مـلــــف
أ.د .على السيد إبراهيم عجوة
أستاذ العالقات العامة وعميد كلية اإلعالم
جامعة القاهرة سابقا

قائمة المحتويات
أولاً:التدرجًالوظيفى ً
ً
ثانيًا اً:المؤلفاتًالعلمية ً
ثالثًا اً:البحوثًالمنشورة ً
رابعًا اً:الرسائلًالتىًمنحتًتحتًإشرافى ً
خامساً:األعمالًالنشائيةًوالنشاطًالجامعىًوالثقافى ً
سادسًا اً:خدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيئة ً
سابعًا اً:المؤتمراتًالعلميةًالتىًتمتًالمشاركةًفيها ً
ثامنًا اً:المدرسةًالعلمية ً
تاسعًا اً:الوظائفًالقيادية ً
عاشرًا اً:عضويةًالجمعياتًالعلمية ً
حادىًعشرً:المشروعاتًالتنمويةًالتىًتمتًبالمشاركةًمعًهيئاتًأجنبية ً
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بيـان بالحـالة الوظيفية
أ.د .على السيد إبراهيم عجوة
أستاذ العالقات العامة وعميد كلية اإلعالم جامعة القاهرة (سابقا)
ــــــــــــــــــ

الســــــــــــــم :أ .د .على السيد إبراهيم عجوة
الوظــيـــــــفـة :أستاذ العالقات العامة المتفرغ بكلية اإلعالم جامعة القاهرة
تاريخًالميــالد2491/21/21ً:
محــلًالميـالد :اإلسماعيلية  -مصر
الموقفًمنًالخدمةًالعسكريةً:أدى الخدمة العسكرية من  86/2/21إلى ( 2491/4/28قدوة حسنة)ً
المـــؤهـــــالت:
 ليساان ددا صااحا ة  - 2488ددا جامعااة القااهرة بتقاادير عااام جياد جاادا مامرتبة الشرف.
 ماﭽ ستير ددا صحا ة  - 2491ددا القاهرة بتقدير عام جيد جدا . دكتوراه ددا صحا ة  - 2499ددا القاهرة بمرتبة الشرف األولى. مهمة علمية بالواليات المتحدة األمريكية من سبتمبر  2491إلى سبتمبر .2498التدرجًالوظيفى:
 معيد اعتبارا من  2489/4/11ددا القاهرة. مدر مساعد اعتبارا من  2491/22/14بكلية اإلعالم. مدر اعتبارا من  2499/1/21كلية اإلعالم. أستاذ مساعد اعتبارا من  2496/9/24كلية اإلعالم. قااااائم بعمااااج رئااااي مجلاااا قساااام العالقااااات العامااااة واإلعااااالن اعتبااااارا ماااان.2496/1/21
 إعارة إلى قسم اإلعالم كلية اآلدا والعلوم اإلنساانية جامعاة الملاع عباد الع يا.2442 - 2468 ،2461/2496
ًًًأستاذًاعتباراًًمنًً8983/6/8كليةًاإلعالمً-جامعةًالقاهرة. وكيااج كليااة اإلعااالم لشاائون التعلاايم والاااال اعتبااارا ماان  2461/8/16حتااىأكتوبر  ،2468ومن  4 - 2449/21/1سبتمبر .1111
 رئي قسم العالقات العامة واإلعالن .2461/4/9 أساـتاذ ائاـر بدولاـ ة اإلماارات العربياة المتحادة جامعاة العاين لمادة هالهاة شاهورعام  ،2461وأربعة شهور عام .2441
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 وكيج كلية اإلعالم لشئون خدماة المجتما وتنمياة البيئاة اى  2449/9/21إلاى أوجأكتوبر .2449
 عميد كلية اإلعالم اعتبارا من  21سبتمبر  1111وحتى  4سبتمبر .1111 عضو المجل األعلى للصحا ة اعتبارا من مايو .1111 عضو مجل أمناء اتحاد اإلذاعة والتليف يون اعتبارا من مايو . 1111 رئااااي لجنااااة األخبااااار والبااااراما السياسااااية واألحاااادا الجاريااااة باتحاااااد اإلذاعااااةوالتليف يون اعتبارا من سبتمبر .1111
 اإلشااراف علااى وض ا البرناااما العلمااى لقساام اإلعااالم بجامعااة الملااع عبااد الع ي ابالسعودية عام  2494وبرناما العالقات العامة بقسام االتصااج الجمااهيرى بجامعاة
اإلمارات العربية المتحدة عام .2441
 المستشار اإلعالمى لو ارة الموارد المائية والرى  2449حتى يوليو . 1111 حاصلًعلىًجائزةًجامعةًالقاهرةًالتقديريةًفىًالعلومًالجتماعيةًعامً.8008 حاصج على درع جامعة القااهرة وجامعاات دمشاا والملاع عباد الع يا واإلمااراتالعربيااة والبحاارين وم تااة باااألردن واناااا والمنو يااة و 8أكتااوبر والمركا القااومى
للبحو االجتماعية وا لجنائية وصاندوا التنمياة الهقا ياة باو ارة الخارجياة والملتقاى
الهقا ى العربى ،قسم الصحا ة واإلعالم بجامعة األ هر.
 عضو المجل القومى لإلعالم اعتبارا من .2461/2/11 عضو الم تمر القومى للسكان  2468وم تمر وسائج اإلعالم والعالم النامى 2496وماااا تمر اإلعااااالم اإل ريقااااى  ،2441وماااا تمر راباااااة علماااااء االتصاااااج العاااار
واألمريكيين عام .1111
ًًمقررًاللجنةًالعلميةًلترقياتًاألساتذةًواألساتذةًالمساعدينًتخصصًاإلعالمً.ًًنائبًرئيسًاللجنةًالخاصةًللدراساتًاإلعالميةًبالمجلسًاألعلىًللجامعات.ًًخبيرًإعالمىًللجنةًالثقافةًواإلعالمًوالسياحةًبمجلسًالشعـب.ًًعضوًلجنةًشئونًاألحزابًالسياسيةًاعتباراًًمنًيوليوًً8005حتىًاآلن. تولى اإلشراف العلمى على دورة اإلعالم األمنى بالمرك العربى للدراسات األمنياةبالرياض  ( 2469جامعة الدوج العربية) ،وجامعة م تة باألردن عام .1111
 عضو اللجنة الدينية باألمانة العامة للح الوانى منذ عام .2449 عضو مشارع ى ندوات اإلعالم الساكانى والماائى والبيئاى ولجاان تحكايم مهرجاانالتليف يون السنوى ،وندوات اإلعالم األمنى بأكاديمية الشراة المصرية.
 عضو اللجنة الفنية العليا للدعوة لتنظيم األسرة. عميد كلية اإلعالم جامعة  8أكتوبر .1119- 1111 عميد كلياـة اإلعــاـالم جامعـــاـة أكـتـاـوبر للعـلـاـ وم الحديهاة واآلدا - 1119 MSA.1118
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 عضو لجان البراما المرئية باتحاد اإلذاعة والتليف يون ،وبراما الصحة والساكان،والبراما الدينية.
المؤلفاتًالعلمية:
 -2األس ا العلميااة للعالقااات العامااة  -الابعااة األولااى  2499والابعااة الرابعااة
.1111
 -1العالقات العامة ى المنشآت المالية .2461
 -1العالقات العامة والصورة الذهنية .1111 - 2461
 -9مقدمة ى وسائج االتصاج باالشتراع م مجموعة من األساتذة .2464
 -1العالقات العامة بين النظرية والتابيا .1111
 -8اإلعالم وقضايا التنمية .1111
 -9إدارة العالقات العامة بين اإلدارة االستراتيجية وإدارة األ مات باالشتراع م
الدكتورة كريمان محمد ريد .1111
البحوثًالعلمية:
 -2العالقااات العامااة وقضااايا الشاابا ااى مصاار ،مجموعااة أعماااج ناادوة اإلعااالم
والشبا بكلية اإلعالم .2461
 -1دور العالقاات الع امااة اى م سسااات الااتعلم العاالى ،نشاار اى مجلااة كليااة اآلدا
والعلوم اإلنسانية  2462بكلية اآلدا – جامعة الملع عبد الع ي بجدة.
 -1العالقات العامة وقضايا التنمية اى مصار ،مجلاة الدراساات اإلعالمياة – العادد
األوج .2496
 -9العالقات العامة الحكومية وأهميتها ى الدوج النامية ،مجلة الدراسات اإلعالمية،
العدد األوج .2496
 -1وسائج اإلعالم وقضايا الهقا ة ى مصر ،م تمر الهقا ة واإلعالم بالمرك القومى
للبحو االجتماعية والجنائية .2461
 -8تنظيم األسرة كما يراه المجتم الريفى ،مجلة دراسات سكانية .2499
 -9اسااتاالع الاارأى ااى تنظاايم األس ارة قبااج أحاادا م ا هر إعالمااى وبعااده ،مجلااة
دراسات سكانية .2491
 -6البحو التى تفتقر إليها الدراسات اإلعالمية ى مصر ،المرك القومى للبحو
االجتماعية واالجتماعية .2496
 -4العالقات العامة والشراة العصرية ،مجموعة أعماج م تمر الشراة العصارية
.2461
 -21العالقااات العامااة وقضااايا البيئااة ااى مصاار ،الحلقااة البحهيااة التااى نظمتهااا كليااة
اإلعالم م المنظمة األ ريقية لبحو اإلعالم .2441
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 -22اإلعاااالم اإلساااالمى وتحاااديات القااارن الحاااادى والعشااارين ،نااادوة اإلعاااالم
اإلسالمى بالتعاون بين مرك الشيخ صالح كامج وجامعة األ هر .2441
 -21بحو اإلعالم بين الماضى والحاضر ،ر ية نقدية .ما تمر المعهاد العاالى
لالتصاج بتون عام 1111.
 -29الشبا المصرى والتليف يون ،محددات السلوع االتصاالى وعاداتا  ،بحا
جماعى بالتعاون بين اتحاد اإلذاعة والتليف يون ،ومرك بحو الرأى العام
بكلية اإلعالم جامعة القاهرة (باح رئيسى) 1111.
 -21اإلعاالم األمنااى :المفهااوم والوظااائف ،مجلاة أكاديميااة نااايف للعلااوم األمنيااة
.1111
 -28الشااراة المجتمعيااة ااى مصاار ،المفهااوم ودليااات التابيااا ،مرك ا بحااو
الشراة 1119.
 -29خرياة العقج العربى ى مال القرن الحادى والعشرين ،الما تمر العلماى
الهال عشر لكلية اإلعالم 1119.
 -26اإل عااالم واألمااان الهقااا ى اااى المجتمعاااات اإلسااالمية ،المااا تمر العشااارون
للمجل األعلى للشئون اإلسالمية .1116
اإلشرافًالعلمى على همانى عشرة رسالة دكتوراه وهالهين رسالة ماﭽستير.
تليفااااااااااااااااااااون العمااااااااااااااااااااج - 11/11929921 -11/11914696 -11/11891918 :
 - 11/11918141اك 11/11911919 :
تليفون المن ج القاهرة - 11/11999619 :موبايج121/2989111 :
تليفون المن ج اإلسكندرية11/1994916 -11/1988482 - :
العنوان 9 :ميدان جام الكواكبى بالعجو ة شقة . -21
e-mail: alyagwa@yahoo.com
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هانيا :الم لفات العلمية:

 -2األس

العلمية للعالقات العامة:

الابعاة األولااى  ،2499والهانياة  ،2496والهالهااة  ،2461والرابعاة عااام  ،1111مكتبااة
عالم الكت بالقاهرة.
ي عد هذا الكتا

من الكت

األولى التى صدرت باللغة العربية ى مجاج العالقات العاماة

محتويا على المبادئ األساسية لعلم العالقات العامة كعلم اجتماعى وسلوكى تابيقى.
وقد اعتمدت الم لفات العربية التى صدرت بعد ذلع على هذا الكتا سواء كان ذلع ى
مصر أو ى غيرها من دوج العالم العربى.
وقااد أرسااى الم لااف ااى هااذا الكتااا

ألوج ماارة توضاايحا للفااروا األساسااية بااين مفاااهيم

اإلعااالم والدعايااة واإلعااالن ودور كااج منهااا ااى العالقااات العامااة .وقااد اعتماادت الم لفااات
اإلعالمية الالحقة هذه المفاهيم واعتبرتها أساسا للتميي بين مسميات ناون االتصااج ومسامى
وسائج االتصاج الجماهيرية بدال من وسائج اإلعالم.
وقااد تمي ا هااذا الكتااا عاان الم لفااات السااابقة علي ا بالتحديااد الواضااح الاادقيا لوظااائف
العالقاااات العاماااة واإلجاااراءات التابيقياااة لممارساااته ا بشاااكج علماااى مماااا سااااعد الدارساااين
والممارسين على استيعابها وقبوج المفاهيم األساسية التى تتضمنها.

 -1العالقات العامة ى المنشآت المالية:
مكتبة عالم الكت  ،القاهرة .2461 ،وهو أوج كتا باللغة العربية يتناوج األس

العلمية

لممارسة العالقات العامة ى البنوع وشركات التأمين.
وقد ساهم هذا الكتا

ى تاور ممارسة العالقات العاماة اى البناوع الوانياة وشاركات

التأمين المصرية لتالحا البنوع األجنبية العاملة ى مصر.
كما تح هذا الكتا

المجاج للدراسات التابيقية ى م لفات العالقات وتااله الم لاف بعاد

ذلع بعدد من البحو

التابيقية ى المج االت الحكومية وغير الحكومية كما سيأتى ذكره .وقد

أعيد نشر هذا الكتا

العالقاات العاماة باين النظرياة والتابياا عاام

م هذه البحو

ى كتا

1111.
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 -1العالقات العامة والصورة الذهنية:
مكتبة عالم الكت  ،القاهرة .1111 ،2461
هو أوج كتا باللغة العربية يتعرض لموضوع الصورة الذهنياة ودور العالقاات العاماة
ااى تكوينهااا علااى مسااتوى األ ااراد والم سسااات والشااعو  .وقاادم ي ا الم لااف تعريفااا جدياادا
للصورة الذهنية وتحديدا لابيعتها والعوامج الم هرة يها.
وقد تعرض الكتا

لدور العالقات العامة ى تكوين الصورة الخارجية لمصر والجهات

المسئولة عن ترو يا هذه الصورة ،والوسائج التى تعتمد عليها م توضايح أهار الواقا الفعلاى
الداخلى على الصاورة الخارجياة مان خاالج الوا ادين علاى مصاروالمقيمين بهاا أو المتارددين
عليها.
والكتا

يعتبر إضا ة عربية للترا

العلمى ى هذا المجاج الذى يربا العالقاات العاماة

والصورة الذهنية باعتبا رها الهدف الذى تسعى إلي الم سسات والشعو وكذلع الشخصايات
البار ة ى المجتم .
وتاام ااى الابعااة الهانيااة عااام  1111إضااا ة بحهااين ساابا تقااديمهما لماا تمرى اإلعااالم
اإلسالمى والشراة العصرية م تحدي

لبعض صوج الكتا

األولى.

 -9مقدمة ى وسائج االتصاج:
باالشتراع م مجموعة م ن أساتذة كلية اإلعالم جامعاة القااهرة وقاد تام نشاره اى مديناة
جدة بالمملكة العربية السعودية عاام  2464واخات الم لاف بالفصاج األوج مان هاذا الكتاا
وموضوع  :االتصاج ،مفهوم  ،أنواع  ،أشكال  ،نون .
وقد تضمن هذا الفصج تحديدا لابيعة العملية االتصالية ،والعوامج الم هرة عليها ى هذا
العصر الذى تفوقت ي وسائج االتصاج وت ايد تأهيرها وأصبحت العامج الحاسم ى كهير من
التغيرات السريعة والحاسمة التى تحد
وقد سعى الم لف م

ى المجتم المعاصر.

مالئ إلى دراسة دور وسائج االتصاج ى المجتم الحدي وبين

اآلهار السلبية وااليجابية ،الايبة والخبيهة " لكى تتجن

المجتمعات العربياة ساموم ذلاع الادواء

الذى أصبح ى هذا العصر عالجا حتميا واشاباعا ضاروريا إلحتياجاات ملحاة لادى االنساانية
جمعاء" على حد تعبيار الم لاف الاذى أكاد اى مقدماة الكتاا أن التفساير اإلعالماى ل حادا
أصبح ضرورة حتمية إذا أردنا أن نفسر العديد مما يجرى حولنا تفسيرا علميا شامال ودقيقا.
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 -1العالقات العامة بين النظرية والتابيا :1111
يتضمن هذا الكتا عددا من الدراسات التابيقية ى العالقات العاماة .وياأتى اى مقدماة
هذه التابيقات العالقات العامة ى البنوع وشركات التأمين.
وترك هذه الدراسة على األخالقيات العامة ى المجاج المالى ،وعمليات التأهيج العلمى
للمشتغلين بها ،باإلضا ة إلى أسالي تنظيم إدارة العالقات العامة كما تتناوج العمليات البحهية
التى تقوم بها اإلدارة للتخايا ألنشاة العالقات العاماة علاى أسا

علمياة ونماوذال للعالقاات

العامة ى إحدى شركات التأمين األوروبية.
ويتناوج الكتا

أيضا العالقات العامة لحكومات الدوج النامية م تقاديم نماوذال مصارى

يوضح أهمية العالقات العامة ى تهيئاة الجمااهير للتغييارات المرتقباة .كماا يعارض ألهاداف
العالقات العامة الحكومية ،ومسئولياتها والقواعد العلمية لممارستها ى المجاج الحكومى.
ويقدم الكتا دراسة أخرى عن دور العالقات العامة ى م سسات التعليم العالى باعتبار
هااذا القااااع متصااال بجميا ئااات المجتما تقريبااا االبااا وخااريجين ،وأساااتذة وأولياااء أمااور،
وإعالميااين ومفكاارين ،والمجتم ا كل ا كنساايا يضاام باإلضااا ة إلااى ذلااع م سسااات وشااركات
وجماعات مهنية تمدها الجامعات بالخريجين وتغذيها بالفكر الخالا المتجدد.
وأخيرا نتعرض لقضايا المجتم المصرى المعاصر ومشكالت التى صاحبت ما أسميناه
بمرحلة اغيان المادة على المجتم المصرى .وقد جااء تابيقناا علاى إحادى شارائح المجتما
التى تمهج كما يقاج دائما نصف الحاضر وكج المستقبج .عرضنا أوال للمشكالت التاى تواجا
الشبا  ،هم حللنا دور العالقات العامة على المدى القصير والبعيد ى مواجهة هذه المشكالت
واستعادة التوا ا بين الحكومة والجماهير بصفة عامة والشبا بصفة خاصة.

 -8اإلعالم وقضايا التنمية :1111
يتضمن هذا الكتا

مفاهيم اإلعالم التنموى ونظريات الحديهة ،ويارح نموذجا لالتصاج

على مستوى العالم العربى مستفيدا من النظريات اإلعالمية ،ودخذا ى االعتبار الواق العلمى
للمجتمعات العربياة اى المرحلاة الحالياة .ويرسام هاذا النماوذال محاولاة واقعياة لالساتفادة مان
إمكانات التكاماج االقتصاادى باين بعاض األقااار العربياة ،وتجنا عواماج الفرقاة واالنقساام،
تحقيقا للمصلحة المشتركة ألكبر عدد من الدوج العربية ،كما أن يقدم أسلوبا للعمج اإلعالمى
التنموى على مستوى المجتم العربى الواحد ى ظج التحديات العالمية المعاصرة.
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وينتقااج الكتااا بعااد ذلااع إلااى نماااذال تابيقيااة لاابعض المش اكالت التااى تواج ا المجتم ا
المصرى بصفة خاصة ،وكذلع المجتمعات العربية التى تتشاب ظرو ها اى بعاـض الجوانا
م مشـكالت المجتم المصرى .ويأتى ى مقدمة هذه المشكالت:المشكلة السكانية التى تواج
المجـ تمعات النامية ،ومن بينها كهير من المجتمعات العربية ،م استهناء عدد قليج منها.

أغل

بينمااا تشااكج قضااية المياااه مشااكلة أساسااية لمعظاام المجتمعااات .وكااذلع باار ت علااى المسااتوى
العالمى قضــايا البيئة لتشـكـج اهتمامات اإلنسان المعاصر ومن بينها باــبيعة الحاج الموارد
المائية .و ى ظج األوضاع العالمية المعاصرة أصبح من الضرورى دراسة التحـاـديات التاى
تواج الهقـــا ة العربية .وأخيرا يتعرض الكتا

لدور العالقاات العاماة اى تحقياا االساتقرار

االجتماعى باعتباره الشرا األســ اسى لنجاح خاا التنمياة اى كا اة المجتمعاات .وي كاد هاذا
الكتا

أهـمـيـة حقوا اإلنسان باعتبارها هد ا أساسيا من أهداف التنمية.

 -9إدارة العالقات العامة بين اإلدارة االستراتيجية وإدارة األ مات:
باالشتراع م د .كريمان ريد 1118
يتناوج هذا الكتا

ى خمسة صوج عملية إدارة العالقات العامة التى تتال تكامج عدة

تخصصات علمية اى منظوماة إبداعياة متجاددة تتوا اا ما المتغيارات العالمياة الحديهاة التاى
تحتدم ي ها المنا سة ويسودها اإلبتكار الدائم.
 يستعاااـرض الكـاااـتا أنمااااا التنظاااـيم اإلدارى للعاااـالقات العاماااة التاااى تتيـاااـح لهاااا أداءوظائفـهـا على الوج األكمج ،متناوال أسالي تنظيم أجـــهــ ة العــالقات العـاـامة لادى
المنظمات المختلفاة ،ولادى وكااالت العالقاات العاماة المتخصصاة ،مستعـاـرضا المهاام
والوظائف المنواة بها ،وابيعة العالقة بينهــ ما ،وتاور دور وكاالت العالقات العاماة
ااى مصاار والاادوج العربيااة ،وكااذلع دور وكاااالت الع اـالقات العامااة الدوليااة األوربيااة
واألمريكية.
 يتنااااوج الكتاااـاوالتكتيكااى ،حي اـ

إدارة عمـليااااـات العـاااـالقات العاااـامة علااااى المساااتويين اإلسااااتراتيجى
يعاارض إلدارة الصااورة الذهنيااة ،وعالقتهااا باااإلدارة اإلسااتراتيجية

للمنظماات ،وكيفيااة اإلعااداد والتخااايا والتنفيااذ الكافء لعمليااة تشااكيج الصااورة الذهنيااة
للمنظمة.
 يتفرد هذا الكتاا بأنا أوج مرجا عرباى يتنااوج إدارة األ ماات مان منظاور اتصاالى،باعتبار إدارة اتصاالت األ مة محورا أساسيا ال غنى عن لنجاح إدارة األ مات.
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 يقدم الكتا نماذال علمية حديهة ومتاورة ى مجاج اتصاالت األ مة ترك على البعدينالوقائى والعالجى معا ،وذلع ى نماذال اتصاالت إدارة التغيير ،وإدارة القضايا ،وعادة
نماذال علمية ى إدارة إتصاال ت األ مة بما يضمن كفاءة اتصاالت المنظمة.
 -يستعرض الكتا عدة حاالت تابيقية عربية وأجنبية لتوضيح الجوان

النظرية الواردة

ى صول الخم .

هالها :البحو المنشورة:
تضامن كتااا دراسااات اى العالقااات العامااة واإلعاالن الااذى نشاارت مكتباة عااالم الكتا
بالقاهرة عام  2461خمسة بحو على النحو التالى:

 -2العالقات العامة وقضايا التنمية ى مصر:
وقد سبا نشره ى كتي عام  2496من مكتبة عالم الكت بالقاهرة.
وقااد تضاامن هااذا البح ا دراسـااـة رائاادة لاادور العـااـالقات العــااـ امة ااى القضااايا العامااة
 . Public Relations Management and Public Issuesوهو الدور الذى اعتارف با
علماء العالقات العامة ى التسعينيات.
وقااد وض ا البح ا

أصااوج التعامااج م ا المشااكالت االجتماعيااة والسياسااية واالقتصااادية

واإلداريااة علااى مسااتوى إدارات العالقااات العامااة ااى الهيئااات الحكوميااة والقااعااات غياار
الحكومياااة باإلضاااا ة إلاااى دور وساااائج االتصااااج الجماهيرياااة والهيئاااة العاماااة لإلساااتعالمات
باعتبارهاا أدوات للعالقااات العامااة علاى المسااتوى القااومى (المساتوى المركا ى حسا تعبياار
الباح ).

 -1العالقات العامة الحكومية وأهميتها ى الدوج النامية:
وقد نشر هذا البح

ى العدد األوج من مجلة الدراساات اإلعالمياة التاى أصادرتها كلياة

اإلعالم بجامعة القاهرة عام .2496
والدراسة ى حقيقتهاا محاولاة علمياة للتعارف علاى دور العالقاات العاماة الحكومياة اى
أحدا

 24 ،26يناير  2499والتاى أوضاحت عاددا مان األخاااء الجسايمة تمهلات اى غياا

العالقات العامة المصرية خالج الفترة السابقة على تلع األحدا والمصاحبة لها.
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وقد استفادت الحكومات المصرية المتعاقبة من هذه الدراسة ى االلت ام بأصوج التعامج
م الجماهير ى القضايا الحرجة والمشكالت القومية .ورغم وقوع أحدا األمن المرك ى بعد
ذلع إال أن التناوج اإلعالمى لهذه األحدا والتعامج معها اتسم باألسالو

العلماى الاذى دعات

إلي الدراسة.

 -1دور العالقات العامة ى م سسات التعليم العالى:
وقد نشرت هذه الدراسة ى العادد األوج مان المجلاة العلمياة التاى تصادرها كلياة اآلدا
والعلوم اإلنسانية بجامعة الملع عبد الع ي بالمملكة العربية السعودية عام .2462
وقد تناولت هذه الدراسة المشكالت التى تواج التعليم العالى وأهداف العالقات العامة ى
هذا المجاج ،دورهاا اى خدماة الهقا اة وخدماة المجتما المحلاى ،وذلاع قباج التفكيار اى إنشااء
وظائف نوا ور ساء الجامعات ووكالء الكليات لشئون خدمة البيئاة وتنمياة المجتما بخما
عشرة سنة.
وقد أضاف البح نموذجا لتنظيم إدارة العالقات العامة ى م سسات التعليم العالى دخذا
ااى االعتبااار ابيعااة هااذا المر ااا والجماااهير المتااأهرة بنشاااا  .وقااد أكااد الباح ا علااى أهميااة
االلت ام بأسالي تنمية العالقات بين إدارة الجامعة واألساتذة والاال والعاملين وكذلع الحاج
على مستوى الكليات والمعاهد العليا لتحقيا التفاهم ال مشاترع باين اإلدارة والااال وأعضااء
هيئة التدري .

 -9العالقات العامة وقضايا الشبا

ى مصر:

وقد نشرت هذه الدراسة ضمن مجموعة أعماج ندوة اإلعالم والشبا

التى نظمتهاا كلياة

اإلعاالم بجامعااة القااهرة ااى ينااير  ،2461وقااد اساتهد ت هااذه الدراساة تحديااد دور العالقااات
العامة ى ر أ الصدع الذى أحدهت مرحلة اغيان المادة

()2

ى قيم الشبا والمجتم المصرى

بصاافة عامااة ،ودعاات إلااى ضاارورة اسااتعادة التااوا ن المفقااود بااين أ ااراد المجتما وم سسااات
المختلفة ،والذى ينعك

بصورة حادة على الشبا  ،لما تتمي ب هذه الشريحة االجتماعية من

قلا وحيرة إ اء القيم المتصارعة ى المجتم .

( )0تعبير أطلقه الباحث على المرح لة التى أعقبت األخذ بييايذة افتاتذاال اصاتىذاى صذى مىذر صذى التىذ
اليبعيتيات وايتمرت ه ه المرحلة حتى اآل .
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ال ذاتى مذ

وقد ساهم هذا البح

ى مواجهة مشكالت الشبا

المصارى بأسالو علماى مان جانا

كهياار ماان الهيئااات الحكوميااة والم سسااات اإلعالميااة وكااذلع الهيئااات النيابيااة .وجاااء تشااكيج
المجل

األعلى للشبا والرياضة استجابة إلحدى توصيات هذا البح باإلضا ة إلى االهتمام

بب راما الشبا

ى اإلذاعة والتليف يون وإنشاء إذاعة الشابا والرياضاة ،واالهتماام باالبحو

والدراسات التى تتناوج مشكالت الشبا واالستفادة منها ى التخايا للسياسات الشبابية علاى
أسا

علمى.

 -1وسائج اإلعالم وقضايا الهقا ة ى مصر:
وقااد نشاارت هااذه الدراسااة ضاامن مجموعااة أعماااج م ا تمر الهقا ااة واإلعااالم الااذى نظم ا
المرك القومى للبحو

.2461

االجتماعية والجنائية ى مار

وقاد اسااتهد ت هااذه الدراسااة توضايح دور وسااائج اإلعااالم ااى نشار الهقا ااة ومعر ااة أهاار
التياارات الهقا يااة والخارجيااة التااى تااأتى بهااا هااذه الوسااائج علااى الشخصااية الهقا يااة لمجتمعنااا،
وارتبااا ذلااع بالتيااارات واألوضاااع الداخليااة التااى تهيااب المنااان ااى بعااض األحيااان للتيااارات
الخارجية لكى تسود وت هر.
وقد تبنى الباح

كرة التمييا باين االنسايا

الهقاا ى الاذى يخادم قضاايا التفااهم والساالم

العالمى والغ و الهقا ى الذى يعمد إلى التأهير على شخصية األمة وام
كما اال

البح

معالم هقا تها.

بأن تدعم اإلذاعة والتليف يون الفن الشعبى الهاادف الاذى يعبار بصادا

عن دماج الجماهير ودالمها ،باإلضاا ة إلاى ماا يجا

أن يقادماه مان ماواد أدبياة و نياة و كرياة

ر يعااة المسااتوى ترقااى بالمسااتوى الهقااا ى ،وتاانهض بالساالوع الحضااارى ،وتسااتهير الااقااات
االبداعية ى مختلف المجاالت.

 -8تنظيم األسرة كما يراه المجتم الريفى:
أجرى هذا البح خالج عام  2492بمعر ة جها تنظيم األسارة التااب للمجلا

األعلاى

للسكان واألسرة .وتوقف العمج ي أكهر من عامين إلى أن تولى الدكتور على عجوة اإلشراف
على وحدة بحو

االتصاج بجها تنظيم األسرة حي قام بوض خاة تفريغ البيانات وتحليلها

وإعداد الجداوج ،وأشرف على تنفياذ هاذه العملياات ومراجعتهاا وكتا بنفسا التقريار النهاائى
للبح

ى ديسمبر .2499
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وقد نشر هذا البح ى العدد الحادى والعشرين من مجلة دراساات ساكانية التاى تصادر
عن جها تنظيم األسرة والسكان وكاان يارأ تحريرهاا األساتاذ الادكتور محماد صابحى عباد
الحكيم.

 -9استاالع الرأى ى تنظيم األسرة قبج أحدا م تمر إعالمى وبعده:
ى العدد الراب والعشرين من مجلة دراسات سكانية الصادرة ى يونيو

ونشر هذا البح

تحريرها ى ذلع الوقت األستاذ الدكتور محمد صبحى عبد الحكيم.

 2491والتى كان يرأ

وقد قام الدكتور على عجاوة بوضا خااة البحا وتصاميم االساتمارة وتادري البااحهين
على العماج الميادانى هام أشارف علاى جما البياناات وتفريغهاا وتحليلهاا وكتا بنفسا التقريار
النهائى.

 -6البحو التى تفتقر إليها الدراسات اإلعالمية ى مصر:
وقد نشر هذا البح ضمن مجمو عة أعماج الحلقة األولى لبحاو
المرك القومى للبحو االجتماعية والجنائية عام .2496
وقد أشار هذا البح

إلى غيا

الدراسات والبحو

اإلعاالم والتاى نظمهاا

التجريبياة التاى تضا أساساا للتقناين

العلمى لكهير من مجاالت اآلهار السلبية واإليجابية لوسائج االتصاج الجماهيرية ،وكذلع تحديد
المداخج االقناعية المناسبة لظروف المجتم المصرى بالنسبة للقضايا المختلفة.

 -4العالقات العامة والشراة العصرية:
وقد تم نشر هذا البح

ضمن مجموعاة أعمااج ما تمر الشاراة العصارية بالقااهرة عاام

.2469
وقااد تضاامن البحاا دراسااة للعالقااات بااين الشااراة والجماااهير خااالج تاارة االحاااتالج
االنجلي ى والرواس

التى تركتها هذه العالقات ودهارها على صورة الشاراة المصارية عناد

الجماهير ،كذلع تاور هذه العالقات خالج الفترة التى أعقبت االحتالج وكياف يمكان تصاحيح
هذه المسيرة السلبية وتأكيد الجوان

اإليجابياة التاى عالجات كهيارا مان أخاااء الماضاى وناتا

عنها يادة التعاون بين الشراة والجماهير لمواجهة الجريمة ونشر الوعى األمنى.

 -21العالقات العامة وقضايا البيئة ى مصر:
وقد نشر هذا البح

ضمن مجموعة أعماج الحلقة البحهية التى نظمتها كلية اإلعالم عاام

.2441
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وقد تناوج البح دور العالقات العامة على المستويين ا لمرك ى والالمرك ى ى الحفاظ
على الموارد البيئية ومواجهة التلو ى كا ة المجاالت من أجج بيئة نظيفاة يعايف يهاا أبنااء
مصر ويتناوج المواانون اعامهم وشرابهم خاليا من التلو .
وقد رك البح

على أسالي توعية المواانين والتصدى للمشاكالت القومياة التاى تا هر

على البيئة النابعة من الداخج أو القادمة من الخارال كمشكلة النفايات النووية أو هضبة األهرام
أو تلوي

مياه البحار.

 -22اإلعالم اإلسالمى وتحديات القرن الحادى والعشرين:
وقد نشر هذا البح

ضمن مجمو عة أعماج نادوة اإلعاالم اإلساالمى باين تحاديات الواقا

واموحات المستقبج التاى نظمتهاا م سساة اقارأ الخيرياة بالقااهرة بالتعااون ما مركا صاالح
كامج لالقتصاد اإلسالمى بجامعة األ هر عام .2441
وقد أشارت هذه الدراسة إلى ضرورة تغيير الواق العربى وتاويره كأسا

ينالا منا

اإلعاال م اإلساالمى إلااى أرجااء المعمااورة بقاوة و اعلياة لتصااحيح صاورة المساالمين أماام غياار
المسلمين.
كمااا أشااار البح ا

إلااى ضاارورة االسااتفادة ماان التقنيااات الحديهااة ااى وسااائج االتصاااج

باإلضاا ة إلااى كا ااة الوسااائج المعرو اة علااى أن ياادعم هااذا بةعاااء د عااة قويااة لوكالااة األنباااء
اإلسالمية واالستف ادة من القمر الصناعى العربى لخدمة الدعوة واإلعالم اإلسالمى.

 -21اسااتاالع رأى الجمهااور حااوج المااواد والبااراما الدينيااة المقدمااة ماان
اإلذاعة والتليف يون "دراسة ميدانية تقويمية":
وقام األستاذ الدكتور على عجوة باإلشراف األساسى على هذا البح
العامة لبحو

الذى نفذت اإلدارة

المشاهدين باتحاد اإلذاعة والتليفريون عام .2441

وقد شارع ى البح ستة وأربعون باحها ومشر ا ميدانيا وقد انتهى البح

إلى عدد مان

التوصيات الهامة أبر ها تقديم العبادات والمعامالت من خالج أعماج درامية ،واختيار أ ضج
العلماااء ذوى القبااوج الجماااهيرى لتقااديم األحادي ا

الدينيااة ،م ا التركي ا علااى الموضااوعات

المعاصرة التى تشغج الجماهير .كما أوصى البح بضرورة مناقشة مشاكج الشابا والمارأة
وقضااايا العصاار واالهتمااام بااالبراما الدينيااة الخاصااة باألافاااج ،ومشاااكج االدمااان والتسااي
والالمبااله.

- 05 -

رابعا :الرسائج التى منحت تحت إشرا ى:
(أً)ًرسائلًالماجستيرً :
 -2ياسين أحمد أحمد الشين – " دور العالقات العامة ى التنمية االجتماعية ى المجتمعات
المحلية م دراسة ميدانية لتأهير نوادى االساتماع اى الرياف المصارى" كلياة اإلعاالم
جامعة القاهرة .2499
 -1عااوض عبااد القااادر عبااد

– "دور اإلعااالن ااى التنميااة االجتماعيااة دراسااة تابيقيااة

لعملية تهجير النوب إلى مناقاة خشام القرياة بالساودان" .كلياة اإلعاالم جامعاة القااهرة
.2496
 -1يوسف محمد أحمد الخضر – " اإلعالم االقليمى وأهره على الرأى العام المحلى دراسة
تابيقية على إعالم محا ظة الج يرة بالسودان" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2496
 -9محمد ناجى الجوهر " -دراسة ميدانية ألهداف ووظائف العالقات العامة اى م سساات
الحكومة والقااع العام بالعراا" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2496
 -1هدى محمد ع ت صقر – " دور المعارض واألسواا ى نقج المعلومات اى المجااج
الاااداخلى للدولاااة – دراساااة نظرياااة وتابيقياااة لااادور الهيئاااة العاماااة لشااائون المعاااارض
واألسواا الدولية ى مصر منذ عام  "2418كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2496
 -8حسن أحمد الحسن – " العالقات العامة ى الم سسات الصناعية اى الساودان -دراساة
ميدانية لعينة من هذه الم سسات" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2494
 -9يصج محمود خضر – "أهر اإلعالم ى دينامية الجماهير السودانية – دراسة ميدانية
ى قرية سودانية بمحا ظة الج يرة" تاريخ المنح .2494
 -6حساان محمااد سااليمان – " الرقابااة علااى وسااائج االتصاااج وأهرهااا علااى أجه ا ة اإلعااالم
السااودانية ااى الفتاارة ماان عااام  2411إلااى عااام  "2418كليااة اإلعااالم جامعااة القاااهرة
.2494
 -4محمد سيد محماد علاى عتاران – " العالقاات العاماة اى قاااع االساتهمار اى مصار –
دراسة ميدانية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2468
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 -21مر ت محمد كامج مرسى – " تأهير وسائج االتصااج علاى تنمياة الاوعى الصاحى اى
مصر – دراسة تجريبية على قرية مصرية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2468
 -22السيد بهنسى حسن – " العالقات العامة ى الجامعات المصرية" كلية اإلعالم جامعاة
القاهرة .2468
 -21محمود محمود محمد الشربينى – "دور وسائج اإلعالم ى التوعية بالتخايا القاومى
ومتالبات ما دراساة ميدانياة علاى اتجاهاات الجمااهير نحاو خااا التنمياة القومياة اى
مصر" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2469
 -21بسيونى إبراهيم عبد الحليم حمادة – " العالقة المتبادلة بين وسائج اإلعالم والجمااهير
ى تحديد أولويات القضايا العامة ى مصر" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2462
 -29ا ادة عبااد المنعاـم البكاارى – "دور قصاـور الهقا ااة الجماهيريااة ااى نشاار الهقا ااة ااى
مصر – دراسة مي دانية لعينة من قصور الهقا ة الجماهيرية ى الريف والحضار" كلياة
اإلعالم جامعة القاهرة .2466
 -21أشرف أحمد عبد المغيا

– " دور اإلعاالم اى تكاوين الصاورة الذهنياة لادى الشابا

المصاارى عاان العااالم الهال ا – دراسااة تحليليااة ميدانيااة" كليااة اإلعااالم جامعااة القاااهرة
.2441
 -28يحيى حسنى أحمد محمد – " الوظيفة االتصالية للعالقات العامة ى الجها المصر ى
– دراسة تابيقية مقارنة على عينة من البنوع ى مصر" كلية اإلعالم جامعاة القااهرة
.2441
 -29هريا أحمد البدوى – " دور االتصاج ى تكوين الصورة الذهنية للشع
األوربيااين – دراسااة ميدانيااة علااى عينااة ماان جمهااور الشااع

المصرى عن

المصاارى" كليااة اإلعااالم

جامعة القاهرة .2441
 -26سها على حسان البااراوى – "تخاايا اختياار الوساائج اإلعالمياة اى مصار دراساة
تحليلية ميدانية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2448
 -24محمود عبد الفتاح – " دور وسائج اإلعاالم كاأداة اى الصاراع ،دراساة تابيقياة علاى
حر

الخليا" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2449
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 -11غادة اروا عبد الفتاح – " استخدامات وإشباعات الجمهور الداخلى للمابوعات التى
تصادرها العالقاات العامااة اى القااااع الخاا واألجها ة الحكومياة ااى مصار" .كليااة
اإلعالم جامعة القاهرة .1111
 -12أمانى محمد السيد" :تقييم البراما المكفولاة اى التليف ياون المصارى" .كلياة اإلعاالم
جامعة القاهرة .1111
 -11ريم أحماد عاادج اا  " :تاأهير بيئاة المنظماة علاى السالوع االتصاالى لجهاا العالقاات
العامة ،دراسة ميدانية تحليلية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .1111
 -11إيمان محمد أحمد حسن " :دور الباراما البيئياة باالتليف يون المحلاى اى تنمياة الاوعى
البيئى لدى المراهقين" معهد الدراسات العليا للافولة – جامعة عين شم .1119 ،
 -19هاادى نعماات باااقر خااورى :دور وسااائج اإلعااالم ااى نشاار االهتمااام بالقضااايا العامااة،
دراساة تابيقيااة علااى دولاة اإلمااارات العربيااة المتحاادة – كلياة اإلعااالم جامعااة القاااهرة
.1111
 -11انجااى محمااد أبااو سااري  " :الصااورة الذهنيااة لمهنااة العالقااات العامااة لاادى ممارساايها
وعالقتها بمستوى أدائهم لها .كلية اإلعالم – جامعة القاهرة .1119
 -18إيمان تحى محمد عمر :العالقاة باين رعاياة المنظماات ل نشااة واألحادا

الخاصاة

وبين اتجاهات الجماهير نحوها .كلية اإلعالم جامعة القاهرة .1118
 -19يسرا حسنى عبد الخالا " :الوظيفة االتصالية للجمعيات األهلية النسائية ى جمهورية
مصر العربية .جامعة أسيوا .1111
 -16أسامة عبد الحميد محمد " :الحملة اإلعالمية األمريكية الموجهة للعالم العربى لتحسين
صورتها الذهنية وتسويا الهقا ة والقيم األمريكية .جامعة أسيوا .1118
 -14إيمان محمد أحمد ندا :دور العالقات العامة ى تابيا المعاملة العقابية الحديهة ،دراسة
على الجهات المعنياة بتابياا المعاملاة العقابياة بالقااهرة الكبارى .كلياة اإلعاالم جامعاة
القاهرة .1118
(ب)ًرسائلًالدكتوراهً :
 -2محمود يوسف مصافى عباده – "دور قاادة الارأى الادينيين اى معالجاة قضاايا الشابا
دراسة ميدانية ى الريف المصرى" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2469
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 -1تحسين منصور رشيد – " تنظيم وإدارة العالقات العامة اى الجهاا الحكاومى األردناى
واتجاهات اإلدارة العليا نحوها – دراسة ميدانية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2441
 -1ا ادة عبااد الماانعم البكاارى – " دور االتصاااج المباشاار ااى تنميااة الااوعى االجتماااعى –
دراسة ميدانية للنشاا االتصالى بالجمعيات الهقا ية والعلمياة اى مصار" كلياة اإلعاالم
جامعة القاهرة .2448
 -9عصااام الاادين أحمااد اارال ايااد – " الوظيفااة االتصااالية لمنظمااة التحرياار الفلساااينية –
دراسة ميدانية تحليلية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2448
 -1حماادى محمااد شااعبان – " دور العالقااات العامااة واالنسااانية ااى التجمعااات العسااكرية
الشراية" أكاديمية الشراة .2442
 -8كاماج صاالح الادين – " الاادور االتصاالى لإلعاالن الصاحفى ااى تحقياا أهاداف المعلاان
والجمهور ،دراسة ميدانية تحليلية" جامعة األ هر .2449
 -9عادج حسن سيد – " تقويم العالقات العامة ى بعض أندية جمهورية مصر العربية .كلية
التربية الرياضية – جامعة المنيا – .2449
 -6أمجد بدر منصور القاضى " -أسالي

الدعاية االنتخابية وتأهيرها على السلوع االنتخابى

ى المملكة األردنية الهاشمية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .1111
 -4اروا ياسين التركى " :دور العالقات العامة ى تحقيا الرضا الوظيفى" كلياة اإلعاالم
جامعة القاهرة .2446
 -21عبد الع ي عبد الستار التركستانى" :تأهير اإلعالن التليف يونى الدولى علاى الجوانا
االجتماعيااة والهقا يااة ع لااى المملكااة العربيااة السااعودية" كليااة اإلعااالم جامعااة القاااهرة
.2444
 -22أشرف أحمد عبد المغي  " :العالقاة المتبادلاة باين التعارض المشاترع لوساائج اإلعاالم
والعالقات االجتماعية" كلية اإلعالم جامعة القاهرة .2446
 -21محمد محفوظ ال هرى " :العوامج الم هرة على القاائم باالتصااج اى إدارات العالقاات
العامة .جامعةًجنوبًالوادى.1112 .
 - 21حنان عبد السالم هارون" :العوامج الما هرة علاى العااملين اى العالقاات العاماة – دراساة
تابيقية على عينة من المنظمات اإلنتاجية والخدمية ى مصر" .جامعة المنيا.1111 ،
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 - 29عليذذاع عبذذى الاتذذاال رم ذذا  :القذذيا ال قاصيذذة التذذى تعليذذما الذذىراما العربيذذة واألفتبيذذة بذذالتليا يو
المىر للمراهقي – ىراية مقارتة تحليلية وميىاتية .معمى الىرايات العليا للطاولة .2113

 -21جاساام خليااج مياار ا ناصاار " :اإلعااالم األمنااى ااى منظومااة العمااج الشااراى – دراسااة
تابيقية على دولاة اإلماارات العربياة المتحادة" كلياة الدراساات العلياا .أكاديميةةًمبةار ً
لألمن.1119 .
صالح السيد" :دور الصحف المصرية اى تشاكيج صاورة األحا ا

 -28هبة

السياساية

المصرية وانعكاسها على المشاركة السياسية .قسم اإلعالم جامعة حلوان.1118 .
 -29علياء سامى عبد الفتاح" :دور وسائج اإلتصاج الحديهة ى تشكيج العالقات االجتماعية
الجامعى – دراسة مقارنة بين مستخدمى وسائج االتصاج التقليدية" كلية اإلعالم

للشبا
.1119

 -26عقيد /أيمن أحمد حا ظ :تأهير وسائج اإلعالم ى السلوع اإلجراماى  -دراساة ميدانياة.
كلية الدراسات العليا  -أكاديمية مبارع ل من ،مار

.1119

خامسا :األعماج االنشائية والنشاا الجامعى والهقا ى:
 -2المشاركة اى تااوير الالئحاة الدراساية لكلياة اإلعاالم مناذ قياامى بمهاام منصا وكياج
الكلية لشئون التعليم والاال

من عام  2461حتى  2468وكذلع من عام  2449حتى

اآلن.
 -1المشاركة ى تاوير الئحاة قسام اإلعاالم بجامعاة الملاع عباد الع يا بالمملكاة العربياة
السعودية خالج ترة إعارتى لهذا القسام مان عاام  2496إلاى عاام  2461والتاى بادأت
عق

إنشاء القسم مباشرة.

 -1القيااام بوض ا خاااة الدراسااة لشااعبة العالقااات العامااة بقساام اإلعااالم بجامعااة األمااارات
العربياة المتحاادة خااالج ياارتى للقساام ااى النصااف األوج مان عااام  2441لماادة أربعااة
شهور كاملة ووضعت خاللها التوصيف العلمى الكامج لمواد هذه الشعبة.
 -9المشاركة ى النشاا الاال بى منذ حصولى على درجة الدكتوراه حتى اآلن ى النشااا
الاالبى حي

توليت ريادة اللجنة الرياضية عادة مارات وكاذلع لجناة الجوالاة الهقا ياة.

وإشرا ى بحكم منصبى كوكيج للكلية لشئون التعليم والاال لهال دورات كاملة على
أنشاااة الاااال  ،وشاااركت ااى متابعااة هااذه األنشاااة عاان قاار  ،حي ا
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أدرت معظاام

الندوات ،وشاركت ى عدد كبير من الرحالت ،وحضارت العدياد مان الحفاالت الفنياة،
وشاركت ى بعض المباريات الودية بين الفرا الرياضية للكلية.
 -1المشاركة ى كهير من الندوات داخج الجامعة وخارجها على مدى هال وعشرين سنة
على النحو التالى:

 المشكلة السكانية وتنظيم األسرة. العالقات العامة فى الهيئات الحكومية وغير الحكومية. دور اإلعالم فى مواجهة مشكالت البيئة. دور اإلعالم فى تيسير العلم بالقانون. دور اإلعالم فى نشر الوعى األمنى. تحسين العالقات بين الشرطة والجماهير. اإلعالم وترشيد استهالك المياه. اإلعالم الرياضى ودوره فى مواجهة العنف الجماهيرى وااللتزام بالروح الرياضية. دور اإلعالم فى مواجهة قضايا العنف واإلرهاب. اإلعالم الدينى ودوره فى ملء الفراغ الدينى عند الشباب. المش ااارفة ف ااى الب اارام اإلتاعي ااة والتليفزيوني ااة الت ااى تتن اااوال قض ااايا البيئ ااة والمش ااكالتالسكانية والسلوفية العامة والقضايا االجتماعية بشكل عام.
 المش ااارفة ف ااى ن اادوات تا ااوير الب اارام التليفزيوني ااة وعض ااوية لج ااان تحك اايم اإلعالن اااتالتجارية وإعالنات الخدمة العامة.
 وخااالال فتاارة عمااادتى لكليااة اإلعااالم قمااب بالتعاااون مااى مال ااى أعضاااء هيئااة التاادريبالكليااة بتا ااوير الال ح ااة الدراسااية لمر لت ااى ال بك ااالوريوا والدراسااات العلي ااا يا ا ت اام
تابيق نظام الساعات المعتمدة مى تعديل فى المتالبات اإلجبارياة واالختيارياة وإضاافة
مواد جديدة تتفق مى التاور العالمى فى الدراسات اإلعالمية.
 تم إنشاء أستوديوهات اإلتاعة والتليفزيون على أ دث المواصافات الفنياة بماا يتفاق ماىالتاورات الحديثة.
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 تاام تحاادي معاماال الكمبيااوتر وإنشاااء معاماال جدياادة تفااى بالحاجااات المتزاياادة للعمليااةالتعليمية.
 تاام وضااى ال ح ا ا ة الدراسااة بالشااعبة اإلنجليزي ااة التااى افتتحااب بع ااد انتهاااء فتاارة عم ااادتىللكلية.
 تم توسيى نااق المؤتمر العلمى السنوى للكلية ليغاى البا ثين من الدوال العربية. تم تصميم ملحق لمبناى الكلياة ووضاى جراألسااا لهاما الملحاق فاى نفا عاام افتتااحاستديوهات اإلتاعة والتليفزيون وقد تم بعد تلك نقال هاما الملحاق إلاى مديناة الساادا
من أفتوبر.
 المسااهمة مااى إدارة الجامعااة فاى الترتيااش ألساابوا شااباب الجامعاات الاامى عقااد بجامعااةالقاهرة وفملك الماؤتمرات التاى بحثاب تااوير التعلايم الجاامعى وفافاة األنشااة العلمياة
والثقافية واالجتماعية واللجان داخل الجامعة وخارجها.
 قيااامى بمهااام مقاارر اللجنااة العلميااة الدا مااة للترقيااات وفااملك نا ااش ر اايالدراسات اإلعالمية بالمجل األعلى للجامعات.

لجنااة قااااا

سادسا :خدمة المجتم وتنمية البيئة:

 -2المشكلة السكانية وتنظيم األسرة:
بادأ اهتمااامى بهااذه المشااكلة و بقساام الصااحا ة بكليااة اآلدا جامعااة القاااهرة حيا سااجلت
لدرجة الدكتوراه موضوعا عنوان " :دور اإلعالم ى تنظيم األسرة بالريف المصارى" .وبعاد
حصولى على درجة الدكتوراه ى هذا الموضوع ى برايار  2499أختارت للعماج مستشاارا
لبحو تنظيم األسرة بجها األسرة والسكان.
وتم اختيارى عضوا اى الما تمر القاومى للساكان الاذى عقاد  2469تحات رعاياة السايد
رئي

الجمهورية.
وشاااركت ااى معظاام الناادوات والاادورات التدريبيااة الخاصااة بالمشااكلة السااكانية وتنظاايم

األسرة.
وتناولت هذه المشاكلة اى معظام أحاادهى اإلذاعياة والتليف يونياة والصاحفية .وكاذلع اى
محاضراتى الجامعية التى تتصج بمواد اإلعالم والمجتم .
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كما أنتجت بعاض الكتيباات والماوياات الخاصاة بتوعياة قياادات الشابا بتنظايم األسارة
بتمويج من صندوا األنشاة السكانية باألمم المتحدة.

 -1مشكلة المياه والمحا ظة على نهر النيج وحمايت من التلو :
تقديرا إلهتمامى بالمحا ظة على الموارد المائية كما ونوعا وق اختيار األساتاذ الادكتور
و ير االشغاج والموارد المائياة لاى لقياادة رياا العماج اإلعالماى وتعييناى مستشاارا إعالمياا
للو ارة ى  2449/9/1وحتى .1111
كما تم اختيارى ضمن أع ضاء اللجنة القومية لإلعالم المائى التى تشكلت برئاساة و يار
الموارد المائية والرى وضمت ى عضويتها كبار رجاج اإلعاالم والفكار والقياادات الشاعبية
والرسمية ى مصر.
وقد أشار ت علاى هاال حماالت إعالمياة لترشايد اساتهالع الميااه والمحا ظاة عليهاا مان
التلو .
 وقد أذيعت الحملة األولى خالج عام .2449
 وجاءت الحملة الهانية خالج عام .2449
 وكانت الحملة الهالهة خالج عام .2446
ويضاف إلى ذلع إشتراكى ى كهير من الندوات الجماهيرية وحلقات البح التى تناولت
مشااكلة محدودياااة الميااااه والمحا ظاااة عليهاااا مااان التلااو والتاااى عقااادت اااى محا ظاااات القنااااة
واالسكندرية والغربية وتم إذاعتها تليف يونيا ،وكذلع قادمت عاددا مان المحاضارات وشااركت
ى حلقات البح

الجامعية التى عقدتها بعض الكليات ى هذا الموضوع.

 -1العمج السياسى ى خدمة قضايا الوان:
(أ ) تم اختيارى لعضاوية لجناة الشائون الدينياة باألماناة العاماة للحا
بقرار األمين العام للح

الاوانى التاى تشاكلت

رقم  222لسنة  2449برئاسة أ.د .أحمد عمار هاشام وضامت

ى عضويتها سب وعشرين عضوا من علماء الدين اإلسالمى ى مصر.
( ) تم اختيارى ى بعض لجان االستماع بمجل
العاجلة وتنوير المجل

الشع

لمناقشة بعض القضايا االجتماعياة

برأى رجاج الفكر ى المجتم لمواجهة هذه المشكالت.
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(جاـ) تام اختيـاـارى عضـااـو بالمجاال القومياة المتخصصاة منااذ عاام  2461وحتاى اآلن ااى
قاااااع اإلعـاااـ الم وشااااركت اااى وضااا توصااايات هاااذه اللجناااة لتااااوير العماااج اإلذاعاااى
والتليف يونى".
(د) تاام اختياـارى عضااوا بااالمجل

األعلااى للصااحا ة ،وعضااوا بمجل ا

أمناااء اتحاااد اإلذاعااة

والتليفــ يون ورئيسا للجـنة األخبار والبراما الحوارية .
(هـ) تم اختيارى عضوا بلجنة شئون األحــ ا
مجل ا

السـياساـية التاى تضـاـم باإلضاا ة إلاى رئاي

الشااورى و ياار الداخليااة وو ياار الش اـئون القـانـوني اـة وهالهااة مسـتشـااـارين هااال

شخصيات عامة كنت واحدا من بينهم.

سابعا :الم تمرات العلمية التاى تمات المشااركة يهاا بأبحاا أو رئاساة جلساات
أو رئاسة الم تمر:
 -2م تمر بحو

اإلعالم بالمرك القومى للبحو

االجتماعية .2496

 -1الما تمر الادولى لوساائج اإلعاالم والعاام النااامى الاذى نظمتا الجامعاة األمريكياة بالقاااهرة
 .2496واستقبج أعضاءه الرئي

السابا محمد أنور السادات ونائب الرئي

الحالى محمد

حسنى مبارع
 -1م ا تمر الشااراة العصاارية  2469الااذى نظم ا مرك ا بحااو
المصرية..

الشااراة بااو ارة الداخليااة

 -9م تمر اإلعالم وقضايا البيئة ى أ ريقيا الذى نظمت كلياة اإلعاالم جامعاة القااهرة 2441
باالشتراع م المنظمة األ ريقية لبحو

اإلعالم.

 -1ما تمر اإلعاالم اإلساالمى باين تحاديات الواقا واموحاات المساتقبج الاذى نظمتا جامعاة
األ هر عام  ،2441باالشتراع م م سسة اقرأ اإلسالمية.
 -8م تمر اإلعالم األمنى بالرياض  2469الذى نظمت أكاديمية نايف للعلوم األمنية.
 -9م تمر اإلعالم األمنى بااألردن  1111الاذى نظمتا أكاديمياة العلاوم األمنياة بالتعااون ما
جامعة م تة األردنية.
 -6م تمر بحو

اإلعالم ى العالم العربى الاذى نظما المعهاد العاالى لالتصااج بتاون

 .1111حيث شارلت بوراة بح ية بعتوا بحوث افعالا بي الما ى والحا ر.
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عاام

 -4م تمر رابااة علمااء االتصااج العار واألماريكيين الاذى نظمتا الرابااة باالشاتراع ما
الجامعة األمريكية بالقاهرة  AUSACEعام .1111
-21

والعشرين ل علماء بحو

الم تمر الخام

االتصاج ى العاالم  IAMCRالاذى نظمتا

الراباة باالشتراع م الجامعة األمريكية بالقاهرة عام .1118
 -22المشاركة ورئاسة الجلسات ى اهنى عشر م تمرا نظمت ها كلية اإلعالم جامعة القاهرة
ورئاسة الم تمر هال

مرات متتالية خالج ترة عمادتى للكلية.

-21

رئاسة جلسات ى م تمرات معهد البحو

-21

رئاسة جلسة المفاهيم ودلياات التابياا بما تمر الشاراة المجتمعياة الاذى نظما مركا

بحو
-29

العربية التاب لجامعة الدوج العربية.

الشراة بأكاديمية مبارع ل من – يناير .1119
تقديم نموذال لخرياة العقاج العرباى اى مالا القارن الحاادى والعشارين اى الما تمر

العلمى لكلية اإلعالم جامعة القاهرة مايو .1119

هامنا :المدرسة العلمية للدكتور على عجوة:
تبلورت المدرسة العلمية للدكتور /على عجوة بعد عودت من المهمة العلمية التى أمضاها
بجامعااة ميتشااجان  Michigan State Universityوالتااى رك ا ت علااى دراسااة مناااها
العالقات العامة وأسالي
تحات عناوان األسا
بالتاادري

ممارستها ى كبرى المنشآت األمريكية وبدأ بةصدار أوج م لف لا

العلمياة للعالقااات العاماة .هاذا الكتااا يتعاماج معا البااحهون والقااائمون

ااى هااذا المجاااج باعتباااره المرج ا األساسااى ااى العالقااات العامااة باللغااة العربيااة.

وما اج هذا الكتا بابعات األرب من  2499إلى  1111وبما اشتمج علي من إضاا ات هاو
المرج العربى األوج ى هذا التخص

 .وعن أخذت العديد من الم لفاات التاى ظهارت بعاد

ذلع.
وقد أضيف إلى هذا الكتا

ى العام التالى  2496كتا العالقات العامة وقضايا التنمية،

الذى أكد وأوضح دور العالقات العامة غير التقليدى ى مجاالت التنمية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واإلدارية.
هم جاء كتاا

العالقاات العاماة والصاورة الذهنياة الاذى صادرت ابعتا األولاى اى عاام

 2461وابعتا الهانياة اى عاام  1111وكاان مان باين المراجا العربياة األولاى التاى تناولات
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موضوع الصورة الذهنية ،و تحت المجاج أمام الباحهين القتحام هذا المجاج وإضا ة العديد من
ى هذا المجاج.

البحو

أما كتا

العالقات العامة ى المنشآت المالياة ( )2461هاو أوج مرجا متخصا

اى

هذا المجاج الذى أرسى العديد من الدراسات ى المجاالت التابيقية المتنوعة ومنهاا دراساات
أخرى قام بها الم لف نفس ونشرت ى كتا

العالقات العامة بين النظرية والتابيا.

وعلى المستوى البحهاى أشارف الادكتور علاى عجاوة علاى العدياد مان ااال

الدراساات

العليا ى الجامعات المصرية والعربية وتخرال على يديا جميا أعضااء هيئاة التادري
العالقات العامة واإلعالن بكلياة اإلعاالم جامعاة القااهرة ،وبعاض القاائمين بالتادري
التخص

بقسام
اى هاذا

ى الجامعات المصرية والعربية.

ويشر نى أن يتبوأ االبى ى مرحلتى الماجستير والدكتوراه مناص ر يعة ى جامعات
مصر والعالم العربى على النحو التالى:
 فامعة القاهرة :خمس أياتىة مذتما ريذيس القيذا اليذاب  ،أ.ى .يذامى عبذى الع يذ  ،وريذيس القيذاالحالى أ.ى .محموى يوي

ويت أيات ة مياعىي  ،و ماتية مىريي .

 -ألاىيمية الياىات :أ.ى .هى محمى ع ت ىقر رييس األلاىيمية اليابقة.

 ألاىيمية مبارك لألم  :لواع ىلتور حمى شعبا رييس مرل بحوث الشرطة يابقا. المرل القومى للبحوث اصفتماعية والفتايية :ال ة أيات ة م بيتما رييية المرل اليابقة أ.ى.تفو الاوال والحالية أ.ى .تفو خليل.

 باف اصة إلى فامعذات األ هذر – المتيذا – أيذيوط – فتذو الذواى – حلذوا – عذي شذمس –طتطا – المتوصية ،باف اصة إلى بعض القياىات خارج تطا الفامعات ومرال البحث العلمى.

كما يشر نى أن يكون االبى من الدوج العربية منتشرين ى الدوج التالية:
السااودان – المملكااة العربيااة السااعودية – دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة – سااوريا –
المملكة األردنية الهاشمية – العراا – تون

– الج ائر.

وباإلضا ة إلى هذه الرسائج التى بلغت سب وأربعين رسالة شاركت ى مناقشة ما يقر
من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه ى الجامعات المصرية ،وهالهة رسائج ى جامعتى الملاع
عبد الع ي واالمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية.
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لمذذا ش ذذارلت صذذى تحل ذذيا العىيذذى مذ ذ بح ذذوث الترايذذة بالفامع ذذات المى ذرية والي ذذعوىية وافماراتي ذذة

واألرىتيذة باف ذاصة إلذى صحذن افتتذاج العلمذى للعىيذذى مذ المتقذىمي للترايذة إلذى ىرفتذى أيذتا وأيذذتا

مياعى صى تخىن افعالا.

تاسعا :المناص

القيادية التى شغلها أ.د .على عجوة:

 -2رئااي قساام العالقااات العامااة واإلعااالن (قااائم بعمااج)  2496/1/21و ااى 2461/4/9
رئيسا للقسم.
 -1وكيااج كليااة اإلعااالم لشاائون التعلاايم والاااال

ماان  2461/8/16حتااى إعااارتى إلااى

السعودية ى أكتوبر  ،2468هم من أكتوبر  2449حتى  4سابتمبر  .1111باإلضاا ة
إلى تسعة شعور قبج الحصوج على د رجة األساتاذية كقاائم بالعماج يكاون تارة شاغلى
لمنص وكيج الكلية لشئون التعليم والاال عشر سنوات.
 -1عميد كلية اإلعالم جامعة القاهرة لمدة هاال سانوات اعتباارا مان  21سابتمبر 1111
إلى  4سبتمبر .1111
 -9عميد كلية اإلعالم جامعة  8أكتوبر والمعهد العالى لفنون االتصااج لمادة عاام اعتباارا
من أكتوبر  1111إلى سبتمبر .1119
 -1عميد كلية اإلعالم جامعة أكتوبر للعلوم الحديهة واآلدا اعتبارا من  2سبتمبر 1119
إلى نهاية أغسا

.1118

 -8مقرر اللجنة العلمياة لترقياات األسااتذة واألسااتذة المسااعدين تخصا

اإلعاالم خاالج

دورة .1111-1111
 -9نائ
 -6رئي

رئي

لجنة اإلعالم بالمجل

األعلى للجامعات دورة .1111-1111

لجنة األخبار والبراما الحوارياة بمجلا

أمنااء اتحااد اإلذاعاة والتليف ياون مان

.1119-1111

عاشرا :عضوية الجمعيات العلمية:
 -2عضاااو المنظماااة األ ريقياااة لبحاااو

اإلعاااالم

African Organization for

Communication Research.
 -1عضو راباة علماء االتصاج العر واألمريكيين .AUSACE
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 -1عضو جمعية علماء بحو
 -9عضو شعبة بحو

االتصاج ى العالم .IAMCR

العلوم االجتماعية بأكاديمية البح

 -1عضو لجنة اإلعالم بالمجال

العلمى.

القومية المتخصصة.

حادى عشر :المشروعات التنموية التى تمت بمشاركة هيئات أجنبية:
 -2حملة التوعية التى قام بها الدكتور /على عجوة ى الدعوة لتنظيم األسرة بةعداد وإنتاال
مجموعااة مابوعااات ونشاارات وماويااات ماان خااالج اليونسااكو عااام  2442ومر ااا
صورة للتعاقد م هذه الهيئة.
 -1حملة التوعية بمشكالت المياه ى مصار مان خاالج برنااما المعوناة األمريكياة والتاى
مهلتهاا شاركة  CHEMONICS INTERNATIONAL INC.اى عاام -2441
 2448بالتعاون م سبعة خباراء أمريكياة وخمساة خباراء مصاريين كماا هاو موضاح
بصورة التعاقد وبملحا التقرير الرب سنوى عن حملة التوعياة بنادرة الميااه المنشاور
من خالج شركة .Green Com
 -1قيادة مشاروع اإلعاالم والتوعياة باو ارة الماوارد المائياة والارى عشار سانوات كاملاة
اعتبارا من عام  2441كماا هاو موضاح بصاورة القارار الاو ارى المر اا وبصاورة
القرار المنشور عن اريا شاركة  Green Comضامن المشاروعات المشاتركة باين
الو ارة وهيئة المعونة األمريكية تحت عنوان االستراتيجية اإلعالمية.
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