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 السيرة الذاتية
 

 بيانات شخصـــــية : ال

 الرحمن الغمراوى الرازق عبد جاء عبدســــــــــــــــــــم :    راإل

 الجنســــــــــــــــــية:    مصريه

  6366469/0100رقم التليفــــــــــــون:   

 بالتليفزيون المصري كبير معدى برامجالوظيفــــــــــــــــــة: 

ن م ريةباألسكند  اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم بجامعة فاروس دأستاذ مساع

 إلي األن-4/9/2011
 

 العلمية:الدرجات 

  وني االعالن التليفزي بعنوان4200ة جامعة االسكندري –دكتوراه االعالم

 وأثره على المجتمع المصرى.

 1997جامعة االسكندرية  –إعالم   ماجستير 

  1990دبلوم تنمية اجتماعية . 

 1987سكندريةليسانس كلية االداب جامعة اال  

 خبرات السابقة :ال

  كمعد برامج . 1990العمل بالتليفزيون المصري منذ 

 ت راسابالمعهد العالى للد قسم االجتماع االنتداب للتدريس بشعبة اإلعالم

 األدبية بكينج مريوط

 ات لدراسبالمعهد العالى ل قسم االجتماع  التعيين كمدرس بشعبة اإلعالم

 األدبية بكينج مريوط

 2007 سكندريةالتدريس بكلية السياحة والفنادق جامعة اال 

  2012-2007من التدريس بكلية األداب شعبه اإلعالم جامعة األسكندرية 

  الى األن 2013التدريس بكلية االداب قسم االعالم من 

 2008:2009من  التدريس بكلية األداب جامعة دمنهور 

 الى االن– 2012من العالى لإلعالم باألسكندرية  التدريس المعهد 

 2016: 2008من  التدريس بجامعة بيروت العربية فرع االسكندرية 

  2011من  التدريس بجامعة فاروس كلية اإلعالم

 التدريس بكلية رياض األطفال جامعة األسكندرية

 محاضر بأكاديمية ميديا  استيشن و راديو فريسكا 

 ن العربمحاضر بشبكة تليفزيو

 :الخبرات المهنية

 لحصول علي دورات من معهد االذاعه والتليفزيون منها :ا 

 1995دورة اعداد وكتابة سيناريو -

  2000دورة اللغة العربية وااللقاء  

 دورة في ادارة الوقت من جامعة االسكندرية 
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  ريةجامعة االسكند –دورة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس 

 جامعة االسكندرية –كيفية إعداد مشروع بحثي  دورة عن 

 اد اكثر من عشر دورات فى نظام الجودة الخاص بالتعليم التفاعلى و إعد

 ملفات المقرر و االرشاد االكاديمى

 االشتراك في إصدار جريدة البداية 

 كتابة سيناريو للعديد من األفالم التسجيلية      

  - اصلة علي  الرخصة الدولية    حICDL 

  .International computer Driving License of united 

nation (UNESCO)       

 -     حاصلة  عليTOEFL  

       - ا ( جيد استخدام برنامج االحصاءspss  في البحوث اإلعالمية )

 واالجتماعية 

        - ورات من مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس في حاصلة علي د

 وهي كالتالي:  2015حتي مايو 2011الفترة من سبتمبر  

 - Orientation to PUA 

 - Registration system 

 - Research and postgraduate studies  

 - Academic integrity 

 - Quality assurance 

 - Credit hour system 

 - Academic advising  

 - Philosophy of teaching  

 - Learning styles 

 - Managing lectures  

 - Interactive modalities 

 

 التالية : المقررات التي قمت بتدريسها -

  

 و طرق قياسة  الرأي العام – 1

  اإلعالم الدولي -2

  األزمات إدارةعلم  -3

 المدخل إلي دراسة اإلذاعة و التليفزيون -4

 2016: 2004مشروعات التخرج منذ عام  -5

  مناهج البحث اإلعالمي  -6

 اعفن اإلقن  -7 

  عالميعلم اجتماع اإل -8
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 التليفزيونياإلخراج   -9

 

 الحرب النفسية والدعاية  – 10

  إعداد البرامج التليفزيونية – 11

  التليفزيونيةاإلذاعية و  الصحافة  -12

  اإلنتاج التليفزيوني -13

 األفالم التسجيلية -14

 فن المونتاج التليفزيوني -15

 اللكترونيق اإلعالمي والنشر االتوثي -16

 الحمالت اإلعالمية-17

 الحمالت الصحفية-18

 اإلعالم المتخصص-19

 عالقات العامةمقدمة في ال-20

 األنشطة الترويجية-21

 إنتاج اإلعالن-22

 ذاعة و التليفيزيونمعمل اإل-23

 التغير اإلعالمي-24

 اإلعالم العالمي-25

 

 البرامج التي اعددتها للتليفزيون :
 

 دينية :أوال : البرامج ال

 .  دعاء من القران2              . سؤال سؤال          1

 . أئمة االسالم4                    . فنون اسالمية 3

  "ة السعودية. التحزن " برنامج يومي للقنا6. مؤلفات اسالمية                  5

 نى   مع دكتور عائض القر                                              

  " حلقات خاصه عن فريضة الحج . الي عرفات هللا7

يه صلي هللا عل–. "إنك لعلي خلق عظيم " حلقات عن ميالد الرسول الكريم 8

 وسلم 

 نقيم حياة–الدين و الحياة  -لعلهم يتفكرون . 9

 ثانيا : البرامج الثقافية :

 نجم  .في سهرتنا11                             . ألقاب المشاهير      10

 ريه. برديات عص13               ان                      . سطور الزم12

 موسوعه  . أ.ب 15                                       . ابداع         14

 ف الزمن علي ضفا. 17                                  . النشرة الثقافية 16

 . جحا الضاحك المضحك  19                           . أمسيات سكندرية     18

 . معلش.   20
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 ثالثا : برامج المسابقات :

 سامي . لعبة اال22                                      . أيام المرح 21

 لومة . فكر واكسب مع24                               . مسرح المواهب 23

 . بالمقلوب 26                          بل       . شباب المستق25
 

 رابعا : البرامج التنموية الخدمية :

  . حدوته بدوية28       اء شكرا                   . أبنائي االعز27

 . عاجل جدا 30                                  . يا شمس طلي29

 مساء . ويأتي ال32                                       . يوم جديد 31

 . الفنار33
 

 خامسا : االفالم التسجيلية :

 مطروح"". عروس الصحراء 35             السكندرية              . مكتبة ا34

  . االسكندرية عبر العصور37 صراع الموت والحياة         . "سيوة" 36

 وعه. أحالم مشر39. وجه فى الزحام                              38

 األسكندرية ورمن فيلم تسجيلى عن األ-40

 

 :المؤلفات العلميه
 اإلعالن التليفزيونى وثقافة اإلستهالك  .1

 اإلعالم السياحى  .2

 الدراما وقضايا المجتمع  .3

 إلخراج التليفزيونى بين النظرية والتطبيقا-4

 ى طريق اتمام طبع كتاب عن السيناريو و إعداد البرامجف-5

 

 -:و األبحاث المؤتمرات العلمية 

امح التس كلية اإلعالم جامعة فاروس"اإلعالم وثقافةمين عام المؤتمر الثاني لأ

 2017"نوفمبر 

امعة رئيس اللجنة العلمية بمؤتمر كلية االعالم و فنون االتصال  األول بج

 نوفمبر2014فاروس  

  ر بحث عن )دوباالشتراك في المؤتمر الدولي الخامس بجامعة االسكندرية

 ن التليفزيوني في خلق وعي سياحي لدي المشاهدين (االعال

 في  االشتراك ببحث عن االنسان المصري بين فقر الواقع ورفاهية االعالم

 2007المؤتمر االول بالمجلس االعلي للثقافة 

 امعةاالشتراك ببحث في المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية النوعية ج 

ارنة لتربوي دراسة تحليلية مقعالم اتراثنا الشعبي واال" 2008المنصوره 

 "علي زيبق  و علي بابا واالربعين حرامي لقصتي

  2011بحث عن اإلعالن فى ربع قرن مجلة األزهر 
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 اء ن بناإلشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الثامن عشر بكلية اإلعالم بعنوا

 ههنيذالدولة الحديثة ) التعرض للبرامج الحواريه ودورها فى تكوين صوره 

 2012 ب الجامعى (عن األحزاب السياسيه الدينيه لدى الشبا

 ة كندياالشتراك ببحث فى المؤتمر الثانى لكلية اإلعالم جامعة االهرام ال

ات الم ) دور النخبة فى إدارة أزمبعنوان إعالم األزمات و أزمات اإلع

 2013 زمة الدستور (المجتمع دراسة تحليلية أل

 حوهاى السينما المصرية و اتجاهات المعاقين نبحث بعنوان صورة المعاق ف 

 2014ة كلية اإلعالم جامعة القاهر–منشور بالمجلة العلمية لبحوث اإلعالم 

  لمجلة يونيه منشور با 30بحث بعنوان المشاركة السياسية للمرأة بعد ثورة

 2015العلمية لبحوث اإلعالم  كلية اإلعالم جامعة القاهرة 

 لرأىافيس بوك فى إدارة الحشود اإلعالمية لتوجيه بحث بعنوان استخدام ال 

 كلية االعالم جامعة –منشور بالمجلة العلمية لبحوث اإلعالم  العام

 2016القاهرة

 ت نواللق المواقع االلكترونية إنتاج الخطاب السياسى عبر بحث بعنوان أطر

 الفضائية و أثرها فى تشكيل إتجاهات الجمهور نحو القضايا السياسية

صرية المتعلقة باألمن القومي دراسة حالة لقضية  سقوط الطيارة الم

 2016منشور بمجلة كلية رياض األطفال جامعة األسكندرية  الروسية

 

  ضايا قتوظيف الصورة التليفزيونية في القنوات الفضائية لبث  بحث بعنوان

 دولياإلرهاب و أثرها علي الجمهورمنشور بالمؤتمر االول لمعهد الشروق ل

 2016إلعالم ل

 

 

 العمل الميدانى

  سكندريةعالميين المحليين باألدارة جمعية اإلإنائب رئيس مجلس 

 ف ظروفى  طفال العاملين االشتراك في مشروع حق الحماية المتكاملة لأل

 2010: 2008من  مومةخطره مع المجلس القومي للطفولة واأل

 عالم بمكتبة االسكندريةعضو بلجنة اإل 

 وص الدرامية باتحاد االذاعه والتلفيزيون عضو بلجنة النص 

 ةن رواد الفن التشكيلي باالسكندرياالشتراك في اصدار موسوعه فنية ع 

 رائد األنشطة الطالبية بكلية اإلعالم وفنون االتصال بجامعة فاروس 

 

 

 


