز ػبَ  -

 اٌش٠بض.-ثغبِؼخ اٌٍّه عؼٛد-ثمغُ اإلػالَ
لبَ ثبٌزٛع١ٗ ٚاالششاف ػٍٝ ػذد ِٓ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ فٟ و١ٍخ اإلػالَ ٚاالرصبي  -

 ثغبِؼخ اإلِبَ.

 



 

 

 انذكتٕس  /

يغاعذ تٍ عثذ هللا  

 تٍ صانح انًحيا

  خبصخع١شح رار١خ 

 ث١بٔبد شخص١خ

 االعُ / ِغبػذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ صبٌح اٌّح١ب 

 ٘ـ ، ِىبْ ا١ٌّالد / اٌضٌفٟ 5/0/5105ربس٠خ ا١ٌّالد / 

عٙخ اٌؼًّ ٚاٌٛظ١فخ ٚاٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ : اعزبر ِشبسن  فٟ لغُ 

اإلراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ اٌف١ٍُ فٟ و١ٍخ اإلػالَ ٚاإلرصبي ثغبِؼخ اإلِبَ 

 ِحّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ 

اٌغبٔت اٌؼٍّٟ أٚ اإلداسٞ 

 اٌّشرجػ ثبٌغٛأت اٌؼ١ٍّخ :  

 

 دسط اٌّشحٍخ االثزذائ١خ فٟ ِذسعخ اٌمذط فٟ اٌضٌفٟ  -
دسط اٌّشحٍز١ٓ اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ فٟ اٌّؼٙذ اٌؼٍّٟ فٟ  -

 اٌضٌفٟ  
حصً ػٍٝ اٌجىبٌٛس٠ٛط ِٓ لغُ اإلػالَ فٟ و١ٍخ  -

اٌذػٛحٚاإلػالَ ثغبِؼخ اإلِبَ ِحّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ ػبَ  
 ٘ـ 5887 - 5888

٘ـ ، 5880ػ١ٓ ِؼ١ذا فٟ اٌى١ٍخ ٚأٔٙٝ اٌّبعغز١ش  ػبَ  -
ٌّغٍغالد اٌزٍفبص٠خ .. ٚوبْ ػٕٛاْ اٌجحش ) اٌم١ُ فٟ ا

 دساعخ رح١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ ( 
ػ١ٓ ِحبظشا فٟ اٌى١ٍخ صُ أٔٙٝ اٌذوزٛساٖ ٚوبْ ِٛظٛع  -

سعبٌزٗ  ) دٚافغ اعزخذاَ ٚعبئً االرصبي اإلٌىزش١ٔٚخ ِٚذٜ 
اإلشجبع اٌزٞ رحممٗ ( ٚلذ ِٕح دسعخ اٌذوزٛساٖ ٚحصً ػ١ٍٙب 

 ٘ـ50/0/5857ِغ ِشرجخ اٌششف األٌٚٝ فٟ  
خ أعزبر ِغبػذ فٟ اٌمغُ  ِٕز ػبَ ػ١ٓ ػٍٝ ٚظ١ف -

 ٘ـ .5857
ػ١ٓ ػٍٝ ٚظ١فخ أعزبر ِشبسن فٟ اٌمغُ  ِٕز ػبَ  -

 ٘ـ5880
٠ذسط  ِٛاد اإلٔزبط ٚاإلخشاط اإلراػٟ ٚاٌزٍفض٠ٟٛٔ ٚرمذ٠ُ  -

اٌجشاِظ ٚاٌزّض١ً ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزص٠ٛش ٚاٌزذس٠ت 
 ِٚششٚع اٌزخشط 

ػًّ ٚو١ال ٌؼّبدح شؤْٚ اٌطالة خالي اٌّذح ِٓ  -
 ٘ـ 57/0/5858٘ـ إٌٝ 50/0/5858



 

 االعى: يحًـذ تٍ فٓـذ يحًذ انجثيـش.

 االعُ: ِحّـذ ثٓ فٙـذ ِحّذ اٌغج١ـش.

 ٘ـ، ِٓ عبِؼخ اإلِبَ.5888اٌجىبٌٛس٠ٛط: إػالَ شؼجخ اإلراػخ ٚاٌزٍفبص ػبَ 

 ٘ـ. 7/55/5888٘ـ، حزٝ 80/7/5888اٌؼًّ: ػًّ فٟ اٌزٍفض٠ْٛ اٌغؼٛدٞ ِٓ اٌفزشح 

 ٘ـ.5880٘ـ، ٚحزٝ 5888ػًّ ِؼ١ذاً فٟ اٌمغُ ِٓ ػبَ 

 ٘ـ. 58/8/5880٘ـ ثؼذ ِٕبلشزٗ سعبٌخ اٌّبعغز١ش فٟ 5880ٔبي سرجخ ِحبظش ػبَ 

 ٘ـ.85/58/5815ٔبي سرجخ أعزبر ِغبػذ ثؼذ ِٕبلشخ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ فٟ 

ػًّ ِغزشبسا غ١ش ِزفشؽ ٌجؼط اٌّؤعغبد اٌخ١ش٠خ فـٟ ِغـبي اإلػـالَ ٚاٌؼاللـبد اٌؼبِـخ ٌّـذح 

 عٕخ.

ػًّ ِغزشبسا غ١ش ِزفشؽ فٟ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػـٓ إٌّىـش فـٟ إداسح 

 ٘ـ.5/5/5815٘ـ، ٚحزٝ 5/8/5880اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ ِٓ 

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ: 

٘ـــ، ِــٓ عبِؼــخ اإلِــبَ، ٚػٕــٛاْ 5880اٌّبعغــز١ش فــٟ اإلػــالَ اإلٌىزشٚٔــٟ، ػــبَ  حبصــً ػٍــٝ
 اٌشعبٌخ)اعزخذاَ غٍجخ اٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ٌشجىخ اإلٔزشٔذ ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌّٛاد اإلخجبس٠خ(.

٘ـ، ِٓ عبِؼـخ اإلِـبَ، ٚػٕـٛاْ اٌشعـبٌخ: 5815حبصً ػٍٝ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌصحبفخ اإلٌىزش١ٔٚخ ػبَ 

 خ فٟ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍمٕٛاد اٌفعبئ١خ"."اٌم١ُ اإلخجبس٠

 اٌذٚساد:

 ٘ـ، فٟ ِؼٙذ اٌذساعبد اٌذثٍِٛبع١خ ثٛصاسح اٌخبسع١خ.5888دٚسح فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ػبَ  -1
 ٘ـ ، رٕف١ز و١ٍخ اٌذػٛح ٚاإلػالَ ثبٌغبِؼخ.5880دٚسح اٌّجزؼض١ٓ فٟ اٌظٙشاْ  -2
 ٘ـ.5880دٚسح فٟ اٌم١بدح األوبد١ّ٠خ فٟ ظً اٌزغ١١ش ػبَ  -3
 ٘ـ.5880دٚساد فٟ ِغبي اٌحبعت ا٢ٌٟ ثغبِؼخ اإلِبَ ِحّذ ثٓ عؼٛد ػبَ  -4
 ٘ـ.5880دٚساد فٟ ِغبي إٌشش اإلٌىزشٟٚٔ ثغبِؼخ اإلِبَ ِحّذ ثٓ عؼٛد ػبَ  -5
٘ـ، رٕف١ز ِؼٙذ د٠ج٠ٕٛٛ ٌزؼ١ٍُ اٌزفى١ـش أٌمب٘ـب اٌّـذسة 5880دٚسح فٟ ٕ٘ذعخ اٌزفى١ش ػبَ  -6

 صبئش حغ١ٓ.
 ٘ـ، أٌمب٘ب اٌّذسة ِحّذ ػبشٛس.5889ػالِٟ ػبَ دٚسح فٟ ٌغخ اٌزأص١ش اإل -7
 دٚسح فٟ اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٟ. -8
 ٘ـ، أٌمب٘ب اٌّذسة ػجذ اٌّغ١ذ اٌشٚاثذٖ.5818دٚسح فٟ إػذاد اٌّذسث١ٓ، ػبَ  -9
 ٘ـ، أٌمب٘ب اٌّذسة ػجذ اٌمبدس اٌؼذالٟ.5818دٚسح أخشٜ فٟ إػذاد اٌّذسث١ٓ، ػبَ  -11
 ٌزذس٠ظ.دٚسح فٟ اٌفؼب١ٌخ اٌشخص١خ ٌؼعٛ ١٘ئخ ا -11
 ٘ـ، أٌمب٘ب اٌّذسة ِحّذ ػبشٛس.5818دٚسح فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌّذسث١ٓ ػبَ  -12

 8790881857اٌٙبرف اٌغٛاي / 

 m_f_g2000@hotmail.coثش٠ذ إٌىزشٟٚٔ/ 



أحًذ تٍ عيف انذيٍ انتشكغتاَياالعى:   
 

  انذسجاخ انعهًيح
فٟ و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ (  َ ( ِٓ عبِؼخ اإلِبَ ِحّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ )5907اٌجىبٌٛس٠ٛط: )

 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب
وب١ٌفٛس١ٔب َ( ِٓ عبِؼخ ٚال٠خ وب١ٌفٛس١ٔب اٌحى١ِٛخ، ِذ٠ٕخ عبوشإِزٛ ، ٚال٠خ 5908اٌّبعغز١ش: )

فٟ اٌذساعبد اإلػال١ِخ ) اٌٛال٠بد اٌّزحذح األِش٠ى١خ   ). 
) اٌٛال٠بد اٌّزحذح ٠خ إٔذ٠بٔب ، َ( ِٓ عبِؼخ إٔذ٠بٔب ، ِذ٠ٕخ ثٍِٕٛغزْٛ ، ٚال5900اٌذوزٛساٖ : )

 .األِش٠ى١خ ( فٟ ٚعبئً اإلػالَ ٚٔظش٠برٙب ٚرأص١شارٙب
 : اٌّشارت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ

5990َ – 5900أعزبر ِغبػذ   . 
8858َـ  5990أعزبر ِشبسن   . 

 .سئ١ظ لغُ اإلػالَ ثغبِؼخ اإلِبَ ٌضالس فزشاد ِزفشلخ
فزشاد ) عٕٛاد سئ١ظ رحش٠ش صح١فخ ) ِشآح اٌغبِؼخ ( ٌضالس  ). 

 .ػعٛ ِغٍظ و١ٍخ اٌذػٛح ٚاإلػالَ ألسثغ فزشاد
 .ػعٛ ػذد ِٓ اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ ٚاإلػذاد ٌّؤرّشاد ػ١ٍّخ

اإلششاف ٚإٌّبلشخ ٚاٌزٛع١ٗ ٌؼذد وج١ش ِٓ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساح فٟ عبِؼبد اإلِبَ 

 ٚاٌٍّه عؼٛد ٚٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ

ِزؼبلذ ثغبِؼخ اإلِبَ ِحّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ ثبٌش٠بض: أعزبر ِشبسن انعًم  
   ػعٛ ِغٍظ ١٘ئخ حمٛق اإلٔغبْ ٚاٌّششف ػٍٝ ِشوض إٌشش ٚاإلػالَ

   .ِغزشبس إػالِٟ ٚ دػٛٞ ٌّؼشض عغٛس اٌؼبٌّٟ ٌٍزؼش٠ف ثبإلعالَ ٚ اٌحعبسح اإلعال١ِخ
 

  :األعًال انغاتقح
ثغفبسح اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ لٟ ٌٕذْ ِذ٠ش اٌشؤْٚ اٌضمبف١خ ثبٌٍّحم١خ اٌضمبف١خ 

(5817/0/18 -5818/0/5 ). 
اإلِبَ ِحّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ أعزبر ِشبسن ثمغُ اإلػالَ فٟ و١ٍخ اٌذػٛح ٚاإلػالَ ثغبِؼخ 

٘ـ5817/ 0/0حزٝ  .  
هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٚ ٔصشرِٗغزشبس اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ١ٌٍٙئخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزؼش٠ف ثبٌشعٛي صٍٝ  .  

  .ِذ٠ش ِؼٙذ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ ٚاٌؼشث١خ فٟ أِش٠ىب
أٚي سئ١ظ ٌٍغٕخ اٌضمبفخ ٚإٌشش ثبٌغّؼ١خػعٛ ِؤعظ ثبٌغّؼ١خ اٌٛغ١ٕخ ٌحمٛق اإلٔغبْ ٚ  

اٌٛغٕٟاٌّششف ػٍٝ إداسح اٌحٛاس اٌخبسعٟ ثّشوض اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ٌٍحٛاس    
ػجذ اٌؼض٠ض آي عجك األ١ِش عٍطبْ ثٓ ػعٛ ا١ٌٙئخ االعزشبس٠خ اإلػال١ِخ ٌغّٛ ٌٟٚ اٌؼٙذ األ

َ 8858 -8880عؼٛد سحّٗ هللا ٌخّظ عٕٛاد )   ).  
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  :انثياَاخ انشخصيح

 

 

 االعى: يصطفي صاتش يحًذ عطيح.

   6887397550سقى انجٕال داخم انغعٕديح : 

 0356-5-8تاسيخ انًيالد: 

mostafa.elnemr73@yahoo.com  :انثشيذ االنكتشَٔي 

 انًؤْالخ انعهًيح:

 يٍ جايعح  -قغى انصحافح ٔاإلراعح ٔانتهيفضيٌٕ -تكانٕسيٕط انتشتيح انُٕعيح

 .5660عاو –يصش  -انضقاصيق

 راعح انتعهيًيح انًصشيح ياجغتيش تعُٕاٌ : " اعتخذاياخ انطالب انًكفٕفيٍ نإل

 5667يصش في عاو  -يٍ جايعح عيٍ شًظ  -ٔاالشثاعاخ انًتحققح يُٓا"

 تتقذيش جيذ جذاً.

  ّدكتٕساِ تعُٕاٌ :" تعشض انًشاْقيٍ نهذسايا األجُثيح تانفضائياخ انعشتيح ٔعالقت

دساعح  –تاالَحشافاخ انغهٕكيح نذيٓى في إطاس َظشيح تأثيش انشخص انثانث 

تتقذيش يًتاص يع  5600في عاو  -يصش -يٍ جايعح انًُصٕسج - ٔييذاَيح " تحهيهيح 

 انتٕصيح تُشش انشعانح عهي َفقح انجايعح ٔتثادنٓا يع انجايعاخ األجُثيح.
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Education 

Ph.D. in Communication Studies 2011 
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Focus on the study of communication, media and democracy; emerging media 

technologies; critical theories of the public sphere; studies of journalism and news; 

studies of media and social movements; and, most notably, area media studies focusing 

on the Middle East and Egypt. 

▪ Dissertation: “Between the Hammer and the Anvil: Blogs, Bloggers, and the Public 

Sphere in Egypt” The dissertation frames the approach to the impact of blogs on 

journalism and the public sphere in Egypt with demanding criteria derived from theories 

of the public sphere and the burgeoning literature on emerging media technologies, 

journalism and politics 

M.A. in Communication 2002  

University of Assiut—Assiut, Egypt 

▪Masters Thesis: “The Relationship Between Party‟s Belonging in Egypt and the 

Exposure to Political Programs on Radio and Television: „A Field Study‟” 

A study about how “party affiliation” impacts on listeners and viewers in terms of their 

level of exposure to political programs, and how far such affiliation affects an individual‟s 

interest and efficacy in politics. 

Diploma in Local Administration 1997  

Faculty of Economic and Political Science, Department of Political Science 

University of Cairo—Cairo, Egypt (general grade of Very Good 

B.A. in Communication and Journalism 1991  

Department of Radio and TelevisionFaculty of Mass Communication,  

University of Cairo—Cairo, Egypt (general grade of Very Good) 
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  :الشخصية البيانات

 ممدوح عبداهلل محمد عبد المطيف مكاوي :  االسم
 متزوج ويعول االجتماعية : الحالة 
 م1/11/1981 الميالد : تاريخ 
 الشرقية -ههيا –المهدية  الميالد: مكان 
 مصرى :  الجنسية

 اإلنجميزية المغة التي يجيدها : 
 اإلعالم  التخصص العام : 

 اإلذاعة والتميفزيون التخصص الدقيق :  
   9669650550رقم الهاتف :

  99995995561506رقم الموبايل : 
  Magic_eyes24@yahoo.com البريد االليكتروني

 
 

 : المؤهالت العممية
 الدولة الجامعة التخصص العام عميها الحصول تاريخ الدرجة
 مصر عين شمس اإلذاعة والتميفزيون 1/3111 الدكتوراه
 مصر عين شمس اإلذاعة والتميفزيون 5/3119 الماجستير
 مصر الزقازيق اإلذاعة والتميفزيون 5/3115 البكالوريوس

  :التدرج األكاديمى
 الدولة الجامعة الكمية نهاية الخدمة بداية الخدمة الدرجة األكاديمية الوظيفة
 مصر جامعة بنى سويف اإلعالم -- م37/8/3111 دكتوراه مدرس
 مصر جامعة بنى سويف اآلداب م36/8/3111 م11/4/3111 دكتوراه مدرس

 مصر جامعة بنى سويف اآلداب م39/4/3111 م1/11/3111 ماجستير مدرس مساعد
 

  المناصب اإلدارية:
 الجامعة الكمية نهاية الخدمة بداية الخدمة الوظيفة

 جامعة بنى سويف اإلعالم 1/9/3116 م14/9/3114 مدير مركز التدريب واإلنتاج اإلعالمي
 

   :الرسائل العلمية
 التقدير الدرجة العام الجامعة عنوان الرسالة

الصووووووورة اإلعالميووووووة لمحكومووووووة المصوووووورية كمووووووا تعكسووووووها البوووووورام  
الحوارية في القنوات الفضائية وعالقتها بالصورة الذهنية لمحكوموة 

 لدي شباب الجامعات
 ممتاز الماجستير 3119 عين شمس

معالجووة الصووحف والقنوووات الفضووائية العربيووة لاحووداث السياسووية 
ينواير وعالقتهوا بالمشواركة السياسوية لودي  35في مصر بعود ووورة 

 الشباب المصري
 الدكتوراه 3111 عين شمس

التوصية والتداول 
مع الجهات 
 المعنية بالبحث



 

 


