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 السيرة الذاتية 

c.v 
 بالسيد األستاذ الدكتور/عبد الجواد سعيد محمد ربيع الخاصة

 جامعة المنوفية –كلية اإلعالم عميد 

 : البيانات األساسية

 

 البيان  م

 أ.د/ عبد الجواد سعيد محمد ربيع اإلسم 1

 11/12/1691 تاريخ الميالد 2

 شبين الكوم –برج الكنانة طريق القصر فوق مستشفى أمومة  محل اإلقامة 3

 جامعة المنوفية –عميد كلية اإلعالم  –أستاذ الصحافة المطبوعة واإللكترونية  العمل والوظيفة 1

 (حتى تاريخة2222)منذ يوليو 

 2122222245 هاتف المنزل 5

 21226193153 الهاتف المحمول 9

 abdelgawadsaid 77 @ yahoo.com البريد اإللكترونى 4
 media .Menofia .edu.eg @abdelgawad .said البريد األكاديمى 2

 

 : المؤهالت العلمية:  

 عليها سنة الحصول المؤهل  م

 م. 1621 جامعة القاهرة–بكالوريوس إعالم قسم الصحافة كلية اإلعالم  1

وموضوعها )النظم اإلدارية  جامعة القاهرة–إعالم )صحافة ( كلية اإلعالم ماجستير  2

فى المؤسسات الصحفية المصرية :دراسة  مقارنة  بين مؤسستى روز اليوسف 

 . 1625 – 1622ودار الهالل خالل الفترة من 

 م1662

جامعة جنوب الوادى –الدكتوراه فى الصحافة قسم الصحافة كلية األداب بسوهاج  3

وموضوعها :تحرير وإخراج العناوين الصحفية : دراسة تحليلية مقارنة على عينة 

 م. 1662 – 1662الشرق األوسط خالل الفترة من –الوفد –من صحف :األهرام 

 

 م1669
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 2229العلمية الخاصة بصاحب السيرة  الذاتية منذ عام إلشراف والمناقشات الخاصة بالرسائل ا

 تاريخه :وحتى 

 رسائل الدكتوراة رسائل الماجستير

 ( رسالة ماجستير15) أشرف وناقش خمسة وأربعون

بأقسام اإلعالم والصحافة وكليات اإلعالم بالجامعات 

 المصرية

( رسائل دكتوراة 12) أشرف وناقش إثنى عشرة

بأقسام اإلعالم والصحافة وكليات اإلعالم 

 بالجامعات المصرية

 

 

 والمجالس :عضوية اللجان .

 اللجان والمجالس م

 . اآلنوحتى المجلس األعلى للجامعات   2222عضو لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية هيئة المكتب  1

ضو لجنة المحكمين لفحص أبحاث الترقية لألساتذة  واألساتذة  المساعدين )إعالم(  بالمجلس األعلى ع 2

 .اآلنحتى و 2214منذ للجامعات،

 2222وحتى  يوليو  2222كلية  األداب جامعة  المنوفية عضو بمجلس  3

   2212 – 2222عضو اللجنة الثقافية بكلية األداب جامعة المنوفية  1

 2216وحتى سبتمبر 2212جامعة المنوفية  -عضو لجنة الدراسات  العليا بكلية األداب 5

 حتى األن . 2222المشرف العام على إدارة الوافدين بالكلية  9
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 المؤتمرات :

 السنة المؤتمر م

 2222 كلية اإلعالم  جامعة القاهرة يوليو–المؤتمر العلمى الرابع عشر  1

المؤتمر العلمى لقسم الصحافة  بكلية اإلعالم الحلقة النقاشية الثالثة  لبحوث  2

 واإلشكاليات ( –االتجاهات  –الصحافة واإلعالم )بحوث الصحافة فى مصر 

 2212مايو 

جامعة القاهرة ) العولمة  -لمؤتمر الدولى الرابع للبحوث وتطبيقاتهاا 3

 وتأثيراتها فى المجتمع المصرى(.

 2222ديسمبر 

) بحوث الجمهور  المؤتمر الدولى الخامس للبحوث العلمية وتطبيقاتها 1

 والرأى العام : الواقع والتحديات (.

2226 

اليوم ) الصحافة والمستحدثات المؤتمر العلمى الخامس ألكاديمية أخبار  5

 التكنولوجية فى إطار التكامل والمنافسة (.

 2222أكتوبر

 2226فبراير  مؤتمر اإلعالم واللغة العربية كلية اإلعالم جامعة القاهرة 9

جامعة البحرين ) اإلعالم الجديد  –المؤتمر العلمى الدولى بقسم اإلعالم  4

 ( لعالم جديدتكنولوجيا جديدة 

 م2226 إبريل

المؤتمر العلمى األول بقسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة الزقازيق والمعهد  2

 الشروق الدولى العالى لإلعالم بأكاديمية

 2226ديسمبر 

 2212فبراير مؤتمر اإلعالم واللغة العربية كلية اإلعالم جامعة القاهرة 6
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 جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –المؤتمر العلمى الدولى الحادى والعشرون  12

 الضوابط المهنية والتشريعية وأخالقيات الممارسة –االعالم وبناء الدولة 

 2215مايو 

جامعة القاهرة –المؤتمر العلمى الدولى الثالث والعشرون لكلية اإلعالم  11

 بعنوان وسائل اإلتصال وقضايا الصراع فى العالم

 2214سبتمبر  11-12

جامعة القاهرة  –لعلمى الدولى الرابع والعشرون لكلية اإلعالم المؤتمر ا 12

 بعنوان : نحو تجسير الفجوة بين اإلعالم والجمهور

 2212مايو  4-2

المؤتمر العلمى الدولى الخامس والعشرون لكلية اإلعالم جامعة القاهرة  13

بعنوان : صناعة اإلعالم فى ظل  الفرص والتحديات التكنولوجية 

 واإلستثمارية

 2216إبريل  14-12

 

المؤتمر العلمى الدولى السادس والعشرون لكلية اإلعالم جامعة القاهرة  11

 بعنوان : اإلعالم الرقمى واإلعالم التقليدى :مسارات للتكامل والمنافسة 

 2222مارس  21-25
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 -التدرج الوظيفى :

 عليها سنه الحصول التدرج الوظيفى م

 1662 جامعة أسيوط –معيد بقسم الصحافة بكلية اآلداب بسوهاج  1

 1661 جامعة أسيوط –مدرس مساعد بقسم الصحافة بكلية اآلداب بسوهاج  2

 1669 مدرس بقسم الصحافة بكلية اآلداب بسوهاج جامعة جنوب الوادى 3

 1664 مدرس بقسم الصحافة بكلية اآلداب جامعة المنوفية 1

 2212وحتى مايو  2229من  الصحافة وقائم بعمل رئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة المنوفيةبقسم أستاذ مساعد  5

 

 2222وحتى يوليو 2212منذ مايو    عالم بكلية اآلداب جامعة المنوفيةأستاذ الصحافة ورئيس قسم اإل 9

 حتى اآلن 2222منذ يوليو  عميد كلية اإلعالم جامعة المنوفية 4

 

  -:التدريبية الدورات

 الدورات التدريبية م

 المنوفيةة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامع –إدارة البحث العلمى  1

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 2

 متحانات وتقويم الطالبنظم اإل 3

 معايير الجودة فى العملية التدريسية 1

 تنظيم المؤتمرات العلمية 5

 االستراتيجىالتخطيط  9

 

 


