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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي 

 اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلمامجامعة 
 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 د. أيمن محمد إبراهيم بريك 

 أستاذ مساعد ـ كلية اإلعالم واإلتصال 

 جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية
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: البيانات الشخصية:
ً
 اوال

 

 أسم عضو هيئة التدريس  أيمن محمد إبراهيم بريك رقم السجل املدني      

الصحافة اإللكتروني واإلعالم  

 الجديد

 اإلعالم واإلتصال  القسم   التخصص

 

 الكلية

 drborik@yahoo.com  البريد

 اإللكتروني 

 الحالة االجتماعية  متزوج تاريخ امليالد 1983/  6/  1

فاك 

 س

هاتف  

 العمل

 جوال 0503249559

: املؤهالت العلمية:           
ً
 ثانيا

 املؤهل الحصول عليهتاريخ  التخصص الجامعة والكلية

 البكالوريوس 2004مايو   الصحافة والنشر جامعة األزهر / كلية اللغة العربية / قسم الصحافة واإلعالم

 املاجستير 2009إبريل   الصحافة والنشر  م الصحافة واإلعالمجامعة األزهر / كلية اللغة العربية / قس

 الدكتوراه 2013نوفمبر   الصحافة والنشر جامعة األزهر / كلية اإلعالم / قسم الصحافة والنشر

: الدرجات العلمية:                     
ً
 ثالثا

 الدرجة العلمية تاريخ الحصول عليه   الجهة لالستعمال الرسمي 

 أستاذ مساعد 2014/  4/  16 عة األزهر جام 

 أستاذ مشارك   

 أستاذ   

 محاضر 2009/  7/  26 جامعة األزهر 

 معيد  2006/  1/  24 جامعة االزهر  

mailto:drborik@yahoo.com
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 :
ً
 املهام اإلدارية التي كلف بها العضو:رابعا

  

 

 م املهام اإلدارية  فترة التكليف  لالستعمال الرسمي 
 

  مدير املركز اإلعالمي باألزهر الشريف واملشرف العام على املكتب اإلعالمي لشيخ األزهر 2017أغسطس  / 2014نوفمبر  23من  

  مدير وحدة الجودة بكلية اإلعالم جامعة األزهر   2017/  2013من  

  مدير تحرير املوقع اإللكتروني لكلية اإلعالم جامعة األزهر   2017/  2013من  
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: اللجان التي شارك فيها العضو:
ً
 خامسا

 

 م أسم اللجنة مهام اللجنة فترة عمل اللجنة لالستعمال الرسمي
 

مؤتمر األزهر في مواجهة اإلرهاب    

2014 

 1 رئيس اللجنة اإلعالمية 

 2 رئيس اللجنة اإلعالمية  2017مؤتمر األزهر العاملي للسالم  

مؤتمر الحرية واملواطنة .. التنوع   

 2017والتكامل ) األزهر الشريف ( 

 3 رئيس اللجنة اإلعالمية

 4 األمين العام املساعد للجنة اإلعالم  بيت العائلة املصرية   

مؤتمر  تجديد الخطاب الديني في   

وسائل اإلعالم ، قسم الصحافة 

 2008واإلعالم جامعة األزهر 

 5 مية  عضو اللجنة التنظي

تطوير االستراتيجية اإلعالمية لألزهر   

 الشريف 

 6 عضو لجنة  

 7 عضو  لجنة خدمة املجتمع  2016كلية اإلعالم جامعة األزهر    

كلية اإلعالم جامعة اإلمام محمد بن    

سعود اإلسالمية  العام الجامعي 

2017  /2018  

 8 عضو لجنة خدمة املجتمع 

ر اإللكتروني قسم الصحافة والنش   

كلية اإلعالم جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية  العام الجامعي 

2017  /2018 

 9 عضو اللجنة العلمية
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: املشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة واملجتمع:
ً
 سادسا

 

 م أسم املشاركة نوع املشاركة الفترة لالستعمال الرسمي
 

 7 عضو  لجنة خدمة املجتمع  2016م جامعة األزهر كلية اإلعال    

كلية اإلعالم جامعة اإلمام محمد    

بن سعود اإلسالمية  العام 

  2018/  2017الجامعي 

 8 عضو لجنة خدمة املجتمع 
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: األنشطة العلمية:
ً
 سابعا

 

 املاجستير والدكتوراه: .أ
 

 عنوان رسالة املاجستير شكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضايا اإلصالح في مصر : دراسة ميدانيةدور الصحافة اإللكترونية في ت

 عنوان رسالة الدكتوراه أطر املعالجة الصحفية لقضايا العالم اإلسالمي في الصحافة اإللكترونية األمريكية: دراسة تحيليلة مقارنة  

 

 اإلنتاج العلمي املنشور / املقبول للنشر: .ب
 

 عنوان اإلنتاج العلمي تاريخ النشر أسم الدورية  لالستعمال الرسمي
 م

املؤتمر العلمي الدولي الثالث  

والعشرون ، كلية اإلعالم جامعة 

القاهرة ، وسائل االتصال وقضايا 

 الصراع في العالم،

 الحرب على االرهاب كما تعكسها صحافة الفيديو في املواقع اإللكترونية املصرية 2017 

 : دراسة تحليلية سيميائية واألمريكية املوجهة بالعربية

 

مجلة بحوث العالقات العامة  

 الشرق األوسط 

دور مواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب املصري بقضايا التنمية  2016أكتوبر ـ ديسمبر  13العدد 

 املستدامة : دراسة ميدانية

 

لبحوث اإلعالمية ، جامعة مجلة ا 

 .هر األز 

 

. 2015أكتوبر ـ ديسمبر  48العدد   

 

معالجة مواقع املراصد اإلعالمية باملؤسسات الدينية الرسمية لقضايا التطرف : 

 دراسة تحليلية مقارنة

 

املؤتمر العلمي الدولي األول لكلية  

اإلعالم جامعة فاروس 

 باإلسكندرية

 

ة في مصر: دراسة تقويمية ألخالقيات مصداقية املواقع اإلخبارية كما تراها النخب 2014نوفمبر 

 2014املمارسة املهنية بالتطبيق على انتخابات الرئاسة 
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 املقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها: .ج
 
 

 لالستعمال الرسمي
 

 رقم املقرر  املرحلة
 

 أسم املقرر 
 م

  الصحافة اإللكترونية   بكالوريوس   

  لخبر الصحفي ا  بكالوريوس   

  الصحافة املتخصصة   بكالوريوس   

  الرأي العام وطرق قياسه   بكالوريوس   

  مدخل إلى اإلعالم الشبكي  بكالوريوس   

  مادة إعالمية بلغة أجنبية   بكالوريوس   

  التوثيق اإلعالمي  بكالوريوس   

  استخدام اإلحصاء في بحوث اإلعالم  بكالوريوس   

  مناهد البحوث الصحفية   بكالوريوس   

  مناهج البحوث اإلذاعية   بكالوريوس   

  الحاسب اآللي   بكالوريوس   

  فنون إخبارية   بكالوريوس   

  الكتابة للعالقات العامة   بكالوريوس   

  مدخل للصحافة   بكالوريوس   

  البحوث اإلعالمية   املاجستير   
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  لتخطيط االستراتيجي في مجال الصحافة ا  املاجستير   
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 اإلشراف على رسائل املاجستير والدكتوراه: .د
 

 

 لالستعمال الرسمي
 

 عنوان الرسالة  املرحلة
 م

 1 الخطاب الصحفي لقضايا اإلرهاب في املنطقة العربية : دراسة تحليلية  دكتوراه  

 2 إلسالموفوبيا: دراسة تحليلية مقارنةمعالجة الصحافة اإللكترونية األجنبية لظاهرة ا دكتوراه 

التفاعلية في مواقع الصحف اإللكترونية العربية واألجنبية ومدى إدراك الجمهور املصري لها  ماجستير 

 : دراسة تطبيقية 

3 

 4 تقييم النخبة املصرية للتغطية الصحفية ألحداث التغيير السياس ي في مصر: دراسة تطبيقية  ماجستير 

استخدام الصحفيين املصريين ملواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بأدائهم املنهي : دراسة  ماجستير 

 ميدانية 

5 

 6 : دراسة تحليلية  2014أطر املعالجة الصحافية للعدوان اإلسرائيلي على غزة  ماجستير 

ى الجمهور استخدام ملفات الفيديو في املواقع الصحفية وعالقتها بمستوى املصداقية لد ماجستير 

 املصري : دراسة تطبيقية 

7 

املضامين اإلعالمية في الصفحات اإلخبارية في الفيس بوك وأثارها املعرفية على املستخدمين :  ماجستير 

 دراسة تطبيقية 

8 

معالجة الصحافة املصرية لقضية تجديد الخطاب الديني وعالقتها باتجاهات النخبة : دراسة  ماجستير 

 تطبيقية 

9 

مصداقية املضامين الخبرية عبر الشبكات اإلجتماعية لدى الشباب املصري: دراسة ميدانية  اجستيرم 

 على عينة من مستخدمي فيس بوك

10 
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 العضوية في الجمعيات العلمية: -هـ. 
 

 

 لالستعمال الرسمي

 

 م أسم الجمعية مقر الجمعية نوع العضوية 

     

     

     

     

     

 و. الدورات التدريبية:                      
 

 لالستعمال الرسمي

 

 م أسم الدورة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

ركز ضمان الجودة والتدريب م    
  .  2017بجامعة األزهر ، مايو 

   "نواتج التعلم وتوصيف المقررات"دورة 
 

1 

ركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة م  
  .  2017األزهر ، مايو 

 2 الذاتية لمؤسسات التعليم العالي إعداد الدراسة

ركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة م  
  .  2017األزهر ، مايو 

 3 مهارات العرض الفعال

ركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة م  
  .  2017األزهر ، مايو 

 4 العلمية فنيات تصميم البحوث

ركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة م  
  .  2017هر ، مايو األز 

 5 م االمتحانات وتقويم الطالبنظ  

عمادة التقويم والجودة ، جامعة اإلمام      6 االختبارات التحصيلية  
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 محمد بن سعود اإلسالمية 

عمادة تطوير التعليم الجامعي  ،    

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية 

 7 ( 1البالك بورد )  

م الجامعي  ، عمادة تطوير التعلي  

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية 

 8 (  2البالك بورد )  

عمادة تطوير التعليم الجامعي  ،   

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية 

 9 واستخدامته في مجال التعليم   IMOVEبرنامج  
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 ز. املؤتمرات والندوات وورش العمل:            

 

 م أسم املؤتمرات والندوات وورش العمل مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد الرسمي ماللالستع             
املؤتمر العلمي الدولي الثالث والعشرون ، كلية   

 2017 اإلعالم جامعة القاهرة

 1 ، وسائل االتصال وقضايا الصراع في العالم،

املؤتمر العلمي الدولي األول لكلية اإلعالم جامعة   

 2014 كندريةفاروس باإلس

 

 2 مستقبل اإلعالم في ظل التحوالت املجتمعية الراهنة

 3 2014مؤتمر األزهر في مواجهة اإلرهاب   ) األزهر الشريف (   

 4  2017مؤتمر األزهر العاملي للسالم ) األزهر الشريف (   

 5 2017مؤتمر الحرية واملواطنة .. التنوع والتكامل  ) األزهر الشريف (   

   

جامعة األزهر     

مؤتمر  تجديد الخطاب الديني في وسائل اإلعالم ، قسم الصحافة 

 2008واإلعالم جامعة األزهر 

6 

 
 :اإلنجازات واألنشطة األخرى  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
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