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          هيثم فتحي الشيخ حممد  . د
 انات الشخصية ـالبي

 هيثم الشيخ : اســـــم الشهـــــــرة  ▪

   اإلسكندرية  ــ  21/11/1984 : تاريخ وجهة الميالد  ▪

 

 

 :الوظائف والمناصب الحالية
 

 نائب محافظ الدقهلية   ▪

 عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين  ▪

 

 : قةساب لوظائف والمناصب الا
 

 المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين  ▪

 رئيس تحرير جريدة اليوم الجديد  ▪

 وكالة أنباء الشرق األوسط لماني بمحرر بر ▪

 نباء الشرق األوسط لة أ بوكاوالحوادث  األمن  بقسم محرر ▪

 ة  بقناة العربي محلل ▪

 ية بكلية اآلداب بجامعة اإلسكندر  بقسم اإلعالم محاضر ▪

 بوزارة الشباب.  ، برنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة  دبلوماسية اإلعالم" " حاضرم ▪

 

 المؤهالت الدراسية 

اســتخدامات التنميمــات "عــن رســالة بعنــوا   ديــدالج عــالماإل دبلوماســية الــدكتوراف فــي ▪

 مـار   28"..  الدبلوماسية لإلعالم الجديد وانعكاسها على المعالجة الصحفية لماهرة اإلرهاب

 جامعة اإلسكندرية.  اآلدابقسم االعالم كلية   –  2021

اثـر السياسـية التحريريـة ا  "عـن رسـالة علميـة منشـورة بعنـواإلعالم    ير فيماجستدرجة ال ▪

، 2014نيـو  يد اختياراتها من وكاالت االنباء"، فـي األو  مـن يوللصحف اإللكترونية علي تحد

   عن شعبة اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية.

 .  2010إتمام الساعات المعتمدة التمهيدية لدرجة الماجستير   ▪

 .2011نيويوك، الواليات المتحدة األمريكيةالعمل الصحفي، من جامعة "سراكيوز" ب  لومهبد ▪

 :2005إلى    2002معية من  المرحلة الجا ▪

o  (اإلعالمشعبة )  ـ كلية اآلداب  اإلسكندريةجامعة 

   لفاتالمؤ

o 2018  ين الصحف اإللكترونيـة ووكـاالت ب "السياسة التحريرية بالطبعة الثانية من كتا

 .، صادر عن دار نشر "المكتب العربي الحديث"األنباء"

o 2016   دبلوماسية السوشيا  ميديا".  مقا  علمي بعنوا" 

o 2016  بعنوا  "دبلوماسية اإلعالم وانعكاسها علي القوة الناعمة للدولـة"  مقا  علمي ،

 للحصو  علي درجة الدكتوراف بجامعة اإلسكندرية.  ضمن برنامج الساعات المعتمدة
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o 2016 ــا  علمــ ــ يمق ــوا  "دبلوماســية اإلعــالم وانعكاســها عل ــة بعن ي الصــورة النهني

للحصــو  علــي درجــة الــدكتوراف بجامعــة ة ضــمن برنــامج الســاعات المعتمــد "،للدولــة

 اإلسكندرية.

o 2016  ضـمن برنـامج   م"،ورقة بحثية حو  "االتجاهات النقدية الحديثة لبحـوث اإلعـال

 .بجامعة اإلسكندريةللحصو  علي درجة الدكتوراف  الساعات المعتمدة  

o 2015 ضــمن برنــامج الســاعات المعتمــدة  "،  "اإلعــالم والتنميــةورقــة بحثيــة بعنــوا

 و  علي درجة الدكتوراف بجامعة اإلسكندرية.حصلل

o 2015    ."بروفايالت صحفية نقدية لعدد من الشخصيات في صحيفة "الوطن 

o 2015    إللكتروينة ووكاالت كتاب "السياسية التحريرية بين الصحف االطبعة األولي من

 األنباء".  

o 2014 اســية اثــر السي، بعنــوا  "، لنيــل درجــة الماجســتيرمنشــورةعلميــة  رســالة

 اختياراتها من وكاالت األنباء".  حريرية للصحف اإللكترونية علي تحديدالت

o 2010   السياسـية فـي   السياسـي واسـتراتيجيات الدعايـة  ورقه بحثية بعنـوا  "االعـال

تير، شــعبة معتمــدة للحصــو  علــي درجــة الماجســالدراســات الضــمن برنــامج مصــر"، 

 اإلعالم بجامعة اإلسكندرية.

o 2010 ا لــو نلــتم المــراد ايهــا الجماعــة" فــي أ ســطس  ســية بعنــوا " مــا مقــاالت سيا

 ، بصحيفة اليوم السابع.  2010

o 2010 "  ة الــرأا العــام الــدولي" شــعبة دور الفضــائيات فــي صــناعورقــة بحثيــة حــو

تمـدة للحصـو  علـي درجـة ، ضـمن برنـامج الدراسـات المعمعة اإلسـكندريةاإلعالم بجا

 اإلسكندرية.الماجستير، شعبة اإلعالم بجامعة  

o 2010 "  ضــمن برنــامج القــوة واإليديولوجيــة" اإلعــالم الــدولي وورقــة بحثيــة بعنــوا

 عالم بجامعة اإلسكندرية.صو  علي درجة الماجستير، شعبة اإلالدراسات المعتمدة للح

o 2009 الحــديث" دراســة مقارنــه بــين  ورقــة بحثيــة بعنــوا  "فنــو  التحريــر الصــحفي

برنـامج الدراسـات المعتمـدة للحصـو  علـي درجـة من  ، ضـالصحف القومية والمستقلة

 الماجستير، شعبة اإلعالم بجامعة اإلسكندرية.

o 2009 ضــمن برنــامج الدراســات الــرأا العــام"،    "اســاليب قيــا ورقــة بحثيــة حــو

 جامعة اإلسكندرية.اإلعالم ب لحصو  علي درجة الماجستير، شعبةالمعتمدة ل

o  ين اإلخــراا الصــحفي فــي الصــحف الورقيــةورقــة بحثيــة بعنــوا  "دراســة مقارنــة بــ 

 ضــمن برنــامج الدراسـات المعتمــدة للحصــو  علـي درجــة الماجســتير،واإللكترونيـة"، 

 شعبة اإلعالم بجامعة اإلسكندرية.  

o 2009  "  ضـمن تجاهـات الحديثـة فـي نمريـات بحـوث اإلعـالم"الاورقة بحثية بعنوا ،

 ستير، بجامعة اإلسكندرية.  تمدة للحصو  علي درجة الماجبرنامج الدراسات المع

 ة ـالت اللغويـالمؤه

   :ات األجنبيةاللغ ▪
 جامعة اإلسكندرية  – كلية اآلداب ( المحلية منToefelحاصل علي شهادة التويفل ) 

 2014ت" ليزية في مركز تعليم اللغات "اميدس حاصل علي عدف دورات في اللغة االنج

 2014ت" دورة اللغة الكتابة الصحفية باللغة االنجليزية "اميدس 

 2014دورة "المحادثة" اللغة االنجليزية "أميدست"  

ندرية  "مركز تعليم اللغات" كلية اآلداب بجامعة اإلسكدورة في المستوا المتقدم في اللغة االنجليزية 

2007 

 1998 – 1999رنسية لمدة عامية ة للغة الفدراسة مكثف

 هارات استخدام الحاسب اإللكتروني م

 ,Me ,98كتروني لشركة "مايكروسوفت" )مة نوافن الحاسب اإللالتعامل مع مختلف أنم ▪

2000, XP, Vista and Win7 ) 

 " Officeطبيقات برامج "التعامل مع مختلف ت ▪

 ( Adobe Photoshopالتعامل مع تطبيقات برامج )  ▪
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 (Power Director, Adobe Premierالتعامل مع برامج المونتاا )  ▪

 (Adobe Indesign CS4التعامل مع تطبيقات برنامج )  ▪

 " Visual Basic 6التعامل مع تطبيقات برامج "  ▪

 " Access 2003التعامل مع تطبيقات برنامج "  ▪

 المهنية  رات الخب

 لشركة تويتر في دبي.  : المشاركة في مؤتمر تطوير المحتوى الرقمي    2019ابريل   ▪

 ايرلندا.ركة ضمن الوفد البرلماني المصرا الرسمي في زيارة دولة : المشا  2018سبتمبر   ▪

 : رئيس تحرير جريدة اليوم الجديد وحتي اال . 2019-  2016مار    ▪

 معة اإلسكندرية.  اإلعالم بجامحاضر بقسم  :  2019 -  2014  أكتوبر ▪

للعلوم  ية العربية حفي، لطالب األكاديمفي مادة التدريب الصمحاضر  2015نوفمبر  ▪

 والتكنولوجيا. 

 اإلسكندرية. يدة الوطن فيمدير مكتب جر:  2017 -  2012  بريلا ▪

 .cbcمراسل قناة     :2012  أبريل ▪

 .حدث"لا" و  ،"العربية"  تيمراسل تلفزيوني بقنا:  2019 -  2012  مايو ▪

 ع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز.: مراسل موق2012فبراير   ▪

وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط لتمــاهرات وو  ســتريت فــي تغطيــة خارجيــة ل: 2011نــوفمبر  ▪

 نيويورك، خال  فترة المشاركة في برنامج الزائر الدولي.  

 ".  كاتب مقاالت سياسية تحليلية في صحيفة "اليوم السابع  :2010أ سطس   ▪

 . وكالة انباء رويترزصحفي ب:  2017  -2010  أكتوبر ▪

 : كاتب عمود في جريدة صادرة عن جمعية "صوت المنوفية" باإلسكندرية.2009نوفمبر   ▪

 محلية.: محرر في جريدة "الراية"، جريدة سكندرية  2007مار    ▪

 : مدير تحرير بموقع "صوت اإلسكندرية"، موقع محلي في مدينة اإلسكندرية.2007يناير   ▪

 سكندرية مصورة.  باءن: محرر بموقع أ2006فبراير   ▪

 : كاتب مقاالت ادبيه في مدونة "صحفيو اإلسكندرية الشبا ".  2006يناير   ▪

 .ب اإلسكندريةمكت –صحفي بوكالة أنباء الشرق األوسط  -2005يناير   ▪

 : رئيس تحرير جريدة "الجامعة" الصادرة عن جامعة اإلسكندرية.2004  مايو ▪

 جامعة اإلسكندرية.: رئيس تحرير مجله كلية اآلداب ب2004ابريل   ▪

 

 واالجتماعي   العامالمشاركة في العمل 

   2019المتحدث باسم تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين. 

 تى اال .  وح  2017للشباب من   المشاركة في المؤتمرات الوطنية 

   2017/2018المشاركة في منتدى شباب العالم بنسختيه في شرم الشيخ. 

 2016 –  2014  ندريةسكرتير عام نقابة الصحفيين باإلسك. 

 2018 –  2016عية باإلسكندرية باالنتخاب  عضو مجلس نقابة الصحفيين الفر 

   2017 –  2014المتحدث الرسمي باسم مؤسسة القادة 

 2016ة اإلعالم، بحزب "مستقبل وطن باإلسكندرية  ر في دورة دبلوماسيمحاض. 

 ــا ــكندرية بالتع ــي اإلس ــبابية ف ــادات الش ــداد القي ــي دورة إع ــة محاضــر ف ــة العام ــع الهي  و  م

 .2016لالستعالمات  

  ــة العامــة محــور اإلعــالم، بــمحاضــر فــي ــادات الشــبابية بالتعــاو  مــع الهي  دورة إعــداد القي

 .2016افمة البحيرة  لالستعالمات في مح

    التي نممتها نقابة المحامين باإلسـكندرية بالتعـاو  "قادف المحليات  "محاضر في دورة حو ،

 .2016ستعالمات ومؤسسة القادة،  مع الهي ة العامة لال

 عـداد القيـادات الشـبابية بالتعـاو  مـع الهي ـة العامـة لالسـتعالمات فـي تـين إلمحاضر فـي دور

 .2016  اإلسماعيليةمحافمة 
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   إعداد القيادات الشبابية بالتعاو  مع الهي ة العامة لالستعالمات فـي محافمـة محاضر في دورة

 .2016الشرقية  

 د القيادات الشبابية بالتعاو  مع الهي ة العامة لالستعالمات فـي محافمـة محاضر في دورة إعدا

 .2016بور سعيد  

 اركة فـي ، والمشـ2016-2015 "محاضر في برنامج "حوارات شبابية التابع لـوزارة الشـباب

الفيوم واألقصر والقاهرة "، بدعوة من   الدورات التي تمت علي هامش البرنامج بمحافمات "

 بوزارة الشباب والرياضية.    إدارة البرلما 

  محاضر في برنامج "أعداد القيادات الشبابية الرفيعة" بالتعاو  بين وزارة الشـباب ومؤسسـة

 .2015"  يوم، اإلسماعيليةر، اإلسكندرية، الفالقادة في محافمات "األقص

  عضو مجموعةBMW Alex Club  2015. 

 2015ضة بمحافمة بني سويف محاضرة حو  "فنو  التعامل مع اإلعالم" بجامعة النه  . 

   2015المشاركة في تأسيس رابطة خريجي قيادات اتحادات طالب جامعة اإلسكندرية  . 

 2015إلسكندرية،  ز النيل لإلعالم بامحاضر حو  دبلوماسية اإلعالم، بمرك  . 

   2015محاضر في ندوة "االنترنت وحروب الجيل الرابع" بمقر مؤسسة القادة باإلسكندرية  . 

 صفه المؤلف في ندوة مناقشة كتـاب "السياسـة التحريريـة ووكـاالت األنبـاء" بمركـز ضيف ب

 .  2015اإلبداع باإلسكندرية،  

 2014النيل لإلعالم   لعمل المحلي، بمركزمحاضر في ندوة عن دور اإلعالم في ا. 

 ين سـابقا، لحـزب األحـرار الدسـتوري  باألمانة العامة بـالحزب  عضو الهي ة العليا وأمين اإلعالم

2013  . 

  مس و  االتصا  في رابطة "المصريين المسافرو  للواليات المتحـدة األمريكيـة ضـمن بـرامج

 .  2012يلها في أا فاعليه  نن تأسيسها، أو تمثلم يتم تفعيل الرابطة م -التباد " باالنتخاب،  

   2011عضو بحركة الصامتو  يتحدثو  عام  . 

  .عضو عامل بنادى الزمالك 

 2013كاسيا، في مار  بنادا ا عامل عضو. 

 2009بالهي ة االنجليلة، في   عضو في مجموعة شباب الصحفيين. 

   2010  فارو   بنادا اعضاء هي ة التدريسعضو. 

 د شـهاب، وزيـر الشـ و  القانونيـة والمجـالس النيابيـة، بية للدكتور مفيـعضو بالحملة االنتخا

2010. 

   2005باالنابه عام    اآلدابرئيس اتحاد طالب كلية  . 

 2005  -2004ائب رئيس اتحاد طالب كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية عن العام الجامعي  ن. 

   2005رئيس تحرير صحيفة طالبية بجامعة اإلسكندرية عام. 

 2004  – 2003قافية بالعام الجامعي  ساعد اللجنة الثأمين م . 

   2003عضو اللجنة الرياضية بالعام الجامعي  . 

   1998عضو بنادا سموحة الرياضي. 

 

 الورش والدورات التدريبية 

2020 

 

 

 

 

2019 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

امج الرئاســي للتنفيــنيين بمقــر ديــوا  عــام تــدريب شــباب البرنــ

 محافمة الدقهلية.

ــافمين ــواب المح ــدريب ن ــامج ت ــي برن ــة باالكاديم المشــاركة ف ي

 الوطنية للتدريب لمدة شهرين.  

 

دورة مكافحــة الفســاد للكــوادر اإلعالميــة بأكاديميــة مكافحــة 

 الفساد، هي ة الرقابة اإلدارية.  
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داب بجامعـة اإلسـكندرية، مـدرب لطـالب قسـم اإلعـالم بكليـة اآل

 ومحاضر لمادة التدريب العملي.

 

ــي  ــدرب" ف ــاركة "كم ــا 3مش ــي مح ــين ف فمتي محاضــرات أثن

ر، وأخرا في اإلسكندرية حـو  " دبلوماسـية اإلعـالم"، األقص

التابعة لـوزارة الشـباب بالتعـاو  مـع مؤسسـة القـادة،   ضـمن 

 برنامج تدريب القيادات الشبابية.

 

ــدوف بم ــي ن ــاب محاضــر ف ــداع باإلســكندرية، حــو  كت ــز اإلب رك

"السياســـة التحريريـــة بـــين الصـــحف اإللكترونيـــة ووكـــاالت 

 األنباء".

 

 كتابة الصحفية باللغة اإلنجليزية، في مركز أميدست.دورة في ال

 

دورة فـــي الكتابـــة الصـــحفية المتقدمـــة مؤسســـة "تومســـو   : 2013

 رويترز".

 رويترز"  دورة في السالمة المهنية، مؤسسة "تومسو 

   

 دورة في الكتابة الصحفية، وكالة انباء الشرق األوسط. : 2012

الصغيرة "فيلب كام"، مـن   بالكاميراتدورة في تصوير الفيديو  

 مؤسسة تومسو  رويترز.

 الكتابة الصحفية، مؤسسة تومسو  رويترز.دورة في  

 

2011 

 

ن برنــامج دورة حو  اإلعالم، في الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ضــم :

 ، بترشيح من وكالة انباء الشرق األوسط."ادورد مورو"

ــة العرب ــة باللغـ ــارات الكتابـ ــي مهـ ــة دورة فـ ــة، نقابـ ــحفيين يـ الصـ

 باإلسكندرية.

 دورة حو  مهارات العمل اإلعالمي في جامعة سراكيوز، بنيويورك.

 

دورة في كتابة القصـ  الخبريـة، مـن اليونسـو، بالتعـاو  مـع  : 2010

 حفيين بالقاهرة.نقابة الص

ــة اآلداب  ــن كلي ــة، م ــة العربي ــة باللغ ــارات الكتاب ــي مه دورة ف

 بجامعة اإلسكندرية.

 

2009 

 

ــا وزارة دورة  : ــائية، نممته ــحفية االستقص ــات الص ــي التحقيق ف

ــوم،  ــة، بالتعــاو  مــع مؤسســة المصــرا الي االقتصــاد األمريكي

 والفوز بالجائزة األولي عن أحسن تحقيق مشارك في الدورة.

 ".BBCدورة في الكتابة الصحفية من مؤسسة "

 ة.دورة في الكتابة الصحفية، من نقابة الصحفيين باإلسكندري

2007 

 

 

، نممتهـا الهي ـة االنجليلـة  المهشـموحو  قضـايا  ورشة عمل   :

 في اإلسكندرية.

 

ــة  : 2006 ــع الهي  ــاو  م ــة، بالتع ــة البي  ــار الخاصــة بتنمي ــة األخب تغطي

 حماية البي ة.األمريكية، وجهاز 

 

ــادة  : 2005 ــداد القـ ــز إعـ ــبابية "مركـ ــادات الشـ ــداد القيـ ــي إعـ دورة فـ



 6 4 من                

 بحلوا ". 

   

 

 الوثائق والمؤسسات التي ورد  كرهاب مثبتهالواردة في السيرة الناتية  المعلومات كافة


