
 

 

1 

1 

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

 

 
 

 

 السيرة الذاتية
 

 
 

 سليمان صالح / الأستاذ الدكتور
 

 جامعة القاهرة–بكلية اإلعالم  واإلعالم الدولي الصحافة أستاذ

 جامعة القاهرة -بكلية االعالم السابق رئيس قسم الصحافة

 طيبهجامعة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية–االعالم  أستاذ

 
 



 

 

2 

2 

 : البيانات الشخصية : لًاأو
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 المؤهالت العلمية : ثانيا :
   بنظام اإلشراف املشرتك من كلية اإلعالم ـ جامعة القاهرة  اإلعالم يفالدكتوراه حصل على درجة

مبرتبة الشرف  3111عام  اململكة املتحدة-اجلماهريي وث االتصالمركز حب –مع جامعة ليسرت 

األوىل ، وكان عنوان الرسالة     " مفهوم حرية الصحافة : دراسة مقارنة بني مجهورية مصر   

" وأشرف على الرسالة الدكتور  3159حتى عام  3169العربية واململكة املتحدة خالل الفرتة من 

طبقا لنظام رة والربوفيسور جيمس هالوران من جامعة ليسرت القاه خليل صابات من جامعة

 .اإلشراف املشرتك بني جامعة القاهرة وجامعة ليسرت

 

   ـ اململكة املتحدة  اجلماهرييحصل على بعثة للدراسة جبامعة ليسرت ـ مركز حبوث االتصال

Centre for mass communication research - Leicester University. U.K  ل خال

إطار إعداده لرسالة الدكتوراه طبقًا لنظام اإلشراف  يف، وذلك  3113حتى عام  3151الفرتة من 

 . Prof. J. D  املشرتك ، وأشرف على دراسته خالل هذه الفرتة الربوفيسور جيمس هالوران  

Halloran  ـ جامعة ليسرت . اجلماهرييمدير مركز حبوث االتصال 

   بتقدير ممتاز  3159جامعة القاهرة عام -ن كلية اإلعالم م املاجستريحصل على درجة. 
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   1891 من قسم الصحافة بكلية اإلعالم ـ جامعة القاهرة عام بكالوريوس اإلعالمحصل على  ،
 بتقدير جيد جدًا ، وكان األول على دفعته.

 

 :الخبرات التدريسية والتدرج الوظيفي واألكاديمي  : ثالثا  
 

 1112-1111 جامعة القاهرة–لية االعالم رئيس قسم الصحافة ك   
   حتى اآلن. 1991-1-16جامعة القاهرة منذ –أستاذ الصحافة واإلعالم الدولي بكلية اإلعالم 

 حيت اآلن1936منذ  جامعة طيبه-أستاذ االعالم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  2012للشؤون االسالمية. األعلىرئيس جلنة االعالم باجمللس. 

 1936-1939جامعة القاهرة -لس كلية اإلعالمعضو جم 

 أمني جلنة ترقيات األساتذة واألساتذة املساعدين يف االعالم جبامعة األزهر 

  جامعة القاهرة- مبكلية اإلعالحمكم باللجنة العلمية للرتقيات 

  جامعة القاهرة–عضو جلنة الدراسات العليا بكلية اإلعالم 

 ةجامعة القاهر-لية االعالم عضوجملس شعبة اللغة االجنليزية بك 

 .1936-1933رئيس حتريرجريدة  صوت اجلامعة باللغة العربية 

 .1936-1933رئيس حترير جريدة صوت اجلامعة باللغة االجنليزية 

 1933 -1991مدير حترير اجمللة العلمية لبحوث الصحافة. 

 1933-1991مدير مركز الرتاث والتوثيق الصحفى. 

 1933ونيةرئيس شعبة الصحافة االلكرت. 

   1991حتى سبتمرب  1997أعريت خدماته جلامعة الشارقة خالل الفرتة سبتمرب . 

   1997سبتمرب حتى  1996/  5/  15منذ  قطر امعةجلأعريت خدماته. 

   حتى  3117أعريت خدماته جلامعة السلطان قابوس سلطنة عمان خالل الفرتة من سبتمرب

 .  1991سبتمرب 

  16/1/1991جامعة القاهرة يف –ستاذ الصحافة بكلية اإلعالم متت ترقيته إىل درجة أ. 

   3117/  5/  31متت ترقيته إىل درجة أستاذ مساعد بكلية اإلعالم جامعة القاهرة فى 

   3111مت تعيينه مدرسًا بكلية اإلعالم ـ جامعة القاهرة عام . 

  3159قاهرة عام مت تعيينه مدرسًا مساعدًا بقسم الصحافة بكلية اإلعالم ـ جامعة ال  . 
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   3153اإلعالم عام  صدر قرار رئيس جامعة القاهرة بتكليفه بالعمل معيدًا بكلية . 

 الجوائز : :   رابعا  
عن حبث التلفزيون التعليمي وآفاق املستقبل  1994جائزة أفضل حبث علمي من جامعة قطر 

 باإلشرتاك مع الدكتورة مسية عرفات .

 

 :علمية المؤلفات ال : امسا  خ

 له الكتب التالية :  تنشر    

 3119ـ أزمة حرية الصحافة فى النظم الرأمسالية ) القاهرة : دار النشر للجامعات املصرية ،  3

 . ) 

  (  3119لنشر للجامعات املصرية ، ) القاهرة : دار ا 3159ـ  3169ـ أزمة حرية الصحافة فى مصر  1

تاريخ احلركة الوطنية فى   ربع قرن ، ) القاهرة : ـ الشيخ على يوسف وجريدة املؤيد :  1

 ( .3113اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 

 1996طبعة ثانية ( . 3116ـ مقدمة فى علم الصحافة ، ) القاهرة : دار النشر للجامعات ،    6

 3115( ، طبعة ثانية  3119صناعة األخبار فى العامل املعاصر ، ) القاهرة : مكتبة النصر ،  -9

  عن دار النشر للجامعات .

وعد  : القاهرة سة حتليلية لقانون تنظيم الصحافة )درا حرية الصحافة يف مصر:-4

 (3117،واإلعالمللدراسات 

 (1994طبعة ثانية-1991 مكتبة الفالح : املتحدة العربية اإلمارات): اإلعالمأخالقيات -7

 (1991مسقط :مكتبة النيل، )،مستقبل الصحافة املطبوعة وحتديات ثورة االتصال-5

 (1991اإلمارات العربية املتحدة:مكتبة الفالح،)اإلعالم الدولي،-1

 (1996القاهرة:دار النشر للجامعات ،)،العربيحقوق الصحفيني يف الوطن -39

الفالح،  ةمكتب : اإلمارات العربية املتحدة )وسائل اإلعالم وصناعة الصور الذهنية،-33

1999.) 

 (1997، الفالح ةمكتب : اإلمارات العربية املتحدة) تصال وحرية اإلعالم،ثورة اال -31

 

 (1995مكتبة الفالح،:  اإلمارات العربية املتحدة) اإلعالم واالتصال يف اجملتمعات املعاصرة، -31
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تغطية الصحافة العربية للحروب "باإلشرتاك مع جمموعة مؤلفيني " حترير عبد اهلل الكندي  -36

 . 1995بريوت  –العربية للدراسات والنشر  املؤسسة –

 (1939مكتبة الفالح،:  اإلمارات العربية املتحدةالصراع ، ) وإدارة اإلعالمـ وسائل  39

 -1939والنشر  لإلعالم، )القاهرة : مركز املدينة  اإلعالمحلرية  واألخالقيـ التنظيم القانوني  34

 (1931 ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية

االقتصادية العاملية بني التحيز اإلعالمي واحلل اإلسالمي ) القاهرة : مكتبة  األزمة -37

 (1939البخاري 

 (1931املدخل الي علم الصحافة)القاهرة :دار النهضة العربية، -35

 .(1939، ) عمان :دار الفكر ،  وسائل اإلعالم والدبلوماسية العامة -31

 (1937العاملي )عمان : دار الفكر؛ االتصال الدولي ومستقبل النظام االعالمي -19

 1935) القاهرة : دار مفكرون للطبع والنشر ،  وسائل اإلعالم والرأي العام-13

 (1935) عمان : دار الفكر ، علم االتصال واإلعالم مقدمة يف -13

 

 : الطبع حت ت
  للطباعة و النشردار مفكرون  - قادة املستقبل إلعدادالعلمية  األسس القيادة :نظريات 

  دار  -الذكاء االتصالي : علم النجاح يف احلياة و العمل و املكانة االجتماعية نظرية

 للطباعة و النشرمفكرون 

  يف ضوء ثورة االتصال دار الفالح للطبع و النشر .دراسة نقدية  :االتصال و االعالم نظريات 

  :المجالت العلميةبحوث ودراسات منشورة في  :سادسا   

يونيو  اإلعالمية،جملة الدراسات  اجلنسيات،تعددة وسيطرة الشركات م الدوليـ اإلعالم  3

3111.  

  .3111ديسمرب  اإلعالمية،جملة الدراسات  التعليمية،املناهج  يفـ حرية الصحافة  1

 .3116يونيو  اإلعالمية،جملة الدراسات  الغربية،وسائل اإلعالم  يفـ ظاهرة التحيز  1

جملة  العتبة،الصحافة املصرية حلادث فتاة دراسة حتليلية لتغطية  واجلرمية:ـ الصحافة  6 

 .3116يوليو  األزهر،جامعة  اإلعالمية،البحوث 

  .3119مارس  اإلعالمية،جملة الدراسات  املعاصر،العامل  يفـ جمالس الصحافة  9



 

 

6 

6 

 يفاحلصول على املعلومات وتأثريه على حق اجلماهري  يف يـ حق إصدار الصحف وحق الصحف 4

  .3114مارس  اإلعالمية،راسات    جملة الد املعرفة،

جامعة  الرتبية،جملة كلية     وتنوعها،ـ دعم الدولة للصحف وتأثريه على تعددية الصحف  7

  .3114يناير  املنصورة،

 الصحفية،واملؤسسة  يحتقيق عالقة متوازنة بني الصحف ـ مفهوم شرط الضمري ودوره يف 5

  .3114ليو يو األزهر،جامعة  اإلعالمية،جملة البحوث 

اجمللة  املعرفة، حتقيق حق اجلماهري يف احلصول على املعلومات ودوره يف يف يـ حق الصحف 1

 .  3117كلية اإلعالم ، يناير  القاهرة:جامعة  اإلعالم،املصرية لبحوث 

 مقارنة،دراسة  واجلمهور:اإلعالم  حتقيق عالقة متوازنة بني وسائل  ـ األمبودمسان ودوره يف 39

 1999، يوليواملصرية لبحوث الرأي العام ةاجملل

؛ ةعالميإلالدراسات ا ةالصحافة؛ جملالجتاهات العلمية احلديثة ملفهوم حرية ـ ا33  

 3111ابريل ؛اإلعالماملصرية لبحوث  ة؛ واجملل3111يناير

 1999 ريناي  ، املصرية لبحوث الرأي العام ة، اجمللحق الصحفي يف محاية مصادر معلوماتهـ   31  

، املصرية لبحوث الرأي العام ة، اجمللإشكالية املوضوعية يف وسائل اإلعالم:دراسة نقديةـ  31  

 1993يوليو

، املسئولية األخالقية لوسائل اإلعالم حنو املواطنني:دراسة حتليلية للمواثيق األخالقيةـ  36  

 1999، ينايرجامعة الزقازيق–كلية اآلداب  ةجمل

املصرية لبحوث  ة، اجمللاملطبوعة يف ضوء تطور تكنولوجيا االتصال مستقبل الصحافةـ 39  

 .1993، ديسمرباإلعالم

كلية  ة، جملالثقافيةتشكيل الصور النمطية للشعوب واجلماعات  يفدور وسائل اإلعالم -34  

 1991 ر، ينايجامعة املنيا–اآلداب 

املصرية  ة، اجمللضوء ثورة االتصال يفدراسة نقدية : واملعلوماتمفهوم التدفق احلر لألنباء - 37  

 1991 يونيو-ابريل–العام  الرأيلبحوث 

يف الوطن العربي : اجمللة العلمية لبحوث الصحافة ، كلية اإلعالم جامعة  اإلعالمـ حرية  35  

 1939القاهرة  يناير ـ مارس  

19- Sulieman salem saleh , mass communication ethics : an islamic 

perspective and an islamic code of ethics , International journal of 

social communication , VOL (5) issue 13 , march 2018 
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  : .مؤتمرات وندوات علميةإلي دراسات قدمت  :سابعا  

 الفكريامللتقى  اإلنسان،املنظمة املصرية حلقوق  والسلطة،ـ تطور العالقة بني الصحافة  1

 .3111مايو  1ـ3القاهرة  الث،الث

 السياسية،العلوم  يفاملؤمتر األول لشباب الباحثني  مصر، يف الدميقراطيـ اإلعالم والتطور  2

مصر  يف السياسيكتاب " التطور  يفونشر هذا البحث  ،3111 أكتوبر 31ـ  37القاهرة 

الدراسات مركز البحوث و القاهرة: ،خربوش الدين" حترير حممد صفى  3111ـ  3151

 السياسية.

عقدها  اليتندوة حرية الصحافة وحقوق اإلنسان  التعليمية،املناهج  يفـ حرية الصحافة  3

 األملانية،للدراسات اإلعالمية باالشرتاك مع مؤسسة فريدرش ناومان  العربياملركز 

  .3111نوفمرب    11ـ  17 القاهرة،

ندوة املمارسة  مصر، يف اإلقليميةـ التشريعات اإلعالمية وتأثريها على تطور الصحافة  4

 للصحافة،اجمللس األعلى  القاهرة:)  اإلقليمية،تطوير الصحافة  يفالدميقراطية ودورها 

 ( .  3116يناير  19ـ  35

 الثانياملؤمتر العام  القاهرة:)  املعلومات،ـ حق إصدار الصحف وحق احلصول على  5

 (   3119سبتمرب  7ـ  9 املصريني،للصحفيني 

 العامل،التشريعات اإلعالمية عرب  يفندوة جولة  الربيطاني،القانون  يفـ حرية الصحافة  6

 ( .  3119 للصحافة، اإلقليميمعهد األهرام  القاهرة:

 االنتخابات،وندوة اإلعالم  والسويد،دراسة مقارنة بني بريطانيا  واالنتخابات:ـ اإلعالم  7

 ( . 3119 للصحافة، اإلقليميالقاهرة معهد األهرام 

 

الدعوة اإلسالمية ومتطلبات  ة، ندوكيف نواجه حتيز وسائل اإلعالم الغربية ضد اإلسالم ـ8 

 1993جامعة الشارقة، إبريل –الشريعة  ة، كليالعصر
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9-Mass media ethics in the Arab countries: Acase study of the 

Egyptian code of ethics; conference of the global 

of  th26-, 24thgcra)association (communication research 

September 2001 .Sydney. Australia 
 مواجهة حتيز وسائل اإلعالم الغربية ضد اإلسالم ، مؤمتر مقتضيات الدعوة يف ضوء-39

  1993ابريل  31-37املعطيات املعاصرة ، جامعة الشارقة، 

 ،:حالة اخلليجضوء ثورة االتصال يف العربيالوطن  يفمستقبل الصحافة املطبوعة  -33
 12-11، السلطان قابوس ة، جامعالواقع والطموحاخلليجي:ثورة االتصال واجملتمع  رمؤمت

 2002ابريل 

 اإلقليمية ة، الندوصناعة اإلعالم واالتصال يف العامل اإلسالمي:اإلمكانيات والتحديات -31
 اإلسالمية للرتبية ة، املنظمحول صناعة وسائل اإلعالم اإللكرتونية يف العامل اإلسالمي

  1991ديسمرب 14-16، ط، مسقوالثقافة والعلوم

العامة :الواقع والطموح،جامعة  تمؤمتر العالقا ، أخالقيات العالقات العامة -31

 1996الشارقة،ابريل 

-11مؤمتر الصحافة اإللكرتونية ،جامعة الشارقة،،  التصالأخالقيات اإلعالم وثورة ا -36

 .1999نوفمرب16

باالشرتاك مع الدكتورة مسية عرفات ،املؤمتر  ، التليفزيون التعليمي وآفاق املستقبل-39

 -1994الدولي للتعليم عن بعد،سلطنة عمان،جامعة السلطان قابوس،مارس 

عربي،مؤمتر اإلعالم والتحديث يف الوطن وسائل اإلعالم والدميوقراطية فى الوطن ال -34

 1994مايو 6-1جامعة القاهرة،–العربي، القاهرة،كلية اإلعالم 

 IAMCR مؤمتر الرابطة العاملية لبحوث االتصال –أخالقيات االعالم وثورة االتصال  -37

 1994يوليو  19-15اجلامعة االمريكية  –القاهرة  —

   مؤمتر الرابطة العاملية لبحوث االتصال  ية جديدةمفهوم حق اجلمهور فى املعرفة:نظر -35

IAMCR — 1994يوليو  19-28اجلامعة االمريكية  –القاهرة 

18- The educational TV in the Arab countries : a case study , the 

third conference of the distant and E learning , 11-14 June 

2007  benanj , Malaysia with DR Somia Arafat .  
 -مؤمتر القنوات الفضائية العربية -القنوات الفضائية العربية وجمتمع املعرفة -19

 1997نوفمرب –جامعة الشارقة 
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باإلشرتاك  –برامج قناة النيل للتعليم اإلبتدائي  املستقبل :التليفزيون التعليمي وآفاق  -13

ع لشعبة علوم اإلعالم ، األكادميية مع الدكتورة مسية عرفات ، املؤمتر العلمي الراب

 .  1995ونشر يف كتاب املؤمتر  1995مايو  13 – 19الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم القاهرة 

تأثري القنوات الفضائية علي تدفق األنباء:دراسة لتغطية القنوات الفضائية العربية  -11

 1995اكتوبر  13 -19وسط حلرب اخلليج الثالثة ،مؤمتر العوملة واإلعالم يف الشرق األ

 سلطنة عمان –مسقط -جامعة السلطان قابوس-

 االجتماعي والتغري مؤمتر تقنيات االتصال ، وسائل اإلعالم وبناء جمتمع معرفة عربي -11
  1991مارس  37-39 جامعة امللك سعود 

 . 1991مؤمتر كلية اإلعالم جامعة القاهرة يوليو ،  وسائل اإلعالم وحقوق اإلنسان  -16

جامعة  اآلدابوسائل اإلعالم وصدام احلضارات  ، مؤمتر احلوار بني الشرق والغرب ـ كلية  – 19

 . 1939املنيا مارس 

12 – New and old media integration : public sphere and revolution 

the case of Egypt , IAMCR conference 13-16/7/2011 Istnabul 
12- The Islamic knowledge society a case study of Almadina 

IAMCR conference 13-16/7/2011  
استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية العامة ،مؤمتر وسائل التواصل -15

 39-1االجتماعي :التطبيقات واإلشكاليات املنهجية، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 1939مارس 

ل االجتماعي يف بناء صورة اجيابيه لإلسالم يف اوروبا ، استخدام شبكات التواص -11

باالشرتاك مع د. عبد الكريم مطبقاني ، املؤمتر الدولي: اإلعالم ووسائل التواصل 

 ونشر يف كتاب املؤمتر 1934مايو 1-7عمان  االجتماعي والتسويق اإللكرتوني 

ووسائل التواصل االجتماعي  ، املؤمتر الدولي: اإلعالمقيات االتصال عرب اإلنرتنتخالأ-19

 ونشر يف كتاب املؤمتر. 1934مايو  1-7والتسويق االلكرتوني عمان

 

 
ً  ث      : أنشطة علمية أخرى  :امنا 
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للبحوث االجتماعية ومركز الدراسات  القومياملركز  يفالكثري من الدراسات  يفساهم  ـ

واجمللس األعلى  لصحافة،ل اإلقليميومعهد األهرام  باألهرام،السياسية واالسرتاتيجية 

  .واحتاد اإلذاعة والتليفزيون للصحافة

( ـ  ظيبالصحف العربية منها األهرام ـ االحتاد ) أبو  يفالصحفية كتب الكثري من الدراسات  ـ

 الشرق-األسبوع-آفاق املستقبلالشعب ـ جملة 

 اإلنسان،ة حلقوق قدمه مركز املساعدة القانوني الذيصياغة مشروع قانون الصحافة  يفساهم  ـ

 . 3119 القاهرة، اإلنسان،املنظمة املصرية حلقوق 

، كلية اإلعالم جامعة القاهرة-تولي منصب سكرتري حترير اجمللة املصرية لبحوث اإلعالمـ 

3114-3117 

 1997ـ  1996 عضو هيئة حترير جملة جامعة قطر لآلداب.ـ 

 1939ـ  1991ـ مدير حترير اجمللة العلمية لبحوث الصحافة  

 . حمكم مبجلة جامعة طيبة للعلوم اإلنسانية.

 لالستعالمات،اهليئة العامة  يفعقدت  اليتالكثري من الدورات التدريبية لإلعالميني  يفساهم  ـ

ووزارة الدفاع العمانية. اإلعالموزارة .مصريف  احلربية لإلدارة والكليةواجلمعية العربية 

 موعة شركات هايل سعيد اليمن .وجم وجريدة الشرق القطرية العمانية

وكلية اآلداب  يشرف على عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه بكلية اإلعالم جامعة القاهرة . ـ

 رسالةدكتوراة وماجستري19وكليةاآلداب جامعةاملنصور جامعة أسيوط

 ملصرية ـ شارك يف مناقشة عدد كبري من رسائل املاجستري والدكتوراه باجلامعات ا

 برتقية عدد كبري من األساتذة واألساتذة املساعدين يف اجلامعات العربيةقام  -

 ـ يشرف علي سيمنار قسم الصحافة كلية اإلعالم جامعة القاهرة .

 المساقات التي قام بتدريسها :
  ، القاهرةكلية اإلعالم ـ جامعة  يفبالتدريس عمل ـ  

 ـ كلية اإلعالم ـ جامعة األهرام الكندية ،

 االتصال جامعة الشارقة ،وكلية  ـ

  وكلية اآلداب جامعة قطر ، ـ

 ـ وكلية اآلداب جامعة السلطان قابوس ،
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 جامعة طيبه-.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  ، بالدقي ـ وكلية الرتبية النوعيةـ 

 ، دمياطوكلية الرتبية النوعية ـ ـ 

 ، ـ كلية الرتبية النوعية ـ ميت غمر

  التالية:بتدريس المواد وفى هذه الكليات قام 
 

 وتطورها.ـ نشأة وسائل اإلعالم  3     

 . مدخل إلي علم االتصال -1     

 الصحافة ) أخالقيات الصحافة ( .  يفـ موضوع خاص  1     

  الدولية.ـ الصحافة  6     

  اإلعالمية.ـ التشريعات  9     

 اإلعالمية.ـ إدارة املؤسسات  4     

 اإلعالميةاحلمالت ـ 7     

  الصحفي.ـ التحرير  5     

  الصحافة.ـ مدخل إىل  1     

 اإلعالم الرتبوي.ـ 39     

  ومصادره.ـ اخلرب  33     

 الكتابة االعالميةـ  31     

  والبيئة.ـ اإلعالم  31     

  اإلعالمية.ـ فنون الكتابة  36     

  اإلجنليزية.ـ مادة إعالمية باللغة  39     

  اإلعالمية.ـ إدارة املؤسسات  34     

  احمللى.ـ اإلعالم  37     

 الصحفية.ـ الرتمجة  35     

  الصحافة املتخصصةـ 31     

 أخالقيات اإلعالم – 19     

 الدولياإلعالم ـ  13     

 مستوي متقدم 1 الصحفيالتحرير  ـ11     

 الرأي العام ـ 11     

 التحرير اإلعالمي ـ 16     

 العالقات العامة ـ19     
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 اخلرب يف وسائل اإلعالمـ  14     

 نظريات االتصالـ 17    

 اخلرب يف وسائل اإلعالم املطبوعةـ 15    

 مهارات االتصالـ 11    

 االتصال الدولي والثقايفـ 19   

 الكتابة للمجلة ـ13    

 تشريعات اإلعالم وأخالقياته ـ 11    

 اإلعالم واللغة  ـ  11    

 إلي الدراسات الصحفيةمدخل  ـ 16    

 مصطلحات اعالمية باللغة االجنليزية -19

 الصحافة السياسية-14

 الصحافة االقتصادية -17

 اعالم األزمات والكوارث -15

 التحقيق الصحفي -11

 العمانية وكالة األنباء  يفبتدريب الطالب على فن حترير األخبار قام كما  ـ   

يف جريدة  العديد من الدورات التدريبية يف فنون األخبار والتحرير الصحفيإىل  باإلضافةـ    

 الشرق القطرية

 ومعهد التدريب االذاعي والتليفزيوني بالقاهرة  ـ   

 .هايل سعيد أنعم ) احلديدة ـ تعز اليمن ( وشركةـ    

 ـ مركز الدراسات التجارية ـ كلية التجارة جامعة القاهرة   

 .معهد عمان للصحة العامة مقرر فنون الكتابة اإلعالمية يف بتدريس قام ـ   

وقام بتطوير مادة التحرير الصحفي املتقدم الستخدام اإلنرتنيت يف التغطية الشاملة  - 

 .،وإجراء التحقيقات الصحفية وعرض خلفية األحداث املتكاملة لألحداث ،

الكثري  باإلحتاد، وكت–الشعب -الوفد-عمل بالصحافة لفرتة طويلة يف صحف األخبار -

 من املقاالت يف الصحف العربية.

 اجلمعة من كل أسبوع جبريدة الشرق القطرية . يكتب مقاال بعنوان شهادة يوم -

http://www.al-sharq.com/articles/writer.php?wId=68 
 .جبريدة الشرق القطرية ومقاالت حتليليةدراسات صحفية  يكتب -

 1931-1931 جلة املصور.مب اسبوعيا مقاال يكتب-


