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 السير الذاتية

 أوالً: البيانات الشخصية:

  صالح عبد الجابر عيسى ملأ  االسم: 

 جامعة المنوفية -اآلداب كلية  – الصحافة بقسم اإلعالممدرس  الوظيفة:

 9/5/8914 تاريخ الميالد:

 المنوفية -الباجور –جروان  –ش المحطة  81 محل اإلقامة:

 .comglitter195@hotmail البريد اإللكتروني:

 88221284511جوال       الهاتف :

 1111481/841منزل                
 ثانياً المؤهالت العلمية:

جيااد بتقاادير عااام  –جامعااة المنوفيااة   - اآلدابكليااة  – 2885 – ليسااانس اآلداب مساام الصااحافة -
 .مع مرتبة الشرف جدا  

جياد بتقادير عاام  –جامعاة المنوفياة   - اآلدابكلية   -(2881) مسم إعالم – تمهيدي ماجستير -
 .جدا

دور الصاااااحف بعناااااوان   –رأي عاااااام  -صاااااحافة تخصااااا   (2888) ممتاااااازبتقااااادير  ماجساااااتير -
المصرية فيتشكيل اتجاهات الرأي العام المصري نحو مضايا الخصخصة : دراسة تحليلية ميدانية 

 .المنوفيةجامعة  مسم اإلعالم –اآلداب بكلية   
بعناوان  –رأي عاام  -صحافة إلكترونياة تخص   –( 2881)  مع مرتبة الشرف األولى دكتوراة -

 اتجاهاات تشاكيل فا  ودورهاا السياساية للقاو  المصارية الصاحيية اإللكترونياة المواماع تقديم أطر  
جامعة  - مسم اإلعالم –اآلداب بكلية    دراسة مسحية 2882 الرئاسية االنتخابات نحو الناخبين
 .المنوفية 

 ثالثاً: الخبرات الوظيفية:

 .2882وحتى  2881من فبراير  –جامعة المنوفية  -اآلداب كلية   - اإلعالممعيد بقسم  -
 .2881وحتى  2882من  –جامعة المنوفية  -اآلداب كلية   - اإلعالمبقسم مساعد مدرس  -



 .وحتى اآلن 2881من  –جامعة المنوفية  -اآلداب كلية   - اإلعالمبقسم  مدرس -
 االشراف على تدريب طالب التبادل بين الجامعات العربية،  طالب من جامعات اليمن  -
 المشاركة ف  أعمال االمتحانات ف  الكلية. -
 المشاركة ف  اإلشراف على األنشطة الطالبية -
 اإلشراف على بعض األسر الطالبية -

 الجامعية التي تم القيام بتدريسها:اً: المقررات رابع

 مدخل للتحرير الصحي مقرر  -
 التحرير الصحي مقرر  -
 الصحافة المتخصصة  تقارير مقرر  -
 المقال الصحي مقرر  -
 مهارات اإلتصالمقرر  -
 التوثيق اإلعالم مقرر  -

 اً: الدورات التدريبية والشهادات التي تم الحصول عليها:خامس

مجااال الصااحافة العربيااة فاا  جرياادة عمااان ، بساالطنة عمااان ، ضاامن  الحصااول علااى برنااامب تاادريب  فاا  -
 2884 -برنامب تبادل طالب  بين الجامعات العربية 

الحصااول علااى برنااامب تاادريب  فاا  مجااال التصااوير ، بساالطنة عمااان ، ضاامن برنااامب تبااادل طالباا  بااين  -
 2884 -الجامعات العربية 

( واجتيازهااا بنجاااح عاااام ICDLالحاسااب اآللااا  )حضااور والحصااول علاااى شااهادة الرخصااة الدولياااة لقيااادة  -
2885. 

 .2881ف  عام   AMDEASTمن  TOEFI الحصول على شهادة الا -
بمركااز تنميااة ماادرات  –SPSSحضااور التاادريب الاادول  الخااا  باإلحصاااا الوصااي  والتطبيقاا  ببرنااامب  -

 .2884أعضاا هيئة التدريس بجامعة المنوفية عام 
بمركاااز تنمياااة مااادرات أعضااااا هيئاااة التااادريس بجامعاااة المنوفياااة عاااام  –البحثااا حضاااور دورة ادارة اليرياااق  -

2884. 
بمركز تنمية مدرات أعضاا هيئاة التادريس  –حضور دورة الجوانب المالية والقانونية ف  األعمال الجامعية -

 .2884بجامعة المنوفية عام 
 .2884جامعة المنوفية عام بمركز تنمية مدرات أعضاا هيئة التدريس ب –حضور دورة سلوكيات المهنة -



بمركاز تنمياة مادرات أعضااا هيئاة التادريس بجامعاة المنوفياة عاام  –مهارات العرض اليعاال حضور دورة  -
2884. 

بمركااز تنميااة ماادرات أعضاااا هيئااة التاادريس بجامعااة  –العمليااة التدريسااية معااايير الجااودة فاا حضااور دورة  -
 .2884المنوفية عام 

بمركاز تنمياة مادرات أعضااا هيئاة التادريس بجامعاة المنوفياة  –تنافسايةمشاروعات البحاوا الحضاور دورة  -
 .2884عام 

 .2888بمركز تنمية مدرات أعضاا هيئة التدريس بجامعة المنوفية عام  –النشر العلم حضور دورة  -
بمركاز تنمياة مادرات أعضااا هيئاة التادريس بجامعاة المنوفياة عاام  –أخالميات البحا العلم حضور دورة  -

2888. 
بمركاااز تنمياااة مااادرات أعضااااا هيئاااة التااادريس بجامعاااة  –اساااتخدام التكنولوجياااا فااا  التااادريسحضاااور دورة  -

 2888المنوفية عام 

بمركاااز تنمياااة مااادرات أعضااااا هيئاااة التااادريس بجامعاااة المنوفياااة عاااام  –المااارتمرات العلمياااةحضاااور دورة  -
2888. 

دريس بجامعاااة المنوفياااة عاااام بمركاااز تنمياااة مااادرات أعضااااا هيئاااة التااا –السااااعات المعتمااادةحضاااور دورة  -
2881. 

بمركااز تنميااة ماادرات أعضاااا هيئااة التاادريس  –مهااارات االتصااال فاا  أنماااط التعلاايم المختليااةحضااور دورة  -
 .2881بجامعة المنوفية عام 

 
 * تتوافر صور الشهادات في حين طلبها

 


