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Contact Info: 
 

Name: األستاذ الدكتور / فوزى عبد الغني خالف 

 

Title: أستاذ وعميد كلية اإلعالم بجامعة فاروس باإلسكندرية 

 

Tel: 033877676 

  

Email: mass.communication@pua.edu.eg 

 

Room: G 525 
 

Biographical 

sketch: 

(Academic 

Degrees- 

Fellowships and 

Associations) 

 م1975امعة القاهرة ج -لية االعالمك -بكالوريوس االعالم

بتقدير  قسم الصحافة -بسوهاج كلية اآلداب -ماجيستير في الصحافة

 م1984ممتاز 

بتقدير  قسم الصحافة -بسوهاج كلية اآلداب -دكتوراه في الصحافة -1

 م1988مرتبة الشرف االولي 

 م1994استاذ اإلعالم المساعد  -2
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 م2002استاذ  -3

Publications: 1-  الصحفية لألحداث الطارئة في الصحف المصرية/ دراسة تحليلية

 لحادث الطائرة المصرية. واالسبوع،والوفد  االهرام،لصحف 

اتجاهات سكرتيري التحرير نحو إخراج مجالت االطفال دراسة  -2

 ميدانية

 ليةالعناصر البنائية في الصحف العربية االلكترونية دراسة تحلي -3

 االهرام واالنوار والشرق االوسط صحف علىمقارنة 

االثر المرتد الخراج الكتاب المدرسي لدي تالميذ المرحلة  -4

 االعدادية بجنوب الصعيد/ دراسة ميدانية

اتجاهات الجمهور نحو معالجة وسائل االعالم لحادث االقصر  -5

 دراسة ميدانية

استخدامات نظم الحاسب االلي في تصميم الصحف لدي   -6
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 حف المصرية دراسة ميدانيةسكرتيري تحرير الص

السودانية  المصرية،معالجة الصحف المصرية لقضية العالقات  -7

صحف االهرام والوفد والشعب خالل  علىدراسة تحليلية مقارنة 

 م1995عام 

العالقات العامة وصورة جهاز الشرطة في صعيد مصر دراسة  -8

 ميدانية.

 .ميدانية وظائف العالقات العامة في جهاز االمن المركزي دراسة -9

 ملينالعا علىتقويم النشاط الداخلي للعالقات العامة / دراسة   -10

 بشركة تكرير بترول اسيوط.

اتجاه الصحف المصرية نحو موضوع التحول إلى اقتصاد   -11

 السوق.

 



جامعة فاروس –ميد كلية االعالم ع األستاذ الدكتور فوزي عبد الغنى                                                            

 

4 
 

 إخراج الصحف المدرسية في ضوء متغير السن.  -12

 تصميم الصحف المتخصصة.  -13

في انتخابات القضايا االجتماعية واالقتصادية المطروحة   -14

 مجلس الشعب

 علىالعالقة بين شكل الصحيفة ومضمونها دراسة تطبيقية   -15

 المخرجين الصحفيين والجمهور تجاه الصفحة األولي.

 تطوير أساليب إخراج التحقيق الصحفي/ دراسة تحليلية مقارنة 
 االخبار واخر ساعة في فترتين على

 2006هضة العربية االخراج الصحفي بين النظرية والتطبيق مكتبة الن -16

 القاهرة.

 القاهرة. 2008اخراج المجلة مكتبة النهضة العربية   -17

 العالقات العامة من منظور الخدمة االجتماعية  -18
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 القاهرة. 2008مكتبة النهضة العربية  إدارة العالقات العامة  -19

 القاهرة. 2010االعالم الدولي مكتبة النهضة العربية   -20

 القاهرة. 2009النهضة العربية مكتبة  مقدمة في علم السياسة  -21

 القاهرة. 2010اخراج الصحف المتخصصة مكتبة النهضة العربية   -22

 القاهرة. 2009التحقيق الصحفي مكتبة النهضة العربية   -23

Academic 

Research 

Interests: 

 خبرات االشراف على الرسائل الجامعية:

العديد من الدراسات االكاديمية لدرجتي  علىتم االشراف 

 والتي من بينها. ةالماجستير والدكتورا

دور الصفحة االقتصادية في التوعية بقضايا االصالح   -1

 االقتصادي ماجستير.

 المعالجة الصحفية الحداث الكوارث ماجستير.   -2

 االعالن في الصحف االقليمية ماجستير  -3
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ربية في ضوء متغير أساليب إخراج المجالت العسكرية الع  -4

  ماجستير الطباعة

 ماجستير اإلعالم الدبلوماسي في الصحافة المصرية  -5

 ماجستير التفاعلية في مواقع الصحف االلكترونية  -6

 صورة االمم المتحدة في الصحف العربية ماجستير  -7

اتجاهات الخطاب االعالمي نحو معالجة قضايا االقليات   -8

 ستير.االسالمية في الصحافة العربية ماج

 .المصرية دكتوراهتصميم المجلة النسائية   -9

 المسئولية االجتماعية لالعالن التليفزيوني دكتوارة  -10

ت القائم باالتصال في ادارات العالقا علىالضغوط المؤثرة   -11

 العامة دكتوارة

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

 المصرية لقضايا الفساد دكتوارة معالجة الصحف  -13

شبكة االنترنت دراسة  على ةإخراج الصحف اإللكتروني  -14

 واالمريكية دكتوراهتطبيقية بين الصحافتين المصرية 

 العوامل المؤثرة في إخراج الصحف الرياضية ماجستير -15

الخاصة العوامل المؤثرة في اخراج الصفحة االولي بالصحف   -16

 دكتوراه

ربية في اخراج العدد االسبوعي بالصحافة العالعوامل المؤثرة   -17

 دكتوارة

دور االعالمي الدبلوماسي في تشكيل اتجاهات الجمهور   -18

 دكتوارة

 ارة.المعالجة الدرامية الدب نجيب محفوظ في التليفزيون دكتو  -19
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دور الصحف المصرية في التوعية بالقضايا والشئون   -20

 البرلمانية دكتوراه

حكيم العديد من البحوث كما قام الباحث بمناقشة وت -

 دابوآوالدراسات لدرجتي الماجيستير والدكتوراة بكليات االعالم 

وطنطا والمنصورة وأسيوط وحلوان  وعين شمسالزقازيق 

ع لتابوالمنيا وجنوب الوادي ومعهد الدراسات العربية ا والمنوفية

 لجامعة الدول العربية وغيرها.

 رات:تمخبرات المؤ 

بحثية بمؤتمرات علمية في كليات  شارك الباحث بأوراق -1

 وجنوب والمنيا وأسيوطالزقازيق  وآداباالعالم وتربية دمياط 

 الوادي وأكاديمية أخبار اليوم.

-2007مقرر عام لمؤتمرين علميين بأكاديمية أخبار اليوم " -2



جامعة فاروس –ميد كلية االعالم ع األستاذ الدكتور فوزي عبد الغنى                                                            

 

9 
 

 

 

 

2008" 

وب قام بإعداد وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية بجامعة جن

 إطاراالحمر وسوهاج واسوان وقنا في الوادي باالقصر والبحر

 .مسئولية وظيفة المستشار االعالمي ووكالة الكلية


