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 السيرة الذاتية

  خالف محمود : أ.د/ فوزي عبد الغنياالسم

  29/7/1952: تاريخ الميالد

 سوهاج -: البليناجهة الميالد

 أ.د/ فوزي عبد الغني          : مسلمالديانة

E-mail: mass.communication@pua.edu.eg 

 : مصريالجنسية

 1/11/1977 :الخدمةالدخول في  تاريخ

 : وكيل كلية االداب بسوهاج ورئيس قسم االعالم بآداب قناخبرات وظيفية

 31/8/2006 حتى 1/1/2006من  أكتوبر 6وكيل كلية االعالم بجامعة      

    وحتحى 1/9/2006رئيس قسم الصححافة بككادمميحة أخبحار اليحوم ابتحدا  محن   

30/9/2009 

 وحتى 1/10/2009ابتدا  من  كلية االعالم بجامعة فاروس باالسكندرمة ميدع الحالية: الوظيفة

 تارمخه

 جامعة سوهاج –: أستاذ االعالم بكلية اآلداب بسوهاج الحالية العلمية الدرجة

 المؤهالت العلمية:

 م1975امعة القاهرة ج -لية االعالمك -بكالورموس االعالم -1

 م1984لصحافة بتقدمر ممتاز اقسم  -لية اآلداب بسوهاجك -ماجيستير في الصحافة -2

 م1988بتقدمر مرتبة الشرف االولي  قسم الصحافة -بسوهاج كلية اآلداب -دكتوراه في الصحافة -3

 الخبرات العلمية:

 م1/11/1977كلية اآلداب بسوهاج اعتبارا من  –باحث بقسم الصحافة  -1

 م1/8/1984كلية االداب بسوهاج اعتبارا من  –مدرس مساعد بقسم الصحافة  -2

 م13/11/1988لية االداب بسوهاج اعتبارا من ك -مدرس بقسم الصحافة -3

 م23/10/1994استاذ مساعد بقسم الصحافة كلية االداب بسوهاج اعتبارا من  -4

 م13/2/1995المستشار االعالمي لرئيس جامعة جنوب الوادي اعتبارا من  -5
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 م11/7/1995رئيس قسم االعالم بكلية االداب بقنا اعتبارا من  -6

 م7/10/2002تاذ بقسم االعالم بكلية االداب بسوهاج اعتبارا من اس -7

 م22/9/2002وكيل كلية االداب بسوهاج اعتبارا من  -8

 .31/8/2006حتى  1/1/2006أكتوبر من  6وكيل كلية اإلعالم بجامعة     -9

    وحتححححى 1/9/2006رئححححيس قسححححم الصحححححافة بككادمميححححة أخبححححار اليححححوم ابتححححدا  مححححن  -10

30/9/2009 

 خه.تارم وحتى 1/10/2009ابتدا  من  إلعالم بجامعة فاروس باإلسكندرمةعميد كلية ا -11

هر األز بجامعة حالياً(اإلعالم  )كليةمحكم علمي لبحوث الترقية لقسم الصحافة والنشر  -12

 ب قنا.آلدااتحكيم البحوث التي تنشر بالمجلة العلمية لبحوث اإلعالم بجامعة األزهر وكلية 

 الخبرات البحثية:

 -التالية: البحوث المحكمة والمنشورة تم اجرا  

المعالجة الصحفية لألحداث الطارئة في الصحف المصرمة/ دراسة تحليلية لصحف  -1

 لحادث الطائرة المصرمة. واالسبوع،والوفد  االهرام،

 اتجاهات سكرتيري التحرمر نحو إخراج مجالت االطفال دراسة ميدانية -2

حف ص علىترونية دراسة تحليلية مقارنة العناصر البنائية في الصحف العربية االلك -3

 االهرام واالنوار والشرق االوسط

 /لصعيدااالثر المرتد الخراج الكتاب المدرسي لدي تالميذ المرحلة االعدادمة بجنوب  -4

 دراسة ميدانية

 اتجاهات الجمهور نحو معالجة وسائل االعالم لحادث االقصر دراسة ميدانية -5

ي تصميم الصحف لدي سكرتيري تحرمر الصحف استخدامات نظم الحاسب االلي ف  -6

 المصرمة دراسة ميدانية

قارنة السودانية دراسة تحليلية م المصرمة،معالجة الصحف المصرمة لقضية العالقات  -7

 م1995صحف االهرام والوفد والشعب خالل عام  على

 .العالقات العامة وصورة جهاز الشرطة في صعيد مصر دراسة ميدانية -8

 .العامة في جهاز االمن المركزي دراسة ميدانية وظائف العالقات -9
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ول مر بترالعاملين بشركة تكر علىتقومم النشاط الداخلي للعالقات العامة / دراسة   -10

 .اسيوط

 .اقتصاد السوق إلىاتجاه الصحف المصرمة نحو موضوع التحول   -11

 

 .الصحف المدرسية في ضو  متغير السن إخراج  -12

 .تصميم الصحف المتخصصة  -13

 ما االجتماعية واالقتصادمة المطروحة في انتخابات مجلس الشعبالقضا  -14

ن المخرجين الصحفيي علىالعالقة بين شكل الصحيفة ومضمونها دراسة تطبيقية   -15

 األولي.والجمهور تجاه الصفحة 

اخر واالخبار  علىالتحقيق الصحفي/ دراسة تحليلية مقارنة  إخراج أساليبتطومر   -16

 ساعة في فترتين

 -التالية: در للباحث المؤلفات كما ص -   

 رة.القاه 2006مكتبة النهضة العربية  بين النظرمة والتطبيق االخراج الصحفي  -17

 القاهرة. 2008مكتبة النهضة العربية  اخراج المجلة  -18

 العالقات العامة من منظور الخدمة االجتماعية  -19

 القاهرة. 2008مكتبة النهضة العربية  العالقات العامةدارة إ  -20

 القاهرة. 2010مكتبة النهضة العربية االعالم الدولي   -21

 القاهرة. 2009مكتبة النهضة العربية  مقدمة في علم السياسة  -22

 القاهرة. 2010مكتبة النهضة العربية  اخراج الصحف المتخصصة  -23

 القاهرة. 2009مكتبة النهضة العربية  التحقيق الصحفي  -24

 الرسائل الجامعية: علىخبرات االشراف 

من  والتي ةوالدكتوراالعدمد من الدراسات االكادممية لدرجتي الماجستير  علىف الشراتم ا

 .بينها

 ماجستير. دور الصفحة االقتصادمة في التوعية بقضاما االصالح االقتصادي  -1

 لصحفية الحداث الكوارث ماجستير. المعالجة ا  -2

 ماجستيراالعالن في الصحف االقليمية   -3
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  ماجستير الطباعةعسكرمة العربية في ضو  متغير ال المجالت إخراج أساليب  -4

 ماجستير الدبلوماسي في الصحافة المصرمة اإلعالم  -5

 ماجستير التفاعلية في مواقع الصحف االلكترونية  -6

 ماجستير صورة االمم المتحدة في الصحف العربية  -7

 عربيةلفة امعالجة قضاما االقليات االسالمية في الصحا نحواتجاهات الخطاب االعالمي   -8

 ماجستير.

 .المصرمة دكتوراهتصميم المجلة النسائية   -9

 دكتوارة المسئولية االجتماعية لالعالن التليفزموني  -10

 دكتوارة القائم باالتصال في ادارات العالقات العامة علىالضغوط المؤثرة   -11

  رةكتواد استخدامات وسائل االعالم االقليمية واشباعاتها لدي جمهور جنوب الصعيد  -12

 دكتوارة الجة الصحف المصرمة لقضاما الفسادمع  -13

ين شبكة االنترنت دراسة تطبيقية بين الصحافت على ةاإللكترونيالصحف  إخراج  -14

 واالمرمكية دكتوراهالمصرمة 

 ماجستير الصحف الرماضية إخراج العوامل المؤثرة في -15

 الخاصة دكتوراهالعوامل المؤثرة في اخراج الصفحة االولي بالصحف   -16

 دكتوارة ل المؤثرة في اخراج العدد االسبوعي بالصحافة العربيةالعوام  -17

 دكتوارة دور االعالمي الدبلوماسي في تشكيل اتجاهات الجمهور  -18

 .دكتوارة في التليفزمون المعالجة الدرامية الدب نجيب محفوظ  -19

 البرلمانية دكتوراهدور الصحف المصرمة في التوعية بالقضاما والشئون   -20

ير اجيستبمناقشة وتحكيم العدمد من البحوث والدراسات لدرجتي المكما قام الباحث  -

والمنصورة وأسيوط  وعين شمس الزقازمق وآدابوالدكتوراة بكليات االعالم 

 لتابعاوالمنيا وجنوب الوادي ومعهد الدراسات العربية  وطنطا والمنوفيةوحلوان 

 وغيرها. لجامعة الدول العربية

 رات:تمخبرات المؤ 

احث بكوراق بحثية بمؤتمرات علمية في كليات االعالم وتربية دمياط واداب شارك الب -1

 وأكادممية أخبار اليوم. وجنوب الوادي وأسيوط والمنيا  الزقازمق
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 "2008-2007مقرر عام لمؤتمرمن علميين بككادممية أخبار اليوم " -2

قصر وتنظيم العدمد من المؤتمرات العلمية بجامعة جنوب الوادي باال بإعدادقام  -3

مي مسئولية وظيفة المستشار االعال إطاروالبحراالحمر وسوهاج واسوان وقنا في 

 .ووكالة الكلية

 خبرات خدمة المجتمع:

باإلضافة  جامعة جنوب الوادي داخل وخارج وورش عمل راتتمادارة ندوات ومؤ -1

  إلى جامعة فاروس باإلسكندرمة.

 منسق الموسم الثقافي لجامعة جنوب الوادي -2

روس فا ةالوادي. وجامعجامعة جنوب الرسمي لمختلف وسائل االعالم باسم  المتحدث -3

  .باإلسكندرمة

دمد والع المشاركة في التوعية من خالل تقدمم اوراق بحثية لمؤسسات مجتمعية مختلفة -4

 من ورش العمل مختلفة االغراض والجمهور

 رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المهارات البشرمة بجنوب الوادي -5

 مجلس ادارة المعهد العالي للخدمة االجتماعية بسوهاج عضو  -6

رئيس تحرمر صوت الجامعة ورئيس تحرمر صوت قنا ومستشار تحرمر عضو مجلس  -7

 .ادارة صوت سوهاج والعدمد من االصدارات الصحفية االقليمية

 المستشار اإلعالمي لمحافظي قنا وسوهاج.  -8

 خبرات التدريس:

 تالية:قام الباحث بتدرمس المقررات ال

مناهج  -وطرق قياسه الرأي العام -االعالم والتنمية –ات العامة العالق -االخراج الصحفي

 –سات ادارة المؤس –لتوثيق االعالمي وتكنولوجيا المعلومات ا –االعالم السياحي  -البحث

أخالقيات  – ظرمات االتصالن -لتحرمر الصحفيا -الدعامة والحرب النفسية –االعالن 

 .وغيرهاتشرمعاته اإلعالم و

 التوفيق،وهللا ولي 

 لغني خالف أ.د. فوزي عبد ا                                                    

 باإلسكندرية عميد كلية اإلعالم جامعة فاروس


