
 
 

 
 
 

 كمية اآلداب بسوىاج
 قســــم اإلعــــــــــالم

 سـيرة ذاتيـة
 
 

 االسم : سحر محمد وىبي عبد الموجود أحمد
 جية الميالد : المزالوة سوىاج     0م سوىاج9/9/8991تاريخ الميالد : 

 صحافة( المؤىل : دكتوراه في اإلعالم )
 0وىاججامعة سب أستاذ اإلعالم المساعد: الحالية الوظيفة 

 جامعة سوىاج. –الدرجة الحالية : أستاذ مساعد بكمية اآلداب 
 0قسم ثان سوىاج 59109095008852الرقم القومي : 

 الة االجتماعية : أرممة الح
 قسم اإلعالم. –الجنسية : مصرية          العنوان : كمية اآلداب بسوىاج   

               08005050995موبايل :            5001999/090التميفون : 
   

 : المؤىالت العممية
ليسانس آداب قسم الصحافة بكمية اآلداب بسوىاج ، بتقدير جيد جدا عام -8

 م.8910
ماجستير في اآلداب قسم الصحافة بكمية اآلداب بسوىاج ، بتقدير ممتاز -5

 م8919



مرتبة دكتوراه في اآلداب قسم الصحافة بكمية اآلداب بسوىاج ، بتقدير " -0
 م.8990األولي ، الشرف 

 
 

 الخــبرات :
 م.5/8/8915اعتبارًا من  بكمية اآلداب بسوىاج معيدة بقسم الصحافة  -
اعتبارًا من  بكمية اآلداب بسوىاج الصحافةمدرس مساعد بقسم   -

 م.59/5/8919
 م.80/9/8990اعتبارًا من  بكمية اآلداب بسوىاج الصحافةمدرس  بقسم  -
اعتبارًا من  اآلداب بسوىاج بكميةالصحافة  أستاذ مساعد بقسم  -

 م.80/9/8999
م وحتي 50/1/5080قائم بعمل رئيس قسم اإلعالم اعتبارًا من  -

 م.89/2/5089
 

 : األنشطة
 مقرر فرع المجمس القومي لممرأة بسوىاج.ـ 

 . عضو ببيت العائمة المصرية بسوىاج.
 . عضو بالمجمس االقميمي الطبي لمحافظة سوىاج.

 اعد لتنمية المرأة الريفية بمشروع شروق .. المنسق العممي المس
 جمعية تحسين الصحة بسوىاج . عضو مجمس إدارة

 0إدارة نادي أعضاء ىيئة التدريس ومقرر لجنة المرآة والطفلـ عضو بمجمس 
 إدارة جمعية الرعاية المتكاممة بسوىاج ـ عضو بمجمس

 0. عضو مجمس إدارة جمعية تنمية جامعة سوىاج
   0ة مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بجامعة سوىاج. عضو مجمس إدار 



ـــ عضــو مجمــس شــئون البيئــة وتنميــة المجتمــع بجامعــة ســوىاج فــي الفتــرة مــن 
 0م5080-5089

 . عضو مجمس إدارة نادي شباب المستقبل بسوىاج.
مقــررة شــعبة المــرآة والطفــل بمجنــة حقــوق االنســان المنبثقــة عــن جمعيــة المحافظــة 

 عمي التراث.
ضو المجنة اإلعالمية االستشارية لمجمعيـات األىميـة فـي موضـوع " العنـف ضـد . ع

 المرأة وحقوق الطفل ".
 جمعية تنمية المجتمع لذوي االحتياجات الخاصة بسوىاج.عضو مجمس إدارة  .
 

  -الخبرات العممية :
حضــور وعقــد نــدوات وورش عمــل فــي كــل مــن مركــز اإلعــالم ومراكــز النيــل  -

ــا ، و  ــة بســوىاج ، وقن األقصــر ، وأســيوط ، وقصــور الثقافــة والثقافــة العمالي
والمجمس القومي لممرأة ومراكز دعم المرأة ضد الممارسات الضـارة والشـئون 

 االجتماعية والشباب والرياضة بسوىاج.
 حضور دورات معيد اعداد القادة بحموان . -
م محاضر ومدرب ميارات االتصال بكل مـن الجمعيـات االىميـة ومراكـز االعـال -

 وقصور الثقافة في اقميم جنوب الصعيد.
حضور مؤتمرات عممية بكمية اإلعالم بجامعة أسيوط وجامعة جنـوب الـوادي  -

 واألزىر
 حضور دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس. -
 عضو بمجمس قسم اإلعالم بكمية اآلداب بسوىاج -
 عضو بمجمس كمية اآلداب بسوىاج -
 0ية اآلداب بسوىاجعضو لجنة العالقات الثقافية بكم  -
 رئدة لجنة األسر الطالبية بآداب سوىاج. -
 عضو بمركز الدراسات والبحوث اإلعالمية. -



 عضو بمجنة شئون الطالب بكمية اآلداب بسوىاج -
 عضو بمجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكمية اآلداب بجامعة سوىاج -
وىاج وقنـا اإلسراف عمي الرسـائل الماجسـتير والـدكتوراه بقسـمي اإلعـالم بسـ -

 وأسيوط.
عضــو لجنــة مناقشــة رســائل الماجســتير والــدكتوراه بجامعــات المنيــا وأســيوط  -

 وجنوب الوادي.
 اإلشراف عمي الرحالت العممية لطالب قسم اإلعالم لمتدريب بالقاىرة . -
 اإلشراف عمي أسرة أصدقاء البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة  -
 االعتماد بوازارة التعميم العالي مراجع جودة باليئية العامة لمجودة وضمان  -
تقيـــيم الجـــودة ومعـــايير االعتمـــاد بكميـــة اإلعـــالم مـــايو عضـــو لجنـــة زيـــارة  -

 م5089
عضو لجنة زيارة تقييم الجودة ومعايير االعتماد ضمن فريـق الزيـارة لممعيـد  -

 .  cicااللكتروني 
 حاصمة عمي شيادة مراجع جودة معتمد في مجال الدراسات االعالمية -
 تدريب المتدرب ToTحاصمة عمي شيادة  -
 –االشــتراك فــي مناقشــات رســائل ماجســتير ودكتــوراه فــي جامعــات ســوىاج  -

في كميات اآلداب والتربيـة النوعيـة وجامعـة المنيا  –أسيوط  –الوادي جنوب 
 األزىر

المشـاركة  –ت الجامعية بالجامعة عن الزواج العرفـي تنظيم العديد من الندوا -
العمـل ثقافـة  –األسرة والصحة االنجابيـة تنظيم  –السياسية لمفتاة الجامعية 

المرأة ، بالتعاون مع الصندوق االجتماعي حقوق  –الدينية التوعية  –الحر 
 لمتنمية ومراكز االعالم بسوىاج والجمعيات االىمية بسوىاج

في ورش عمل مع بعض المنظمـات ييـر الحكوميـة مثـل البرنـام   المشاركة -
التنموي لممرأة والطفل في مجال المشاركة السياسية بسوىاج وأسوان والمنيا 

 والقاىرة 



مـــدرب ومحاضـــر لمعديـــد مـــن النـــدوات والـــدورات التدريبيـــة لفـــروع المجمـــس  -
 واسيوط-االقصر  –قنا  –القومي في كل من سوىاج 

 
 عضوية المجالس :

 رئيس مجمس قسم اإلعالم بجامعة سوىاج -
 اآلداب بسوىاجعضو مجمس كمية  -
 عضو لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بالمجمس األعمي لمجامعات المصرية  -
 عضو بمجمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوىاج -
 عضو بمعيار الخريجين ببرنام  الجودة بكمية اآلداب بسوىاج -
 مدير مركز كمية اآلداب اإلعالمي لمتدريب والتطوير والبحوث -
المستشـــار اإلعالمـــي لـــرئيس  –عالمـــي لجامعـــة ســـوىاجد مـــدير المركـــز اإل -

 الجامعة
 0مراجع بالييئة القومية لالعتماد والجودة  -
 ات الثقافية بكمية اآلداب بسوىاجعضو لجنة العالق  -
 0جنة اإلشراف عمى المدن الجامعية لمطالباتعضو ل -
 0عضو لجنة المؤتمرات بجامعة سوىاج  -
عضو بمشروع تكافؤ الفرص لإلناث بين الجامعات المصرية وجامعة برلين   -

 0األلمانية DAADاأللمانية وىيئة الـ  
عضو مشارك بمشاريع الجودة واالعتماد بكمية اآلداب فـي لجـان الخـريجين   -

 ـ 
 0البيئة ية المجتمع وخدمةتنم     -
عضو مجمس إدارة جمعية تنمية المجتمع لألطفال  لذوي االحتياجات  -

 الخاصة.
 0عضو مجمس إدارة جمعية تنمية جامعة سوىاج -
 0عضو مجمس إدارة الجمعية اإلنسانية لتنمية المجتمع  -



ـــة بمشـــروع شـــروق بمحافظـــة ـــ المنســـق العممـــي المســـاعد لشـــئون المـــرأة الريفي  ـ
   0سوىاج    

 0المستشار العممي لجريدة صوت سوىاج -
 0عضو مجمس إدارة نادي أعضاء ىيئة التدريس بسوىاج -
 0عضو مجمس إدارة مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوىاج -
 0عضو المجمس الثقافي المحمي بسوىاج -

 
 * محاضر ومدرب لمعديد من الجيات :

 0ـ الجمعيات األىميــة         0ـ قصور الثقافة الجماىيرية
 0ـ مديرية التضامن االجتماعي               0ـ مراكز النيل لإلعالم

 0ـ المجمس القومي لممرأة                     0ـ مراكز اإلعالم
 0ـ المجمس القومي لحقوق اإلنسان            0ـ المجمس القومي لممرأة

 0ـ المجمس القومي لألمومة والطفولة
 
 في الموضوعات اآلتية : *

حقوق المرأة والطفل ـ تمكين المرأة والنوع االجتماعي ـ ميارات االتصال الفعال      
ـــ المشــاركة السياســية ـ العالقــات العامــة ـ االتصــال الشخصــي ـ إعــداد الحمــالت 

 0اإلعالمية ـ التسويق السياسي ـ األسرة
 

 * الدورات الحاصمة عمييا :
 0حمالت االنتخابية لمنساء المشاركات في االنتخابات القادمةـ دورة : إدارة ال

 0م5080ـ مركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية ) آكت ( يناير 
 ـ دورة في التأىيل السياسي:

 م من مركز الدراسات الوطنية المجمس القومي لممرأة5080األقصر / فبراير    
 0تصادي لممرأة ، المجمس القومي لممرأةـ دورة في : إستراتيجية التمكين االق



ــة مــن ــى المــن  الدولي ــة لمحصــول عم ــ دورة عــن كتابــة الخطــط والمقترحــات البحثي  ـ
 0مDAAD  5080ىيئة المعونة األلمانية    

 0مDAAD 5080ـ دورة في أخالقيات البحث العممي من الـ  
 0ـ عضو مجمس إدارة جمعية عضوات ىيئة التدريس بجامعة سوىاج

 0ضو مجمس إدارة جريدة صوت سوىاجـ ع
 * عضوية المجان العممية بالجامعة :

 0ـ رئيس مجمس قسم اإلعالم بكمية اآلداب بسوىاج
 0ـ عضو لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بالمجمس األعمى لمجامعات

 0ـ عضو بمجمس كمية اآلداب بسوىاج
 ـ عضو بمجـان :
 0ـ العالقات الثقافية
 0خدمة البيئةـ  تنمية المجتمع و 

 0االجتماعي لمطالبالتكافل ـ  
 0ـ دورة في : التخطيط االستراتيجي المستجيب لمنوع االجتماعي

 0ـ دورة في : مؤشرات النوع االجتماعي
 0ـ دورة في : المتابعة والتقويم باستخدام مناى  اإلدارة بالنتائ 

 0من المجمس القومي لممرأة   
 0القيادي في معيد إعداد القادة بحموانـ دورة في : النشاط التثقيفي و 

 (   UNDPـ دورة في حقوق المرأة من البرنام  اإلنمائي لألمم المتحدة )
 0م بأسوان5005مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان     
 

 * التكريمات وشيادات التقدير :
م فـــي عيـــد ســـوىاج القـــومي كأحـــد أبنـــاء ســـوىاج 5000تـــم تكريمـــي فـــي عـــام  -
 تميزين ومنحت درع وشيادة تقدير ) ميرجان الرواد(الم



م كـأول إمـرأة يـتم تكريميـا مـن 5005تم تكريمي في يوم المرأة المصرية مارس  -
الصــعيد فــي االحتفاليــة الخاصــة لمركــز تكــافؤ الفــرص بالجامعــة األمريكيــة ومنحــي 

 شيادة تقدير ودرع الجامعة األمريكية.
ىاج  فـــي ميرجـــان " ميريـــت " لتكـــريم تـــم تكريمـــي مـــن قبـــل جريـــدة صـــوت ســـو  -

 م من أبناء سوىاج.5009المتميزين عام 
تــم اختيــاري ضــمن عشــر ســيدات مثاليــات عمــي مســتوي الجميوريــة فــي العمــل  -

األكـــاديمي والحزبـــي والسياســـي واالجتمـــاعي مـــن قبـــل مركـــز دعـــم تكـــافؤ الفـــرص 
فـــي مـــارس  بالجامعـــة االمريكيـــة بالقـــاىرة ومنحـــي درع الجامعـــة وشـــيادة تقـــدير

 م ) يوم المرأة المصرية(.5005
ـــاء ألبنـــاء ســـوىاج المتميـــزين فـــي  - ـــة تذكاريـــة يـــوم الوف شـــيادة تقـــدير وميدالي

 م.5000
 0ـ شيادة تقدير في مجال النشاط القيادي ، من معيد إعداد القادة بحموان
 0ـ شيادة تقدير في مجال النشاط التثقيفي ، من معيد إعداد القادة بحموان

 ـــــ شــــيادة تقــــدير وتكــــريم فــــي يــــوم المــــرأة المصــــرية ، مــــن الجامعــــة األمريكيــــة
 0) مركزتكافؤ الفرص (   

 0ـ شيادة تقدير ودرع المواطن المتميز في عيد سوىاج القومي
 0ـ األم المثالية عمى مستوى المدينة الجامعية لمطالبات بجامعة سوىاج

افية شيادة تقدير وميدالية ذىبية فـى المرأة المثالية عمى مستوى اقاليم الصعيد الثق
 5089االحتفال بيوم المرأة المصرية مارس 

 الخبرة التدريسية : تدريس المقررات التالية بقسم اإلعالم بالكمية :
 نشأة وسائل اإلعالم وتطورىا -
 مدخل الي الصحافة -
 نظريات االتصال -
 اإلعالم المتخصص  -
 مناى  البحث في اإلعالم -
 قاعة البحث -



 

 الرسائل التي أشرفت عمييا :بيان ب
 اواًل : رسائل الماجستير:

رســــالة الطالــــب / عمــــاد عبــــد البــــديع بخيــــت حســــن   تــــاريخ التســــجيل : -8
 م80/85/5085

في موضوع ) دور شبكات التواصل االجتمـاعي فـي تشـكيل اتجاىـات شـباب جامعـة 
 سوىاج نحو القضايا السياسية في ضوء نظرية المجال العام (

ة / نيفــــين مصــــطفي محمــــد بخيــــت     تــــاريخ التســــجيل : رســــالة الطالبــــ-5
 م85/9/5085

في موضوع ) العوامل المؤثرة عمي األداء الميني لإلعالميـات فـي صـعيد مصـر فـي 
 يناير ( 59ظل تداعيات ثورة 

ــــــاريخ التســــــجيل : -0 ــــــد       ت ــــــة / والء محمــــــد أحمــــــد مزي رســــــالة الطالب
 م50/80/5085

 59ن قضــايا المــرأة المصــرية بعــد ثــورة فــي موضــوع ) موقــف الخطــاب الصــحفي مــ
 يناير (
رســـــــالة الطالبـــــــة / ســـــــمية فتحـــــــي ادم حســـــــنين   تـــــــاريخ التســـــــجيل : -5

 م 50/80/5085
 –فــي موضــوع ) دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان 

 دراسة ميدانية عمي مستخدمي الفيس بوك (
تــــاريخ التســــجيل :   رســــالة الطالبــــة / منــــار ىاشــــم محمــــد ىاشــــم      -9

 م50/80/5085
 يناير( 59في موضوع ) إدارة العالقات العامة لألزمات السياحية بعد ثورة 

رســالة الطالــب / إييــاب عبــد الــرؤف أحمــد محمــد         تــاريخ التســجيل : -0
 م 89/0/5085



ــورة  ــة المصــرية نحــو معالجــة الصــحف المصــرية لث فــي موضــوع ) اتجاىــات النخب
 ميدانية( دراسة –يناير 59

رســالة الطالبــة / زينــب محمــد ابــو المجــد عبــد الحمــيم    تــاريخ التســجيل : -2
 م9/5/5085

في موضوع ) دور الفيس بـوك فـي تشـكيل الشخصـية االفتراضـية لمشـباب المصـري 
 وتداعياتيا عمي الشخصية الواقعية دراسة ميدانية(

اريخ التسـجيل رسالة الطالبة / إسراء صابر عبد الرحمن عبد العـال       تـ -1
 م80/0/5088: 

فــي موضــوع ) موقــف الخطــاب الصــحفي المصــري مــن السياســة االمريكيــة تجــاه 
دراسة تحميمية عمي عينة مـن الصـحف المصـرية  –قضايا العالم العربي واالسالمي 

 م(5088م الي 5001في الفترة من 
رســـالة الطالبـــة / ســـالي عبـــد الشـــافي عبـــد الحميـــد     تـــاريخ التســـجيل : -9

 م1/5/5080
في موضوع ) نشر األفكار المستحدثة في المواقع االجتماعيـة باالنترنـت وأثرىـا فـي 

 ( Face bookسموك الشباب دراسة تطبيقية عمي موقع )
رســــالة الطالبــــة / رشــــا عبــــد المحســــن ســــعد أحمــــد         تــــاريخ  -80

 م80/5/5009التسجيل : 
 دراسة ميدانية مقارنة ( –في ) العالقات العامة وادارة السمعة لشركات الطيران 

ـــدين محمـــد      تـــاريخ التســـجيل:  /الطالبـــة رســـالة  -88 مـــروة محـــي ال
 م80/85/5080

في موضوع ) موضوعية الصحف المصرية في معالجة االنتخابـات الرئاسـية دراسـة 
المصــري  –الوفــد  –مســحية تكامميــة لممضــمون والقــائم باالتصــال بصــحف األىــرام 

 اليوم (
 

 :ثانيا : رسائل الدكتوراه المسجمة 



تـاريخ التسـجيل:       أسماء عبد الراضـي السـمان محمـد  /الطالبة رسالة  -8
 م80/2/5085

بنيوية الخطاب الصحفي لمنخب نحو ىوية الدولة المصرية بعـد ثـورة في موضوع ) 
 ( مسحيةدراسة  –م 08/85/5085م وحتي 8/8/5085يناير في الفترة من  59

ــة رســالة -5 تــاريخ التســجيل:       ســمية عبــد الراضــي أحمــد محمــد  /الطالب
 م85/9/5085

قيــاس فاعميــة بــرام  العالقــات العامــة فــي المؤسســات االســتثمارية فــي موضــوع ) 
دراســــة تطبيقيــــة عمــــي عينــــة مــــن  - -عمــــي صــــورتيا المســــتقبمية  تيااوانعكاســــ

 (  المؤسسات االستثمارية
رســـالة الطالبـــة / رىـــام فـــاروق أحمـــد أحمـــد          تـــاريخ التســـجيل :  -0

 م80/0/5085
صـرية عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي الدور التسويقي لمشـركات الم (في موضوع 

 تحميمية وميدانية (دراسة  –
 ثالثا : رسائل الماجستير الممنوحة :

 رسالة الطالبة / أسماء عبد الراضي السمان محمد   التقدير) ممتاز( -8
 م00/9/5088م         تاريخ المن  : 81/2/5009تاريخ التسجيل : 

أة في اقمـيم جنـوب الصـعيد : دراسـة تحميميـة في موضوع : ) الخطاب اإلعالمي لممر 
لمصــــحف اإلقميميــــة والقنـــــاة الثامنــــة واذاعـــــة جنــــوب الصــــعيد فـــــي الفتــــرة مـــــن 

 م(08/85/5000م وحتي 8/8/5000
 التقدير )ممتاز( البة / نيال شعبان محمد سرحان   رسالة الط-5

 م50/0/5085م         تاريخ المن  : 80/5/5002تاريخ التسجيل : 
دراســة  –شــطة الجمعيــات األىميــة دور الصــحف فــي التســويق النفــي موضــوع : ) 

ــة خــالل عــام  ــة والمســتقمة والمحمي ــة والحزبي ــي الصــحف القومي ــة عم ــة مقارن تحميمي
 (م مع دراسة ميدانية عمي الجمعيات األىمية بمحافظة سوىاج5002
 رسالة الطالبة / رىام فاروق احمد احمد   التقدير ) ممتاز(-0

 م51/0/5088م         تاريخ المن  : 85/0/5009تاريخ التسجيل : 



دراســة  -تغييـر قــيم الشـباب التعــرض إلعالنـات االنترنــت وأثـره فــيفـي موضـوع : ) 
 (تطبيقية
 رسالة الطالبة / داليا يحي محمد رمضان   التقدير ) ممتاز(-5

 م50/8/5000م         تاريخ المن  : 80/9/5005تاريخ التسجيل : 
اســتخدامات الصــحافة الدينيــة واشــباعاتيا لــدي الشــباب الجــامعي فــي موضــوع : ) 
 (ميدانيةدراسة  –بجنوب الصعيد 

 رسالة الطالب / منصور محمد احمد        التقدير ) ممتاز(-9
 م50/0/5000م         تاريخ المن  : 80/85/5005تاريخ التسجيل : 
دراســة  –الحزبيــة المصــرية أســاليب الدعايــة السياســية لمصــحافة فــي موضــوع : ) 

 8/2/5000خــالل الفتــرة مــن " األىــالي  –الوفــد  –مــايو " تحميميــة عمــي صــحيفة 
 (م8/2/5008الي 
 رسالة الطالب / وليد خمف اهلل احمد    التقدير ) ممتاز(-0

 م50/9/5009م         تاريخ المن  : 80/85/5005تاريخ التسجيل : 
أخالقيات العمل في العالقـات العامـة لمواقـع الممارسـة المينيـة فـي في موضوع : ) 

 (دانيةميدراسة  –مصر 
 رسالة الطالب / مرزوق عبد الحكم العادلي     التقدير ) ممتاز(-2

 م00/9/5000م         تاريخ المن  : 85/0/5000تاريخ التسجيل : 
دراســة  –دوافــع اســتخدام الجميــور لإلعــالن الصــحفي واشــباعاتو فــي موضــوع : ) 

 (ميدانية عمي عينة من جميور اقميم جنوب الصعيد
 رسالة الطالب/ إبراىيم عمي حسن     التقدير )ممتاز(-1

 م85/1/5005تاريخ المن  :          م5/0/8990تاريخ التسجيل : 
تحميميـــة دراســـة  –دبموماســـي فـــي الصـــحافة المصـــرية اإلعـــالم الفـــي موضـــوع : ) 

 (لممضمون خالل النصف األول من التسعينات مع دراسة حالة لمقائم باالتصال
 رسالة الطالبة / نجوي احمد عبد المطيف        التقدير )ممتاز(-9

 م52/0/5000تاريخ المن  :          م5/8/8990تاريخ التسجيل : 



تحميميـة دراسـة  –دور الصحف اليومية في تنمية الـوعي السـياحي في موضوع : ) 
م مــع 8/85/8995الــي 8/88/8990األىــرام والوفــد خــالل الفتــرة مــن  لصــحيفتي

 (أسوان -قنا  –دراسة ميدانية عمي محافظة سوىاج 
 (جيد جدارسالة الطالب / عدنان بدوي عمي      التقدير) -80

 م51/0/8999تاريخ المن  :          م0/5/8999تاريخ التسجيل : 
المعالجة الصحفية ألحداث الكوارث دراسـة تحميميـة عمـي عينـة مـن في موضوع : ) 

 (م8995 –م 8995من  الصحف المصرية خالل الفترة
 (جيد جدارسالة الطالبة / رحاب محمد صفاء الدين     التقدير )-88

 م51/9/5008تاريخ المن  :          م0/5/8999تاريخ التسجيل : 
اإلعالن في الصحف االقميميـة دراسـة فنيـة تحميميـة لإلعالنـات فـي في موضوع : ) 

 (08/85/99الي  8/8/99الصحف التي تصدر في الصعيد في الفترة من 
 عشري برعي       التقدير )ممتاز( رسالة الطالبة / أسماء-85

)تمـــت مناقشـــتيا وجـــاري عـــرض اوراقيـــا          م1/0/5080تــاريخ التســـجيل : 
 لممن (

ــي موضــوع : )  اتجاىــات ممارســي العالقــات العامــة فــي القطــاع المصــرفي نحــو ف
ميدانيـة دراسة  –المينة وتوقعاتيم لمستقبميا في ضوء تطورات تكنولوجيا االتصال 

 (استشرافية
 التقدير)جيد جدا(    مد   رسالة الطال/ احمد عبد المنعم حامد مح-80

 ولم تمن  حتي اآلن(تمت مناقشتيا )م         88/85/5000تاريخ التسجيل : 
ــي فــي موضــوع : )  ــات العامــة ف ــاممين بالعالق ــة ميــارات الع ــي تنمي ــدريب ف دور الت

ــة عمــي عينــة مــن المؤسســات الســياحية بــاقميم  المنشــآت الســياحية دراســة ميداني
 (جنوب الصعيد

 
 

 األبحاث العممية لمدكتورة / سحر محمد وىبي 



 األستاذ المساعد ورئيس قسم اإلعالم بالكمية
 

 *الكتب المنشورة :
 ـ بحوث جامعية في اإلعالم 8

 0م8990دار الفجر لمنشر والتوزيع القاىرة      
 واالعالم ـ بحوث في االتصال 5

 0م8990يع القاىرة دار الفجر لمنشر والتوز     
 ـ المداخل األساسية لمعالقات العامة 0

 ) المدخل العام ـ المدخل اإلداري ـ المدخل البيئي ت المدخل البحثي(     
 حمد منير حجاب ـم 0د باالشتراك مع أ.   

 0م8999( جامعة أسيوط 5سمسمة دراسات وبحوث إعالمية )     
أســيوط  5اســات وبحــوث إعالميــة رقــم ـ أســموب التحريــر اإلخبــاري ) سمســمة در  5

 0سحر محمد وىبي 0محمد منير حجاب ، د 0د0م تأليف أ8999
 العالقات العامة المدخل االقتصادي باالشتراك مع أ.د. منير حجاب.-9
 
 ( بحث بعنوان : 8

 " اتجاىات طالب الجامعة نحو قراءة الصحف المصرية    
 وفروعيا )سوىاج ـ قنا ـ أسوان(دراسة ميدانية عمى طالب جامعة أسيوط      
 ( بحث بعنوان : 5

 " مالم  الممارسة اإلعالمية لمقائم باالتصال في حقل الصحافة المصرية     
 0دراسة ميدانية عمى عينة من القيادات الصحفية"     
 ( ـ بحوث في االتصال الجـزء0منشور في سمسمة دراسات وبحوث إعالمية رقم )   
 0م8999الثاني   
 ـ بحوث جامعية في اإلعالم : 0

" دراســات تحميميــة لمجوانــب المنيجيــة لرســائل الماجســتير والــدكتوراه الممنوحــة     
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن



 منشـور فـي 0م8995م إلـى 8922قسم الصـحافة بكميـة اآلداب بسـوىاج مـن     
ــــة )     ــــي االتصــــال الجــــزء األول 9سمســــمة دراســــات وبحــــوث إعالمي ( بحــــوث ف

 0م8999
ـــــــــــدوة لمشـــــــــــباب ( دور وســـــــــــائل ا 5 ـــــــــــوذج الق ـــــــــــديم نم ـــــــــــي تق  إلعـــــــــــالم ف

منشـور مجمـة كميـة  0دراسة ميدانية عمى عينـة مـن طـالب الجامعـات المصـرية    
 0م8995اآلداب بسوىاج عدد أكتوبر 

 في صعيد مصر  ( المعالجة  الصحفية ألزمة السيول 9
 م8995دراسة تحميمية لمصحف ) األىرام ـ الوفد (      
 0م8995ية اآلداب بسوىاج عدد  )     (  منشور في مجمة كم   
 0ـ صورة الصعيدي في الدراما المصرية  / دراسة تحميمية وميدانية 0

 0م8995منشور بمجمة كمية اآلداب بسوىاج عدد أكتوبر      
 0( اتجاىات الجميور المصري نحو قراءة الكتب  / دراسة ميدانية 2

 0م8995بر منشور بمجمة كمية اآلداب بسوىاج أكتو      
ىات المرأة الصعيدية المتميزة نحـو صـورتيا فـي وسـائل اإلعـالم المقـروءة ( اتجا 1

 والمســـــموعة والمرئيـــــة ـ دراســـــة تحميميـــــة وميدانيـــــة ، ســـــحر محمـــــد وىبـــــي،
 0 05، العدد م 5009عدد أكتوبر  0مجمة البحوث اإلعالمية ، جامعة األزىر

المعرفيـة لـدى الشـباب الجـامعي ـ ( تأثير التعرض لإلنترنـت عمـى إحـداث الفجـوة  9
 دراســـة ميدانيـــة عمـــى عينـــة مـــن طـــالب الجامعـــة بســـوى  ، ســـحر محمـــد وىبـــي، 

 0 59م ، العدد 5000مجمة البحوث اإلعالمية ، جامعة األزىر ، عدد يناير 
ــار المســتحدثة ،  80 ــي األفك ــي تبن ــى االتصــال الشخصــي ف ــات عم ( اعتمــاد الريفي

رى محافظــة ســوىاج، ســحر محمــد وىبــي ، مجمــة دراســة ميدانيــة عمــى عينــة مــن قــ
م 5000، الجــــزء الثــــاني ، أكتــــوبر  59كميــــة اآلداب ، جامعــــة ســــوىاج ، العــــدد 

 0سوىاج
ــة لشــريك المســتقبل /  88 ــة تعــرض الشــباب لمفضــائيات بتصــوراتيم الذىني ( عالق

 دراســة ميدانيــة عمــى عينــة مــن شــباب إقمــيم جنــوب الصــعيد ، ســحر محمــد وىبــي 
 0م5000، الجزء الثاني ،  59اآلداب ، جامعة سوىاج ، العدد مجمة كمية 



( صـــورة الـــذات لـــدى طـــالب اإلعـــالم وعالقتيـــا بالصـــورة الذىنيـــة عـــن مينـــة  85
المستقبل في ضـوء المتغيـرات السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة ـ دراسـة ميدانيـة 

 50ىـر ، العـدد مقارنة ، سحر محمد وىبي ، مجمة البحوث اإلعالمية ، جامعة األز 
 0م5000أكتوبر 

ــــة االنتخابيــــة التــــي اســــتخدميا  80 ــــات النــــاخبين نحــــو أســــاليب الدعاي ( اتجاى
م ، ســـحر محمـــد وىبـــي ، المـــؤتمر 5009المرشـــحون النتخابـــات مجمـــس الشـــعب 

 0م5002العممي الثالث عشر ، كمية اإلعالم ، جامعة القاىرة 
غطيـــة القضـــايا العربيـــة فـــي ( اتجاىـــات النخبـــة بـــبقميم جنـــوب الصـــعيد نحـــو ت 85

الصـحافة المصـرية فــي ظـل التحــوالت السياسـية واالقتصــادية والتكنولوجيـة ، ســحر 
 0م5002محمد وىبي ، المؤتمر العممي الرابع ألكاديمية أخبار اليوم ،القاىرة ، 

( اســتخدامات الفتــاة الصــعيدية لمفــيس بــوك وتأثيراتــو عمــى منظومــة القــيم فــي 89
دراسـة تحميميـة وميدانيـة عمـى إقمـيم جنـوب الصـعيد ـ إصـدار  المجتمـع الصـعيدي /

 0م5085خاص من  مركز النشر العممي بجامعة سوىاج 
 ( بحث بعنوان : 80
أساليب الممارسة المينية لـدى القـائم باالتصـال فـي مجـال اإلعـالم اإلقميمـي ،      

لعممـي الـدولي تمر اإلعـالم لـدى أقـاليم الصـعيد ، المـؤ دراسة ميدانية عمـى مراسـمي ا
الســنوي لكميــة اإلعــالم جامعــة األزىــر تحــت عنــوان : "المينيــة اإلعالميــة والتحــول 

 0م5080أبريل  82حتى  85الديمقراطي في الفترة من 
 ( بحث بعنوان : 82
م 5088ينـاير  59" المصطمحات السياسية في الصـحافة المصـرية بعـد ثـورة      

مجمة كميـة اآلداب  سة تحميمية ـ ميدانية " في ضوء متغير السياسة التحريرية / درا
 0م5080جامعة سوىاج ، العدد )    (  أكتوبر 

ـ تـأثير وسـائل اإلعـالم المرئيـة عمـى منظومـة القـيم فـي القريـة المصـرية مقـدم  81
لممــؤتمر الثــاني فــي تنميــة القريــة المصــرية الييئــة العامــة لقصــور الثقافــة أكتــوبر 

 ر() منشور بكتاب المؤتم0م5085



ـ بحــث بعنــوان: " دور اإلعــالم فــي عــزوف الطــالب عمــى اإللتحــاق باألقســام  89
العممية وتفضيل األقسام اآلدبية" مقدم إلى المـؤتمر العممـي األول ألكاديميـة البحـث 

 م ) منشور بكتاب المؤتمر(5009العممي فرع سوىاج 
*        *       * 

 08005050995رقم الياتف . 
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