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  السيرة الذاتية

ينيوكامل الزه يحيى االسم: خالد  

الزهويني  عزبة-حمص ومركز اب -العنوان : البحيرة  

 الجنسية : مصري

1966-10-1تاريخ الميالد:   

Khaledyehia2015@yahoo.com 

 موبايل: 01272324200

 

 

 ** المؤهالت العلمية:-

جامعة االسكندرية/*ليسانس االداب /قسم االجتماع /شعبة االعالم   

 

 ماجستير فى االعالم تخصص إدارة مؤسسات اعالمية بتقدير ممتاز 

جاءت معنونة " تحديث البناءات التنظيمية ودورها فى زيادة فاعلية 

المؤسسات االعالمية  دراسة تطبيقية على مؤسسة االهرام المصرية"  

2007جامعة االسكندرية   

 

 

 جيا االعالم بمرتبة الشرف االولى دكتوراة فى االعالم تخصص سوسيولو

تحت عنوان " دور االعالم فى تشكيل الوعى االجتماعى فى عصر 

العولمة دراسة ميدانية مقارنة بين الريف والحضر " جامعة عين شمس 

2013 
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 اللغة : 

  اللغة العربية : اللغة االم 

  اللغة االنجليزية  : جيد , قرأة وكتابة 

 

 العمل** الخبرات ومجال 

  حتى 1993-9-15صحفى بمجلة إكتوبر فى الفترة من

 1994اكتوبر 

  موظف بمركز النيل لالعالم بدمنهور  فى الفترة من

 2004حتى 1995

  مدرب أكاديمى باالكاديمية المهنية للمعلمين فى الفترة من

 2014حتى  2004

  مدرس بقسم العالقات العامة واالعالن بكلية االعالم وفنون

 حتى االن2014امعة فاروس من االتصال  ج

 ** االنتاج العلمى

رسالة ماجستير جاءت معنونة " تحديث البناءات  (1)

التنظيمية ودورها فى زيادة فاعلية المؤسسات االعالمية  

 دراسة تطبيقية على مؤسسة االهرام المصرية "

رسالة دكتوراة جاءت تحت عنوان " دور االعالم فى  (2)

تشكيل الوعى االجتماعى فى عصر العولمة  دراسة 

 ميدانية مقارنة بين الريف والحضر 
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 االهتمامات البحثية االكاديمية

وسائل الميديا الحديثة وصناعة الوعى  0  

التطور التكنولوجى واالخالقيات االعالمية  0  

ميةإدارة مؤسسات اعال 0  

االعالم والمجتمع فى ظل متغيرات عصر العولمة  0  

العولمة والهوية الثقافية  0  

القنوات الفضائية فى ظل عولمة البث الفضائى العربى  0  

التحديث االدارى وفاعلية المؤسسات االعالمية 0  

أهمية االنترنت فى حياة مستخدميه 0  

 إقتصاديات الصناعات الثقافية فى البلدان النامية

التنمية التنظيمية والتحديث فى المؤسسات االعالمية فى البلدان  0

 النامية 

السياسات االعالمية فى ظل العولمة االعالمية  0  

إعالم العولمة وإعادة تشكيل النظام االعالمى العربى 0  

تنمية االعالم فى البيئة العربية االولويات واالحتياجات  0  
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راء التعددية الثقافية وتهديدها ) عولمة االعالم العربى بين إث 0

 رؤية تحليلية (

تحديات االعالم العربى فى ظل تفاعالت العولمة االعالمية  0  

التحديات والمواجهة  –العولمة والتغيير االجتماعى والهوية  0  

 

 المواد التى قمت بتدريسها

 

 مقدمة فى االتصاالت التسويقية  .1

 مقدمة فى علم االجتماع  .2

 االتصال والتنمية  .3

 إدارة عمليات وسائل االعالم  .4

 التخطيط فى العالقات العامة  .5

 االتصال فى مجال االنترنت  .6

 االعالم واالعالن السياحى  .7

 اساليب العالقات العامة  .8

 اقتصاديات المؤسسات الصحفية وادارتها  .9

 االتصاالت التسويقية المتكاملة  .10

 تحرير مواد الرأى  .11


