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Enjy Mahmoud El Sayed 

 دكتوره أنجى محمود السيد

ش علم الدين كليوباتره األسكندريه 3العنوان:  

01225998198  رقم التليفون:  

             masscom_alex@live.com:البريد األلكترونى                                                            
 

 تاريخ الميالد 25 يناير 

 الجنسيه:مصريه

 الحاله االجتماعيه:آنسه

 

 

  

  

  

 المؤهالت

فى االعالم،جامعه األسكندريه دكتوراه2012  

 الخارجية للسياسة مسحية دراسة،اآلخر صورة تشكيل فى المصرية الصحافة دور" عنوان الرساله

2003 العراق غزو عقب لها الجمهور وإدراك الصحفية التغطية بين األمريكية  
الغنى عبد فوزى الدكتور األستاذ -االسكندريه جامعة رئيس نائب  األستاذ الدكتور محمد بيومى االشراف  

                    استاذ األعالم و عميد كليه األعالم جامعه فاروس

األستاذ الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافه ووكيل كليه االعالم جامعه القاهره لجنه الحكم  

  .(GPA=4)التقدير ممتاز 

 

 ماجستير فى األعالم،جامعه االسكندريه

 المعالجة الصحفية لقضايا اإلرهابدراسة تحليلية للصحافة المصرية واألمريكية  عنوان الرساله

 2001سبتمبر  11عقب أحداث 

 

mailto:masscom_alex@live.com
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األستاذ الدكتور حسن رجب استاذ  -االسكندريه جامعة رئيس نائب  بيومى محمد الدكتور األستاذ األشراف

 األعالم بالجامعه األمريكيه

 القاهره جامعه االعالم كليه ووكيل الصحافه أستاذ الدين علم محمود الدكتور األستاذلجنه الحكم 

 التقدير ممتاز

 اللغات

العربيهاللغه األولى اللغه   

 اللغه الثانيه اللغه األنجليزيه    

 اللغه الثالثه اللغه الفرنسيه

 

 

 

  الخبرات
 

،قسم الصحافه،كليه االعالم،جامعه فاروسو حتى اآلن  :مدرس الصحافه 2201  

و حتى اآلن:مدير مركز فاروس للتدريب االعالمى كليه االعالم بجامعه فاروس 3201   

وحده ضمان الجوده كليه االعالم جامعه فاروسو حتى اآلن:نائب مدير  2015  

و حتى اآلن منسق برنامج التفاهم الدولى كليه العالم جامعه فاروس 2012  

و حتى اآلن مدير تحرير مجله صوت فاروس 2012  

مركز ضمان الجوده  لجنه المتابعه الداخليه لفحص ملفات المقررو حتى اآلن عضو  2012

 بجامعه فاروس

المتابعه الداخليه ألمناء المعامللجنه عضو  2012-2015  

لجنه متابعه التعليم التفاعلىو حتى االن عضو  2015  

مدرب بمركز تطوير التعليمو حتى اآلن  2015  

مدرب بمركز االعداد المهنىو حتى اآلن  2015  

مسئول رفع األخبار على الموقع األلكترونى 2016وحتى  2014  

 2013 و حتى اآلن القيام بعدد من األعمال مهنية أو اإلستشارية ومنها: 

 INTELتحكيم مشاريع الطلبه المشاركين فى المسابقات النهائيه الدوليه للعلوم و الهندسه  .1

ISEF  و حتى اآلن  سنوات خمسعلى مدار  بمكتبه االسكندريه 

علميه و التى تمنح الطالب فرصه للمشاركه بمشروعاتهم للفوز بمنح دراسيه و تعليميه ورحالت 

 وقمت بتمثيل جامعه فاروس فى لجنه تحكيم المشاريع و منحى شهاده تقدير لتحكيم تلك المشاريع

 وفوز المشروع الذى قمت بتحكيمه بالمركز األول و منحه السفر للواليات المتحده االمريكيه.

  والقيام بتنظيم العديد من ورش العمل للطالبمدير مركز فاروس للتدريب األعالمى 

  شركهتوكول لتنميه مهارات العاملين بورشه عمل عن المراسم و البروأعداد و تقديم 

 االسكندريه للبترول

 

 

 

 المنشورات
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 للصحافه تحليليه دراسه االرهاب لقضايا الصحفيه المعالجه أطر: بحث بعنوان "2015 مايو 26-27

 العلمى المؤتمر ، 2015 يناير" أيبدو شارلى" صحيفه على الهجوم أحداث عقب الفرنسيه و المصريه

 المهنيه الضوابط الدوله بناء و األعالم" بعنوان القاهره جامعه االعالم لكليه العشرون و الحادى الدولى

،مجله كليه االعالم 2015مايو 27-26 الممارسه اخالقيات و التشريعيه و  
 

"التحرش االلكترونى األسباب و مؤتمر اليوم العالمى للمرأه  ورقه بحث للمؤتمر بعنوان 2014مارس 5

 الحلول برنامج التفاهم الدولى بواسطه الفيديو كونفرنس
 

 

 

 

 المهارات

و تنظيم عدد من الدورات التدريبيه مركز فاروس للتدريب األعالمى مدير   

  هامه:ال عدد من األحداثل و تغطيه اعالميه تنظيم

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءمذكرة تفاهم بين جامعة فاروس باالسكندرية والجهاز   

سنويا طالب كليه الهندسه فى إطار البرنامج المشترك بين المعهد الملكى السويدى و هندسه فاروسدفعات تخريج   

كليات الجامعه،مؤتمرات  تفاهم مذكره توقيع،السياحه لدعم معا مبادره،2015و حتى اآلن دفعه  منذ حفل خريجى الجامعه

 الكليه

 

عدد من أعضاء هيئه التدريس بمركز تطوير التعليمل: مدرب  

عدد من طالب الجامعه بمركز االعداد المهنىل            

هملتنميه مهارات االسكندريه للبترول شركهالعاملين بعدد من ل            

 

الحاصلين على الدكتوراه و  كذلك و الكليات ممتحن للمعينين الجدد من أعضاء هيئه التدريس

 الماجستير"ترقيه" برئاسه أد نورهان فناكى نائب رئيس الجامعه

 

كارولينا الشرقيهبرنامج التفاهم العالمى فى االتفاقيه المنعقده مع  منسق  

 مراجع العمال وحده ضمان الجوده بكليه االعالم

 نوفمبر فى أقيم الذى الدولى العلمى بالمؤتمر على مجموعه من األبحاث المقدمه من طالب الكليه مشرف

2014 

1-The Effect of Social Media networks on Social relations a survey study on the 

Egyptian Youth 

 .أثر االعتماد على شبكه التواصل األجتماعى على اخالقيات الشباب دراسه ميدانيه على عينه من الشباب الجامعى-2

 

 "مشاريع بحثيه فى اطار خدمه المجتمع "الكليه  طالب من المقدمه األبحاث من مجموعه على مشرف

 

دراسه تحليليه مقارنه للصحف المصريه و االمريكيه -اخالقيات ممارسه االداء االعالمى لقضيه عاصفه الحزم-3

 2015مارس  عقب احداث
 

     مشروعات تطبيقية/ إنتاجية/ خدمة بيئة : مشرف على عدد من 

  تغطيه الشئون المحليه المستوى الثالثخاصه بالجزء التطبيقى لمقرر مشروع بحرى-

 تخصص صحافه

 تغطيه الشئون المحليه المستوى الثالثخاصه بالجزء التطبيقى لمقرر  مشروع فريسكا-

 تخصص صحافه
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 تخصص -تغطيه الشئون المحليه المستوى الثالثخاصه بالجزء التطبيقى لمقرر  مشروع ترام

 صحافه

  خاصه بالجزء التطبيقى لمقرر تحرير الصحافه المتخصصه  المستوى الثانىمشروع رانكيما- 

 تخصص صحافه

  مشروع مجله فريسكا مجله متخصصه فى تغطيه شئون األسكندريه "الجانب التطبيقى

 لمقرر تغطيه الشئون المحليه للمستوى الثالث

  الفنيه "الجانب التطبيقى لمقرر تحرير مشروع مجله كالكيت مجله متخصصه فى الصحافه
 الصحافه المتخصصه للمستوى الثانى

 الجانب التطبيقى مشروع جريده شفره ألخبار الحوادث مجله متخصصه فى شئون الجريمه"
 لمقرر تحرير الصحافه المتخصصه للمستوى الثانى

 ى الثانى"الجانب التطبيقى لمقرر تحرير الصحافه المتخصصه للمستومشروع مجله للطفل 

 موقع الكترونى و نسخه -مشروع التخرج لطالب قسم صحافه "كلمه توبيا" وهى مجله ورقيه

مجله للمكفوفين كخدمه مجتمعيه لهذه الفئه وحصل فيه الطالب منحه تدريبيه باألهرام و 

 األخبار

  مجله تدريبيه  بعنوان Focus newsخاصه بالجزء التطبيقى لمقرر تحرير الصحافه المتخصصه  

 تخصص صحافه -المستوى الثانى

   تغطيه الشئون المحليهخاصه بالجزء التطبيقى لمقرر بعنوان عدسه نيوز مجله تدريبيه  

 تخصص صحافه -لثالمستوى الثا

  تنفيذ حمله دعائيهAnimation مشروع تخرج قسم العالقات ،ضد الحوادث و السرقه لمقرر
 banner-poster-video advertisement-radioالقسم االنجليزى  عباره عن تصميم -العامه

advertisement 

 

 Conference Title Location Date Activity * 

1. 
للمؤتمر العلمى الثانى بالتعاون مع المجلس القومى 

للمرأه تحت عنوان"اإلعالم و قضايا المرأه،كليه 

 اإلعالم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات،
القاهره-الحديثهالجامعه   

إلى  29فى الفتره من 

2017مارس  30  
ممثل الكليه و 

 المشاركه ببحث

2017-3-28 جامعه فاروس ابتكاريه حل المشكالت وصنع القرار .2  ممثل الكليه 

2017-3-7 جامعه فاروس تقرير البرامج .3  ممثل الكليه 

2016-10-31 جامعه فاروس فحص بنود ملف المقرر .4 الكليهممثل    

5. 
د ناديه طوبه    Assessment and 

Test 
 ممثل الكليه 2016-11-29 جامعه فاروس

6. Design your Academic Poster 2016-12-8 جامعه فاروس  ممثل الكليه 

7. International Publication 2016-12-18 جامعه فاروس  ممثل الكليه 

2016-12-6 جامعه فاروس المراجعه الداخليه .8  ممثل الكليه 

9. 
ورشه عمل عن فحص ملفات المقرر 

  ا.د نورهان فناكى
مركز ضمان -جامعه فاروس

 الجوده
 ممثل الكليه 31-10-2016

2017-1-3 جامعه فاروس اعداد ملف المقرر د فايقه .10  ممثل الكليه 

2017-3-7 جامعه فاروس اعداد البرنامج .11  ممثل الكليه 

12. 
Testing and Assessment 

George Marquis 

 جامعه فاروس
 ممثل الكليه 17-12-2016

13. 

Developing Evaluation Plans 

for university programs 

George Marquis 

 جامعه فاروس

 ممثل الكليه 14-5-2016

14. Focus group "Lotus program  ممثل الكليه 2017-5-7 جامعه فاروس 
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2016-2017 

 

 

 2016-2015الندوات  المؤتمرات، حضور

15. 
بول أوسليفان من  ورشه رياده االعمال

 المعهد األيرلندى

جامعه -كليه هندسه

2016-9-22 فاروس  ممثل الكليه 

16. 
ورشه رياده األعمال لل د محمد عبد 

 الرحمن

جامعه -كليه هندسه
2016-11-8 فاروس  ممثل الكليه 

17. International Ranking ممثل الكليه 2017-4-18 جامعه فاروس 

 Conference Title Location Date Activity * 

1. 
 كليه األعالم جامعه القاهره

2015 

المؤتمر العلمى الدولى الحادى و العشرون لكليه االعالم 

جامعه القاهره بعنوان" األعالم و بناء الدوله الضوابط 

 المهنيه و التشريعيه و اخالقيات الممارسه 

ممثل الكليه  2015

و المشاركه 

 ببحث

2. 

التحليل البيئى و 

الخطه التنفيذيه 

 للخطه األستراتيجيه

 ممثل الكليه 2015-8-30 جامعه فاروس

3. 
استراتيجيات التعليم 

 و التعلم
 ممثل الكليه 2015-9-2 جامعه فاروس

4. 
معايير الجوده فى 

1العمليه التعليميه   
الكليهممثل  2015-9-7 جامعه فاروس  

5. 
نظم األمتحانات و 

 تقويم الطالب
 ممثل الكليه 2015-9-9 جامعه فاروس

6. 
معايير الجوده فى 

2 العمليه التعليميه  
 ممثل الكليه 2015-9-14 جامعه فاروس

7. 
ورشه عمل عن 

كيفيه إعداد المدربين 

 TOT 

 ممثل الكليه 2015-9-19 جامعه فاروس

8. 
ورشه عمل عن 

المدربينكيفيه إعداد    

TOT 

 ممثل الكليه 2015-10-10 جامعه فاروس

9. 
ورشه عمل عن 

 فحص ملفات المقرر
مركز ضمان الجوده-جامعه فاروس  ممثل الكليه 24-11-2015 

10. 
معايير الجوده فى 

 العمليه التعليميه
 ممثل الكليه  جامعه فاروس

11. 

التخطيط 

األستراتيجى 
لمؤسسات التعليم 

 العالى

فاروسجامعه   ممثل الكليه  

12. 
Leading Changes 

George Marquis 

 جامعه فاروس
 ممثل الكليه 5-12-2015

13. 
How to write a 

Good Proposal 

 جامعه فاروس
 ممثل الكليه 19-12-2015

14. 
ورشه أعداد مراجع 

 داخلى للمؤسسه التعليميه

 جامعه فاروس
 ممثل الكليه 27-1-2016

15. 
Focus group 

"Lotus program  

 جامعه فاروس
 ممثل الكليه 7-5-2016

16. 

Developing 

evaluation plans 

for university 

 جامعه فاروس

 ممثل الكليه 14-5-2016



Resume last updated:14th April, 2016 6 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program 

George Marquis 

17. 
دليل أعتماد كليات التعليم 

 العالى

 جامعه فاروس
 ممثل الكليه 17-5-2016



Resume last updated:14th April, 2016 7 

 

Location Official event title Activity * 

1. 
In Pharos University in 

Alexandria,E127  
15-9-2014 

Academic advising  
Faculty representative 

 
2. 

In Pharos University in 

Alexandria E127 
17-9-2014 

Uploading Lectures  
Faculty representative 

3. 
In Pharos University in 

Alexandria E 344 
28-10-2014 

Syllabus Construction 
Faculty representative 

4. 
In Pharos University in 

Alexandria E127 
24-11-2014 

 التخطيط االستراتيجى د. ناهد السباعى
Faculty representative 

5. 
In Pharos University in 

Alexandria E 127 
26-11-2014 

 طالب و خريجيين

 تعليم و تعلم

 د.ناهد السباعى

Organizer and Faculty 

representative 

6. 
In Pharos University in 

Alexandria E 127 
1-12-2014 

 اداره الجوده

 د.ناهد السباعى

Faculty representative 

7. 
In Pharos University in 

Alexandria D019 
2-12-2014 

 تقييم ملف المقرر
Faculty representative 

8. 
In Pharos University in 

Alexandria D019 
3-12-2014 

Stress and anger management 
Faculty representative 

9. 
In Pharos University in 

Alexandria D019 
7-12-2014 

 المعايير االكاديميه

 أ.د عبد الناصر زايد

Faculty representative 

10. 
In Pharos University in 

Alexandria E113 
9-12-2014 

Fulbright Programs   
Faculty representative 

 
11. 

In Pharos University in 

Alexandria D019 
21-12-2014 

 المعايير االكاديميه الجزء الثانى

 أ.د عبد الناصر زايد

Faculty representative 

12. 
In Pharos University in 

Alexandria 
17-5-2015 

Prof. George Marquis 
Blended Learning 

Faculty representative 

13. 
In Pharos University in 

Alexandria 3-3-2015 
Parametric forming of space workshop 

Faculty of engineering 
Faculty representative 

14. 
In Pharos University in 

Alexandria October 
2014 

International conference of faculty of 
business 

Faculty representative 

15. 
In Pharos University in 

Alexandria 17-18 
January 2015 

 زياره وفد أتحاد الجامعات العربيه لجامعه فاروس
Faculty representative 

16. In Pharos University in  محاضره "االوضاع السياسيه و االمنيه الراهنه Faculty representative 
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Alexandria 16 
December 2014 

 محليا و أقليميا"للسيد اللواء سامح سيف اليزل

17. 

In Pharos University in 

Alexandria-Faculty of 

Mass communication 
2014نوفمبر  3الى  1من   

لمؤتمر العلمي الدولي األول لكلية اإلعالم ا

وفنون االتصال جامعة فاروس باإلسكندرية" 

مستقبل اإلعالم في ظل التحوالت المجتمعية 

 2014الراهنة 

 

Faculty representative 

18. 

Cairo University 
Faculty of Mass 
Communication 

2015مايو  26-27  

المؤتمر العلمى الدولى الحادى و العشرون لكليه 

االعالم جامعه القاهره بعنوان" األعالم و بناء الدوله 

 الضوابط المهنيه و التشريعيه و اخالقيات الممارسه 

Faculty representative 

 المشاركه ببحث علمى

19. 
In Pharos University in 

Alexandria 
October 

الدولى لكليه المال و االعمالالمؤتمر العلمى   
Faculty representative 


