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الت ـ ـ ـدرج الوظي ـ ـفي
 رئيس قسم العالقات العامة ،كلية االتصال ،جامعة الشارقة من . 2008/9/1
 أستاذ بكلية اإلعالم ،جامعة القاهرة من سبتمبر .2014
 أستاذ مشارك ،كلية االتصال ،جامعة الشارقة من يوليو .2010
 أستاذ مشارك بكلية اإلعالم ،جامعة القاهرة من  27يونيو .2007
 استاذ مساعد ،قسم اإلعالم والسياحة والفنون ،جامعة البحرين.2007-2002 ،
 أسممتاذ مسمماعد بقسممم العالقات العامة واإلعالن ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة من 2001
إلى 2002
 مدرس مساعد بقسم العالقات العامة واإلعالن ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة من 1992
إلى 2001
 معي ممد بقس م م م ممم العالق ممات الع ممام ممة واإلعالن ،كلي ممة اإلعالم ،جممامع ممة القمماهرة من  1986إلى
1992

املؤهالت العلمية
 دكتوراه في فلس م م م ممفة اإلعالم  (Ph.Dمن قس م م م ممم بحوم االتص م م م ممال ا ماه ر (Centre for
) Mass Communication Researchبجمامعمة ليس م م م م ر  Leicester Universityفي بريطمانيما
عام .2001
 ماجست ر من قسم العالقات العامة واإلعالن بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة  1992بتقدير
ممتاز.
 بكالوريوس إعالم من قس م ممم العالقات العامة واإلعالن بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة عام
 1986بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

الكتب املنشورة
 -1خ رت عياد  ،)2015العالقات العامة واالتصـ ـ ــاي املؤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الدار املصرية اللبنانية) ،باالش راك مع الدكتور أحمد فاروق.

بر االنترن

القاهرة:

 -2راس م م م ممم ا مال وخ رت ياد  ،)2014إدارة العالقات العامة :املدخل اال ـ ـ ـ ــتراتي
الطبعة الرابعة ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية).
 -3محمد ق راط ،خيرت ياد ،الصممادق ا امام(  )2012قياس الجمهور ف املؤ ـتــات
اإل المية العربية ،س م م م مملس م م م مملة بحوم ودراس م م م ممات إذاعية ،73 ،تونس :اتحاد إذاعات
الدول العربية).
 -4خ رت عياد  ،)2011مبادئ العالقات العامة األردن :أفاق مشرقة ،ناشرون)
 -5راسم ا مال وخيرت ياد  ،)2005التتويق التياس واإل الم :اإلصالح التياس
ف مصر القاهرة :الدار املصرية اللبنانية).

البحوث املنشورة ف دوريات لمية
أوال :البحوث املنشورة باللغة اإلنجليزية:
1- Khayrat Ayyad & Ahmed Farouq (2014), Egypt in Tom Watson,
Middle Eastern and African Perspectives on the Development of
Public Relations: Other Voices, National Perspectives on the
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Development of Public Relations Series, London, Palgrave
Macmillan, pp. 34-50.
2- Khayrat Ayyad (2012), Human Rights Organizations' use of the
& Internet as a Communication Medium in Egypt, Journal of Arab
Muslim Media Research, (Vol. 5:2), pp. 167-185.
3- Khayrat Ayyad (2011), Internet usage vs. traditional media among
university's students in the United Arab Emirates, Journal of Arab
& Muslim Media Research, (Vol. 4:1). Pp. 41-61.
4- Khayrat Ayyad (2009), Use of the Internet by NGOs to promote
government accountability; the case of Egypt, Palgrave Macmillan
Series in International Political Communication, Palgrave
Macmillan, pp. 85-104.
5- Khayrat Ayyad (2003), Mass media & Peace: Mediating
Development & Security, Journal of Public Opinion, Faculty of
Mass communication, Cairo University, Vol. 4, pp. 3-39.

ثانيا :البحوث املنشورة باللغة العربية:
 -6خ رت عياد  ،)2018االتجاهات البحثية املعاصرة في دراسات العالقات العامة الرقمية :دراسة
من املستوى الثان( ،بحث مقبول للنشر في املجلة املصرية لبحوم االتصال ،جامعة القاهرة
.2018
 -7خ رت عياد  " ،)2017العالقة ب ن استخدام الهاتف املحمول كوسيلة اتصال واألداء األكاديمي
لطلبة ا امعات" ،املجلة العربية لإلعالم واالتصال ،العدد  ،18نوفمبر  2017ص.38-11 :
 -8خ رت عياد  " ،)2017الرضا الوظيف( ملمارس ي العالقات العامة :دراسة مساية على الدوائر
والهيئات ا اكومية اإلماراتية " ،املجلة العربية لبحوم اإلعالم واالتصال ،العدد  ،17يوليو /
ديسمبر ،ص.64-45 :
 -9خ رت عياد " ،)2016العالقة ب ن ممارس ي العالقات العامة ووسائل اإلعالم :دراسة على
املؤسسات ا اكومية في إمارة دب(" ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلد
 ،13عدد  ،1ص.29-1 :
 -10خ رت عياد " ،)2014العالقة ب ن ممارس ي العالقات العامة ووسائل اإلعالم :دراسة على الدوائر
ا اكومية في اإلمارات" ،املجلة املصرية لبحوم االتصال ،جامعة القاهرة ،عدد  ،49ص.28-1 :
 -1خ رت عياد  ،)2012معا ة العالقات العامة واالتصال املؤسس ي في ط ران اإلمارات ألزمة الرماد
البركان( ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلد  ،9عدد  ،2ص.176-146 :
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 -11خ رت عياد  ،)2009املسئولية اإلعالمية للعالقات العامة عبر االن رنت :دراسة على املؤسسات
الربحية وغ ر الربحية في مصر واإلمارات ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،
مجلد  ،6عدد  ،3ص.79-33 :
 -12خ رت عياد  ،)2009استخدام اإلن رنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياس ي :دراسة على
حملة انتخابات الرئاسة األمريكية  ،2008املجلة املصرية لبحوم االتصال ،جامعة القاهرة ،عدد
 ،33ص.132-97 :
 -13خ رت عياد  ،)2006اتجاهات ممارس ي العالقات العامة نحو استخدام اإلن رنت كوسيلة اتصال:
دراسة على املؤسسات اإلنتاجية وا خدمية بمملكة البحرين ،املجلة املصرية لبحوم الرأي العام،
بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة ،املجلد السابع ،العدد األول يناير – يونيو  .)2006ص.39-1 :
 -14خ رت عياد  ،)2006ا خطاب اإلعالم( لألحزاب السياسية املصرية في االنتخابات البرملانية ،2005
املجلة املصرية لبحوم الرأي العام ،بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة ،املجلد السابع ،العدد الثان(
يوليو – ديسمبر  ،)2006ص.326-283 :
 -15خ رت عياد  ،)2005وسائل اإلعالم العربية وتسويق قضية اإلصالح السياس ي في العالم العرب(،
كتاب املؤتمر العلمي السنوي ا اادي عشر لكلية اإلعالم بجامعة القاهرة والذي عقد في الف رة
من  5-3مايو .2005
 -16خ رت عياد " )2004الهوية العربية كمتغ ر في معا ة الصاافة العربية للغزو األنجلو-أمريك(
للعراق" ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب ،جامعة البحرين ،العدد التاسع ،2004 ،ص:
.303-262

بحوث قدم ف مؤتمرات لمية دولية وإقليمية
أوال :بحوث باللغة اإلنجليزية ف مؤتمرات دولية:
1. (2018), The International conference of ECREA Organizational and
Strategic Communication Section Conference 2018, Malaga,
1-2 February 2018, and presenting a paper titled “Corporate
Social Responsibility Performance: An application to
governmental organizations in Dubai”.
2. (2012), The International conference of ECREA in Istanbul held in the
University of ILAD, Turkey during 24-27 October, 2012,
titled “Social Media and Global Voices”, and presenting a
paper titled “Managing Corporate Communication: the Case
of Dubai International Airport”.
3. (2011), The International conference held in Faculty of
Communication and Arts, the University of Beira Interior
Covilhã, Portugal during 5-6 May, 2011 titled “Dialogue
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4. (2010)

5. (2009)

6. (2008)

7. (2006)

8. (2003)

Imperative, Trends and challenges in strategic and
organizational communication”, and presenting a paper titled
“Managing Corporate Communication During Volcanic Ash’s
Crisis: The Case of Emirates Airlines”.
The International conference held in the University of
Westminster, London during 25-26 March 2010 titled
"Racism, Ethnicity and the Media in Africa", and presenting a
paper titled "Human Rights Organizations' use of the Internet
as a Communication Medium in Egypt".
The International conference held in the University of
Westminster, London during 30-31 March 2009 titled
"African and Arab Media Audiences: shared agendas for
research", and presenting a paper titled "Internet usage vs.
traditional media among university's students in the United
Arab Emirates ".
The International conference held in the University of
Westminster, London during 27-28 March 2008 titled "Media
& Development in Africa", and presenting a paper titled
“Using the Internet by NGOs to Promote Government
Accountability: the case of Egypt”.
The International conference of International Association for
Media and Communication Research "IAMCR" held in the
American University of Cairo on 23-26 July 2006 titled
"Knowledge society for all" and presenting a paper titled
"Discourse of the Egyptian political parties during the
parliamentary general elections 2005"
The International conference of Global Communication
Research Association "GCRA" held in Baranas University in
India on 7-9 January 2003 titled "On Communication for
Development in the Information Age" and presenting a paper
titled "Mass media and peace: mediating development and
security".

: بحوث باللغة العربية ف مؤتمرات إقليمية:ثانيا
 فبراير22-21  املؤتمر الدولي في جامعة امللك سعود والذي عقد في الف رة من:) 2017 .9
 وكان بعنوان " البيئة، بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية،2017
 وتقديم بحثا،" الواقع واملأمول:(ا ديدة لإلعالم التفاعلي في العالم العرب
بعنوان "العالقة ب ن استخدام الهاتف املحمول كوسيلة اتصال واألداء األكاديمي
."لطلبة ا امعات
5

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

 :)2016املؤتمر الدولي لكلية االتصال في جامعة الشارقة والذي عقد في الف رة من -27
 28ابريل  ،2016باإلمارات العربية املتحدة ،وكان بعنوان " أخالقيات اإلعالم
وقوانينه في دول مجلس التعاون ا خليجي" ،وتقديم بحثا بعنوان "أخالقيات
معا ة وسائل اإلعالم للصراع وبناء السالم".
 :)2015امللتقى العلمي الثالث لل معية السعودية للعالقات العامة واإلعالن والذي
عقد في الف رة من  9-8أبريل  ،2015بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية،
وكان بعنوان "العالقات العامة الرقمية" ،وتقديم بحثا بعنوان "االتجاهات
البحثية املعاصرة في دراسات العالقات العامة الرقمية".
 :)2014امللتقى العلمي الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض في
الف رة من  23-21أكتوبر  ،2014بعنوان "الدور الوقائ( لإلعالم األمني ،واملشاركة
ببحث بعنوان "مضمون اإلعالم األمني في وسائل اإلعالم العربية :الوقع
والطموحات".
 )2013املؤتمر العالمي اإلعالم( الثالث لإلعالم الذي نظمته الهيئة اإلسالمية العاملية
لإلعالم باالش راك مع وزارة الشئون اإلسالمية بإندونيسيا وا امعة اإلسالمية
بإندونيسيا في الف رة من  5-3ديسمبر  ،2013وتقديم بحث بعنوان "صاافة
السالم :دور وسائل اإلعالم في حل الصراع وبناء السالم".
 )2013امللتقى العلمي الثان( لل معية السعودية للعالقات العامة واإلعالن والذي عقد
في الف رة من  3-2مايو  2013بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،وكان
بعنوان "إعالم العالقات العامة :مقومات النجاح ومسببات اإلخفاق" ،وتقديم
بحثا بعنوان "العالقة ب ن وسائل اإلعالم وإدارات العالقات العامة :دراسة على
املؤسسات ا اكومية في إمارة دب("
 )2010املؤتمر العلمي الدولي لكلية االتصال بجامعة الشارقة والذي عقد في الف رة من
 15-14ديسمبر  ،2010بعنوان "اإلعالم واألزمات :الرهانات والتحديات" ،وتقديم
بحث في هذا املؤتمر بعنوان "معا ة العالقات العامة واالتصال املؤسس ي في
ط ران اإلمارات ألزمة الرماد البركان(".
 )2009املؤتمر العلمي لقسم اإلعالم والسياحة والفنون بجامعة البحرين والذي عقد في
الف رة من  9-7أبريل  ،2009بعنوان "اإلعالم ا ديد :تكنولوجيا جديدة لعالم
جديد" ،وتقديم بحث في هذا املؤتمر بعنوان "استخدام اإلن رنت كوسيلة اتصال
في حمالت التسويق السياس ي :دراسة على حملة انتخابات الرئاسة األمريكية
."2008
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 )2008 .17املؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر لكلية اإلعالم بجامعة القاهرة والذي عقد في
الف رة من  3-1يوليو  ،2008وكان بعنوان "اإلعالم ب ن ا ارية واملسئولية".
والقيام بإلقاء بحثا في هذا املؤتمر بعنوان "املسئولية اإلعالمية للعالقات العامة
عبر االن رنت :دراسة على املؤسسات الربحية وغ ر الربحية في مصر واإلمارات
العربية املتحدة".
 )2005 .18املؤتمر العلمي السنوي ا اادي عشر لكلية اإلعالم بجامعة القاهرة والذي عقد
في الف رة من  5-3مايو  ،2005وكان بعنوان "مستقبل وسائل اإلعالم العربية".
والقيام بإلقاء بحثا في هذا املؤتمر بعنوان "وسائل اإلعالم العربية وتسويق قضية
اإلصالح السياس ي في العالم العرب("
 )2004 .19املؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلية اإلعالم بجامعة القاهرة والذي عقد في
الف رة من  6-4مايو  ،2004وكان بعنوان "اإلعالم املعاصر والهوية العربية".
والقيام بإلقاء بحث في هذا املؤتمر بعنوان "الهوية العربية كمتغ ر في معا ة
الصاافة العربية للغزو األنجلو-أمريك( للعراق".

البحوث املد ومة
 بحث لصا ح اتحاد إذاعات الدول العربية التابع امعة الدول العربية بعنوان "قياس ا مهور
في املؤسسات اإلعالمية العربية :غياب الدراسات وتحديات الصناعة اإلعالمية"" والذي أجري في
العام  ،2010ونشر في كتاب في عام  ،2012وقام به فريق من كل من الدكتور محمد ق راط
والدكتور خ رت عياد والدكتور صادق ا امام(.

ضوية هيئة تحرير مجالت لمية وهيئات
 عضو هيئة التحرير ملجلة " “Journal of Journalism and Mass Communication, David
Publishing Company, ISSN: 2160-6579.
 عضو الل نة العلمية املعنية بوضع اس راتيجية "مجلس الشارقة لإلعالم" واملؤسسات التابعة له،
2023/2018
 عضوية الل نة األكاديمية للمنتدى الدولي لالتصال ا اكوم( بالشارقة.2019/2018 ،
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الجوائز العلمية
 جائزة ا معية السعودية للعالقات العامة واإلعالن للبحث املتم ز أفضل بحث)
ضمن امللتقى الثان( لل معية الذي عقد في الرياض في الف رة من  3-2مايو .2013

تحكيم جوائز لمية وأبحاث ملجالت ومؤتمرات لمية
 -1عضوية نة التحكيم ائزة "التم ز في التعليم" ألعضاء هيئة التدريس ،جامعة الشارقة ،العام
ا امعي .2018/2017
 -2تحكيم ورقة علمية لغرض العرض في املؤتمر الدولي األول لفروع جامعة الشارقة بعنوان السياحة:
تنمية مستدامة ،وهي بعنوان "دور اإلشهار السياحي في دعم وتنمية السياحة" ،يناير .2018
 -3تحكيم ورقة علمية لغرض النشر العلمي ملجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنتانية واالجتما ية في
يونيو  ،2017والورقة بعنوان التسويق الفكاهي وتأث ره في تحقيق رفاهية الزبائن من خالل
تعزيز جودة التواصل االجتماعي .دراسة استطالعية آلراء عينة من زبائن شركات االتصاالت
املتنقلة في العراق)
 -4تحكيم ورقة علمية لغرض النشر العلمي ملجلة جامعة التلطان قابوس "اآلداب والعلوم
واالجتما ية في مايو  ،2016والورقة بعنوان (" Integrated Marketing Communications
)A Comparative study of Arabic and International Research Literature (IMC
With a Special Focus on The Sultanate of Oman

 -5عض م ممو نة تنفيذ واختيار أفض م ممل ش م ممعار ملس م ممابقة الش م ممعار املرئ( ائزة الش م ممارقة للعمل التطوعي ،م
نوفمبر .2016
 -6املشاركة في تحكيم مسابقة ملتقى إعالميات املستقبل الذي نظمه املكتب الثقافي واإلعالم( باملجلس م
األعلى لشئون األسرة بالشارقة ،وذلك بتاريخ  14إبريل .2013
 -7عضو نة التحكيم ائزة الشارقة لألدب املكتب للعام .2012
 -8عضو نة التحكيم والتسي ر الدولية ألبحام منظمة بحوم االتصال الدولية Global
 )GCRA )Communication Research Associationالذي يعقد كل عام ن ،وقد عقد املؤتمر ا خامس
في جامعة جنوب الص ن في الف رة من  4-2ديسمبر .2011
 -9عضوية نة تحكيم جائزة أفضل ر الة ماجتتير أو مشروع لطلبة البكالوريوس ،ضمن ان
تحكيم جوائز ملتقى البحث العلمي السابع  ،2011جامعة الشارقة.
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 -10تحكيم ورقة علمية لغرض النشر العلمي ملجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنتانية واالجتما ية في
مايو  ،2011والورقة بعنوان " االتصاالت التسويقية وانعكاساتها على فعالية ا امالت اإلعالمية:
دراسة تطبيقية مساية على حملة صاية باإلمارات ")
 -11تحكيم ورقة علمية لغرض النشر العلمي ملجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنتانية واالجتما ية في
نوفمبر  ،2011والورقة بعنوان مشاركة األفراد في مضام ن وسائل اإلعالم ا ديدة عبر التواصل
االجتماعي االلك رون( دراسة حالة منتديات املحادثة االلك رونية")
 -12تحكيم ورقة علمية لغرض النشر العلمي ملجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنتانية واالجتما ية في
ديسمبر  ،2010والورقة بعنوان تنمية املوارد البشرية في العالقات العامة :دراسة لرصد تقييم
العامل ن في العالقات العامة للعملية التدريبية)
 -13عضو الل نة العلمية للمؤتمر الدولي الذي نظمته كلية االتصاي بجامعة الشارقة ف ديتمبر ،2010
وكان بعنوان اإلعالم واألزمات :الرهانات والتحديات).
 -14عضو الل نة العلمية للمؤتمر الدولي الذي نظمه قتم اإل الم بجامعة البحرين ف أبريل ،2009
وكان بعنوان اإلعالم ا ديد :تكنولوجيا جديدة لعالم جديد).

اإلشراف لى ر ائل املاجتتير
 -1اإلشراف على رسالة ماجست ر للباحث /محمد الشامس ي ،وهي بعنوان املسئولية االجتماعية
لشركات الط ران اإلماراتية :دراسة على ط ران العربية ،اإلمارات ،االتحاد) ،في الف رة من
 ،2015-2014وكانت املناقشة بتاريخ  16يونيو .2015
 -2اإلشراف على رسالة ماجست ر للباحثة /آمان( أحمد ،وهي بعنوان االس راتيجيات االتصالية
لبناء السمعة :دراسة حالة لشرطة دب() ،في الف رة من ،2017-2016
 -3اإلشراف على رسالة ماجست ر للباحث /محمد املعيني ،وهي بعنوان العالقة ب ن إدارات
االتصال ا اكوم( ووسائل اإلعالم :دراسة على الدوائر ا اكومية في إمارة الشارقة.
.2017/2016

املشاركة ف لجان مناقشة ر ائل املاجتتير
 -1املشاركة كمناقش داخلي في مناقشة رسالة ماجست ر في كلية االتصاي بجامعة الشارقة للباحثة
"ميس أحمد " بعنوان استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية لوسائل اإلعالم املسموعة
واملرئية في دولة اإلمارات العربية املتحدة)  13 ،يناير .2016
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 -2املشاركة كمناقش داخلي في مناقشة رسالة ماجست ر في كلية االتصاي بجامعة الشارقة للباحث
"خالد سلطان الطنيجي" بعنوان املسئولية االجتماعية تجاه استخدامات اإلن رنت وعالقتها بانتشار
ا ريمة االلك رونية)  12 ،يناير .2015
 -3املشاركة في مناقشة رسالة ماجست ر في كلية االتصاي بجامعة الشارقة للباحثة "سارة صا ح املرزوقي"
بعنوان القائم باالتصال في الصاافة اإلماراتية)  30 ،يناير .2011
 -4املشاركة كممتحن خارجي في مناقشة رسالة ماجست ر في قتم اإل الم والعالقات العامة ف الجامعة
األهلية بمملكة البحرين للباحثة "نور أحمد الهاشل" بعنوان استخدامات الشباب ا امعي للرسائل
اإلعالنية عبر الهاتف املحمول في مملكة البحرين) في يوم ا معة  30ديسمبر .2011
 -5املشاركة كممتحن خارجي في مناقشة رسالة ماجست ر في قتم اإل الم والعالقات العامة ف الجامعة
األهلية بمملكة البحرين للباحث "محمد م رزا منصور" بعنوان اعتماد ا مهور البحريني على
اإلعالن التلفزيون( كمصدر التجاهاته الشرائية) في يوم ا معة  30ديسمبر .2011
 -6املشاركة في مناقشة رسالة ماجست ر في كلية االتصاي بجامعة الشارقة للباحث إسالم نسيب حسن
بعنوان العالقة ب ن ممارس ي العالقات العامة واإلعالمي ن في دولة اإلمارات :دراسة وصفية تحليلية
مقارنة) ،أغسطس .2008

اإلشراف لى مشرو ات البحث لطلبة املاجتتير
 -1اإلش م م م مراف على مش م م م ممروع بحممث الطممالممب " نمماصم م م ممر أحمممد حس م م ممن بن بشم م م ممر " رقم جممامعي
 )U00021380بعنوان التخطيط االس م م راتيجي امالت وبرامج العالقات العامة :دراس م ممة
تطبيقية على مطار دب() ،العام ا امعي .2012-2011
 -2اإلش م م م مراف على مش م م م ممروع بح ممث الط ممال ممب " حم ممدان حس م م ممن محم ممد ذيب ممان" رقم ج ممامعي
 )U00019324بعنوان التخطيط االس م م راتيجي امالت التوعية املرورية في مديرية املرور
والدوريات بشرطة أبو ظبي) ،العام ا امعي .2012-2011
 -3اإلش م م م مراف على مش م م م ممروع بحممث الطممالممب " بنممدر بن ذيممب بن نممايف ابن عبود" رقم جممامعي
 )U00019241بعنوان اس م م ممتخممدام العالقممات العممامممة لتكنولوجيمما االتصم م م ممال ا اممديثممة في
إدارة العالقات العامة في شركة أرامكو) ،العام ا امعي .2012-2011
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 -4اإلش مراف على مشممروع بحث الطالب " حمدان حمود الدرعي" رقم جامعي  )U00019323م
بعنوان دور اإلعالم األمني في مواجهة األزمات) ،العام ا امعي .2012-2011

تنظيم مؤتمرات لمية ورئا ة جلتات
 -1رئاسة جلسة علمية في املؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة الشارقة بعنوان "تاريخ العلوم عند العرب
واملسلم ن ،في  7-5ديسمبر ،2017
 -2مقرر الل نة التنظيمية ملؤتمر "أخالقيات اإلعالم وقوانينه في دول مجلس التعاون ا خليجي" الذي
تنظمه كلية االتصال بجامعة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لإلعالم ودار ا خليج للصاافة
والطباعة والنشر في الف رة من  28-27أبريل .2016
 -3عضو الل نة التنظيمية للمؤتمر الدولي بعنوان "حلول اياة أفضل" الذي تنظمه جامعة الشارقة
بالتعاون مع عدة جهات في الف رة من  25-21فبراير  .2016من خالل املشاركة في اإلعداد لتنظيم
املؤتمر وتصميم وإنتاج ملواد اإلعالمية واإلعداد الستقبال املشارك ن.
 -4عضو الل نة التنظيمية للمؤتمر الدولي ا خامس بعنوان "جودة التعليم العالي" الذي تنظمه جامعة
الشارقة بالتعاون مع االتحاد العام امعات الدول العربية وجامعة الزرقاء األردنية في الف رة من -3
 5مارس  .2015من خالل املشاركة في اإلعداد لتنظيم املؤتمر وتصميم وإنتاج ملواد اإلعالمية واإلعداد
الستقبال املشارك ن وإعداد برنامج املؤتمر وإنتاج فيلم عن "جودة التعليم في جامعة الشارقة.
 -5عضو الل نة التحض رية للملتقى العلمي التاسع للبحث العلمي الذي عقد في جامعة الشارقة في الف رة
من  5-4مايو .2015
 -6عضو الل نة التنظيمية للمؤتمر الدولي الذي نظمته كلية االتصال بجامعة الشارقة في ديسمبر ،2010
وكان بعنوان اإلعالم واألزمات :الرهانات والتحديات)
 -7رئاسة ا لسة الثانية في املؤتمر الدولي الذي نظمته كلية االتصال بجامعة الشارقة في ديسمبر ،2010
وكان بعنوان اإلعالم واألزمات :الرهانات والتحديات).
 -8عضو الل نة التنظيمية ملؤتمر املالحة البحرية في ا خليج العرب( عبر العصور) الذي عقد في كلية
اآلداب بجامعة الشارقة في املدة من  17-15نوفمبر .)2008
 -9رئاسة ا لسة السادسة في املؤتمر الدولي الذي نظمه قسم اإلعالم بجامعة البحرين في أبريل ،2009
وكان بعنوان اإلعالم ا ديد :تكنولوجيا جديدة لعالم جديد).
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تطوير الخطط واملناهج الدرا ية
 .1عضو نة االعتماد األكاديمي الدولي بكلية االتصال التي تولت اعداد ملف االعتماد الدولي ،والذي
حصلت عليه الكلية بجميع برامجها من هيئة االعتماد األمريكية في مايو .2016
 .2رئيس فريق تصميم ووضع البرنامج األكاديمي في اإلعالم لكلية االتصال با امعة القاسمية عام
 ،2014وحصول البرنامج على االعتماد األكاديمي من وزارة التعليم العالي باإلمارات في عام .2015
 .3عضو الل نة الدائمة للخطط واملناهج واالعتماد األكاديمي بجامعة الشارقة ملدة خمسة أعوام
متتالية .2016/2012
 .4مقرر نة ا خطط واملناهج بكلية االتصال في األعوام،2014/2013 2014/2015 ،2016/2015 :
.2011/2010 ،2012/2011 ،2013/2 012
 .5مقرر نممة االعتممماد األكمماديمي بكليممة االتصم م م ممال واإلشم م م مراف على إعممداد ملف ا اصم م م ممول على إعممادة
االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية والذي تم إعادة اعتماده في عام .2014
 .6املش م مماركة في وض م ممع برنامج البكالوريوس باللغة العربية وبرنامج البكالوريوس باللغة االنجل زية بكلية
االتصال في العام ا امعي .2009/2008
 .7عضم م م ممو نة كلية االتصم م م ممال في وضم م م ممع وصم م م ممياغة اسم م م م راتيجية جامعة الشم م م ممارقة في العام ا امعي م
 .2008/2007م
 .8املشاركة في تطوير ا خطة الدراسية القديمة بقسم اإلعالم والسياحة بكلية اآلداب بجامعة البحرين م
في العام ا امعي .2004-2003
 .9املش م مماركة في إعادة تطوير خطة تخص م ممق العالقات العامة بقس م ممم اإلعالم والس م ممياحة بكلية اآلداب م
بجامعة البحرين بعد إعادة تسميته إلى "العالقات العامة واإلعالن" في العام ا امعي  ،2005-2004م
وإعادة تسمية مقررات التخصق وتوصيفها.
 .10املش مماركة في إعادة تطوير ا خطة الدراس ممية بقس ممم اإلعالم والس ممياحة بكلية اآلداب بجامعة البحرين م
بعد قرار ا امعة باس ممتبدال التخص ممق الفرعي بالتخص ممق املنفرد ،واالنتهاء من وض ممع هذه ا خطة م
في العام ا امعي .2007-2006
 .11املشمماركة في تطوير البرامج األكاديمية لقسمممي اللغة العربية واللغة اإلنجل زية بكلية اآلداب من خالل م
عضم م م ممويممة الل نممة الممدائم للبرامج األكمماديميممة بممالكليممة اآلداب في العممام ا ممامعي  ،2006-2005والعممام م
ا امعي .2007-2006
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 .12املشم م م مماركممة في تطوير املكتبممة اإلعالميممة بمكتبممة جممامعممة البحرين من خالل عضم م م ممويممة الل نممة الممدائمممة م
لتطوير الكتب الدراسية في مكتبة ا امعة ممثال لقسم اإلعالم والسياحة بكلية اآلداب .م

املشاركة ف ورش العمل والتيمينارات العلمية
 -1املش مماركة بورقة بعنوان "العالقات العامة في ظل تطور وس ممائل التواص ممل االجتماعي" في امللتقى األول
لإلعالم والعالقات العامة :ا ااض ممر واملس ممتقبل" الذي نظمته القيادة العامة لش ممرطة الش ممارقة في مقر
أكاديمية الشرطة بالشارقة 11 ،ابريل .2017
 -2تقديم ورشة تدريبية لطلبة "اآلشر" بجامعة الشارقة بعنوان "اإلتيكيت والبروتوكول وفن التخاطب"،
وذلك بإشراف عمادة شئون الطلبة با امعة بتاريخ  19اكتوبر  2014ساعتان تدريبيتان)
 -3تقديم ورشة تدريبية لطالبات "اآلشر" بجامعة الشارقة بعنوان "اإلتيكيت والبروتوكول وفن التخاطب
" ،وذلك بإشراف عمادة شئون الطالبات با امعة بتاريخ  15ديسمبر  2014ساعتان تدريبيتان)
 -4تقديم ورشة عمل ملشرفي السكن الداخلي با امعة بعنوان "التم ز في جودة ا خدمة ومهارات التعامل
مع اآلخر" في  27فبراير  ،2014وذلك بإشراف عمادة شئون الطلبة با امعة.
 -5تقديم ورش م ممة "منب ية كتابة البحث " التي نظمتها دائرة الثقافة واإل الم بالش ـ ــارقة ف  28ديتـ ــمبر
.2011
 -6تقممديم ورقممة علميممة في ورشم م م ممة العمممل التي نظمهمما املجلس الوطني لإلعالم وأد جمماز في مممدينممة أبو ظب
وكان بعنوان "اإل الم وإدارة األزمات" وذلك ف  25مايو .2011
 -7تقديم ورقة علمية بعنوان "تجربة إدارة االتصم ممال املؤسم مسم م ي في ط ران اإلمارات ألزمة الرماد البركان("
ضم مممن امللتقى العرب( ألفضم ممل املمارسم ممات في العالقات العامة واالتصم ممال الذي عقد ف دبي ف الفترة
من  31-29مايو .2011
 -8املش م مماركة في ورش م ممة "القيادة في التعليم العالي" ” )Leadership in Higher Educationالتي عقدت في
كلية الطب بجامعة الشارقة ف  10ديتمبر .2011
 -9املش م م م م مماركم ممة في ورش م م م م ممة "التعليم املعتمم ممد على فريق العمم ممل" Team-Based Learning in Higher
 )Educationالتي عقدت في جامعة الشارقة ف الفترة من  17-16نوفمبر .2009
 -10تقديم ورقة بعنوان "إعالم الوالء واملمانعة في تغطية ا ارب على غزة" وذلك في الندوة العلمية التي
نظمتها كلية االتصال عن التغطية اإلعالمية ألحدام غزة) بتاريخ  28يناير .2009
 -11تقديم ورقة في السيمينار العلمي لكلية االتصال في العام ا امعي  2010/2009بعنوان "العالقات
العامة عبر اإلن رنت" وذلك بتاريخ 2010/4/29
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 -12تقديم ورقة في السيمينار العلمي لكلية االتصال في العام ا امعي  2009/2008بعنوان "التسويق
السياس ي كأحد مجاالت العالقات العامة املعاصرة" وذلك بتاريخ 2008/11/5
 -13تقديم ورشة تدريبية لطلبة كلية االتصال عن "أسس تنظيم املؤتمرات واالجتماعات" بتاريخ
2010/12/29
 -14تقديم ورشة تدريبية لطلبة كلية االتصال عن "اس راتيجيات التعامل مع وسائل اإلعالم" بتاريخ
2009/10/15

التدريس األكاديمي
القي ممام بت ممدريس مجموع ممة من مسم م م م مماق ممات تخصم م م ممق اإلعالم والعالق ممات الع ممام ممة من ممذ الع ممام ا ممامعي م
 2002/2001وحتى اآلن في:
 .1قتم العالقات العامة ،كلية االتصاي ،جامعة الشارقة (من بتمبر  2007وحتى اآلن)
 مبادئ العالقات العامة

 8فصول دراسية)

 فن ا اديث والتقديم م

أربعة فصول دراسية)

 االتصال التنظيمي

فصل ن دراسي ن)

 مناهج بحوم االتصال

فصل ن دراسي ن)

 مشروع التخرج في العالقات العامة

 8فصول دراسية)

 حلقة بحث في العالقات العامة طالب املاجست ر ،ثالم فصول دراسية)
 حلقة بحث في نظريات متقدمة في االتصال طالب املاجست ر ،فصل ن دراسي ن)
 حلقة بحث في وسائل اإلعالم واملجتمع طالب املاجست ر ،فصل دراس ي)
 حلقة بحث في االتصال الدولي طالب املاجست ر ،فصل دراس ي)
 حلقة بحث في اإلعالم العرب( طالب املاجست ر ،فصل دراس ي)
 مشروع البحث ،طالب املاجست ر ،أربعة مشروعات بحثية ،فصل دراس ي)
 .2قتم اإل الم والتياحة بكلية اآلداب بجامعة البحرين)2007-2002( ،
 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن م
 إدارة العالقات العامة

عشرة فصول دراسية)
أربعة فصول دراس ي)
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 التسويق االجتماعي

أربعة فصول دراسية)

 التغطية الصافية باستخدام ا ااسب ستة فصول دراسية)
 الدعاية واإلعالن

أربعة فصول دراسية) م

 -6قتم العالقات العامة واإل الن ،كلية اإل الم جامعة القاهرة.
 موضوعات إعالمية باللغة اإلنجل زية
 الدعاية واإلقناع
 مناهج بحوم اإلعالم
 مدخل إلى العالقات العامة
 مدخل إلى اإلعالن
 التحرير للعالقات العامة

األنشطة اإلدارية والتنظيمية
 .1رئيس قسم العالقات العامة ،كلية االتصال ،جامعة الشارقة من سبتمبر  2008وحتى اآلن.
 .2منسق املجموعة البحثية "العالقات العامة واالتصال املؤسس ي".2018 ،
 .3املشرف العام على معرض مشروعات التخرج لطلبة كلية االتصال منذ انطالقة في  ،2013وحتى
تنظيم املعرض السابع في فصل ا خريف .2018/2017
 .4املشاركة في تنظيم االحتفال باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة الذي أشرفت
عليه إدارة العالقات العامة با امعة ،وذلك من خالل عضوية ان تحكيم املعرض،
وتنظيم معرض على هامش االحتفالية بعنوان "إمارات(  "43بالتعاون مع وزارة الثقافة
والشباب وتنمية املجتمع ،وأكاديمية الشرطة بدب(.
 .5مدير على مركز "دراسات ا مهور" كلية االتصال جامعة الشارقة ،الذي تم إنشاؤه في  .2012وقد
قام املركز بتنفيذ عدة مشروعات منها:
 .aدراس م م ممة ميدانية لص م م مما ح مؤسم م م مس م م ممة الش م م ممارقة لإلعالم عن عادات وأنماط التعرض للتلفزيون م
باملنطقة الشممرقية بإمارة الشممارقة ،وتم إنجاز الدراسممة في عام  ،2012وتم تسممليم التقرير النهائ(
ملؤسمسمة الشمارقة لإلعالم في  10يناير  2013بحضمور األسمتاذ الدكتور حميد النعيمي نائب مدير م
ا امعة للشئون األكاديمية.
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 .bدبلوم منهي في "التم ز في خدمة املسم ممتهلك" لصم مما ح دائرة التنمية االقتصم ممادية بدب( في الف رة من
 28/3نوفمبر  .2013وقد حضم ممر سم ممعادة األسم ممتاذ الدكتور سم ممام( محمود مدير ا امعة تسم ممليم
شهادات هذا الدبلوم للمتدرب ن الذين بلغ عددهم  52متدربا.
 .6عضو مجلس كلية االتصال ،جامعة الشارقة من العام ا امعي  ،2008/2007وحتى تاريخه.
 .7عضو عدة ان في كلية االتصال ،جامعة الشارقة من سبتمبر  :2008نة التعيينات ،نة ا خطط
واملناهج الدراسية ،الل نة التأديبية.
 .8مقرر نة تسويق كلية االتصال ،جامعة الشارقة من سبتمبر .2008
 .9مقرر منتدى "املرأة واإلعالم" ،والذي كان أحد محاور مؤتمر قمة منظمة املرأة العربية ست سنوات
بعد املؤتمر األول) ،والذي عقد في مملكة البحرين في شهر نوفمبر .2006
 .10منسق شعبة اإلعالم بقسم اإلعالم والسياحة والفنون بجامعة البحرين اعتبارا من العام ا امعي
.2006-2005
 .11املنسق العام للمهرجان الثقافي واإلعالم( الثان( الذي نظم في الف رة من  24-21مايو  2006برعاية
وزير اإلعالم بمملكة البحرين .وتضمن هذا املهرجان عددا كب را من الفعاليات منها  11ندوة عامة،
و 21ورشة عمل ،و 16مسابقة في العلوم الثقافية واإلعالمية واألدبية ،إضافة إلى ثمانية معارض
طالبية لكل أقسام كلية اآلداب.
 .12عضو الل نة الدائمة للبرامج األكاديمية بكلية اآلداب بجامعة البحرين للعام ا امعي ،2006/2005
والعام ا امعي .2007/2006
 .13عضو الل نة الدائمة لل دول الدراس ي بكلية اآلداب ،ومقرر نة ا دول بقسم اإلعالم والسياحة
والفنون بكلية اآلداب بجامعة البحرين اعتبارا من العام ا امعي  2004-2003وحتى العام ا امعي
.2007-2006
 .14مقرر نة معادلة املقررات الدراسية بقسم اإلعالم والسياحة والفنون بكلية اآلداب بجامعة البحرين
اعتبارا من العام ا امعي  2004-2003وحتى العام ا امعي .2007-2006
 .15مقرر نة الكتب الدراسية بقسم اإلعالم والسياحة والفنون بكلية اآلداب بجامعة البحرين اعتبارا
من العام ا امعي  2004-2003وحتى العام ا امعي .2007-2006
 .16املشاركة في فعاليات املهرجان اإلعالم( األول لقسم اإلعالم والسياحة والفنون بكلية اآلداب بجامعة
البحرين لذي نظم في ابريل عام  2005باإلشراف على ورشة عمل بعنوان "العالقات العامة ب ن
التقليدية وما بعد ا اداثة" .
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 .17اإلشراف على تنظيم معرض العالقات العامة ضمن فعاليات املهرجان اإلعالم( األول لقسم اإلعالم
والسياحة والفنون بكلية اآلداب بجامعة البحرين الذي نظم في ابريل عام .2005

خدمة الجامعة ( ضوية لجان الجامعة والكلية)
أوال :الل ان الدائمة امعة الشارقة:
 -1عضو الل نة املركزية الختيار أعضاء هيئة التدريس والتجديد لهم بجامعة الشارقة في العام ا امعي
.2016/2015
 -2عضو الل نة الدائمة للخطط واملناهج واالعتماد األكاديمي بجامعة الشارقة .2016/2015
 -3عضو نة توزيع الوحدات السكنية بجامعة الشارقة في العام ا امعي .2016/2015
 -4عضو نة "الفاعلية املؤسسية واالعتماد األكاديمي" بجامعة الشارقة في العام ا امعي .2016/2015
 -5عضو الل نة الدائمة للخطط واملناهج واالعتماد األكاديمي بجامعة الشارقة .2015/2014
 -6عضو نة توزيع الوحدات السكنية بجامعة الشارقة في العام ا امعي .2015/2014
 -7عضو الل نة املركزية الختيار أعضاء هيئة التدريس والتجديد لهم بجامعة الشارقة في العام ا امعي
.2014/2013
 -8عضو الل نة الدائمة للخطط واملناهج واالعتماد األكاديمي بجامعة الشارقة .2014/2013
 -9عضو نة "الفاعلية املؤسسية واالعتماد األكاديمي" بجامعة الشارقة في العام ا امعي .2014/2013
 -10عضو نة "توزيع الوحدات السكنية" بجامعة الشارقة في العام ا امعي .2014/2013
 -11عضو نة "التوجيه األكاديمي واستقطاب الطلبة"" بجامعة الشارقة في العام ا امعي .2014/2013
 -12أم ن سر الل نة الدائمة للخطط واملناهج واالعتماد األكاديمي بجامعة الشارقة ،2012/2011
و.2011/2010

 -13عضو الل نة الدائمة للخطط واملناهج واالعتماد األكاديمي بجامعة الشارقة .2010/2009
ثانيا :ان كلية االتصال:
 -1عضو نة تعي ن أعضاء هيئة التدريس بكلية االتصال في األعوام،2014/2013 2014/2015 :
.2011/2010 ،2012/2011 ،2013/2012
 -2عضو نة ال رقيات بكلية االتصال في األعوام،2014/2013 ،2015/2015،2014/2015:
.2011/2010 ،2012/2011 ،2013/2012
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 -3مقرر نة ا خطط واملناهج بكلية االتصال في األعوام،2014/2013 2014/2015 ،2016/2015 :
.2011/2010 ،2012/2011 ،2013/2012
 -4عضو نة الدراسات العليا بكلية االتصال في األعوام،2013/2012 ،2014/2013 2014/2015 :
.2011/2010 ،2012/2011
 -5مقرر الل نة الثقافية والسيمينار في كلية االتصال في العام ن ا امعي ن .2010/2009 ،2009/2008

خدمة املجتمع (اال تشارات)
 -1عضو الل نة املعنية بصياغة االس راتيجية اإلعالمية ملجلس الشارقة لإلعالم واملؤسسات التابعة له،
.2018
 -2تقديم استشارة كرئيس لفريق من االستشاري ن إلعداد دليل للبروتوكول واإلتيكيت لصا ح
ديوان املحاسم م م ممبة في أبو ظبي بالتعاون مع مركز التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي با امعة،
وينتظر االنته مماء من ه ممذا ال ممدلي ممل في ش م م م ممهر ابري ممل  .2015وق ممد تم توقيع اتف مماقي ممة ب ن مركز
التعليم املستمر وديوان املحاسبة في لتنفيذ هذه االستشارة.
 -3عضم م مموية الل نة العليا للطوارئ بمطار الشم م ممارقة الدولة ممثال امعة الشم م ممارقة :من خالل
تمثيل ا امعة في عضوية هذه الل نة ،تم القيام بنا يلي:
 املش م م مماركة في تقييم التقرير العام لل نة العليا للطوارئ بمطار الش م م ممارقة الدولي
وإعادة بناء االس م م م م راتيجية اإلعالمية للمطار والتعامل مع وسم م م ممائل اإلعالم وقت
األزمات.
 القيام بعدة زيارات ملطار الشممارقة الدولي ضمممن نة ا امعة الدكتور خ رت
عياد والدكتور صالح الدين بنداق ،والدكتور أياد املصلح) للتعرف على كيفية
تعامل إدارات الدفاع املدن( واإلعالم في املطار مع حاالت الطوارئ واألزمات.
 تنفي ممذ ورش م م م م ممة ت ممدريبي ممة للع ممامل ن في اإلدارات املختلف ممة ل ممدائرة الط ران امل ممدن(
بالشارقة عن كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم وقت األزمات.
 اإلشراف على تطوير املركز اإلعالم( إلدارة الط ران املدن( بمقر مطار الشارقة.
 حض م م م ممور تدريب العملية الوهمية الذي قامت دائرة الط ران املدن( بتنفيذه في
مطار الشارقة.
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 قامت الدائرة بإرسال خطاب شكر لل امعة على جهود ا امعة في هذا الشأن.
 -4املس م مماهمة في تطوير ا امالت اإلعالمية لش م ممرطة الش م ممارقة في التوعية من ا اوادم املرورية
وخاصمة اسمتخدام الهاتف أثناء القيادة في التقاط الصمور السملف( ،حيث تم اإلشمراف على
تص م م ممميم حملة توعية في هذا الش م م ممأن ض م م مممن مش م م ممروع تخرج لطالبت ن بالقس م م ممم في فص م م ممل
ا خريف  2015/2014بالتعاون مع القيادة العامة لش م م م ممرطة الش م م م ممارقة ،والتي تع زم إطالق
حملة توعية رسمية على مستوى اإلمارة انطالقا من فكرة هذا املشروع.
-5

-6
-7
-8

عض م م ممو فريق العمل الذي قام بتنفيذ دراس م م ممة "رض م م مما العامل ن واملتعامل ن في إمارة مان" في العام
ا امعي  .2009/2010وقد تم هذا املشم ممروع بإش م مراف مركز التعليم املسم ممتمر والتطوير املنهي بجامعة م
الشارقة.
املشم م م مماركة في فريق بحث من كلية االتصم م م ممال لتصم م م ممميم وتنفيذ مجموعة بحوم ميدانية لتطوير أداء
العامل ن في بلدية الشارقة وصورة البلدية وما تقدمه من خدمات لل مهور.
عضممو فريق الباحث ن في كلية االتصممال ا خاص بالتعاون ب ن جامعة الشممارقة واملجلس األعلى لألسممرة
واملشاركة باإلشراف على دورت ن تدريبيت ن في اإلعالم وإدارة األزمات ،والتخطيط اإلعالم(.
عض م م ممو فريق الباحث ن بكلية االتص م م ممال ا خاص ببناء الش م م مراكة ب ن اإلعالمي ن ووزارة ش م م ممئون الدولة م
للمجلس الوطني ،واملشم م م مماركة في ورشم م م ممة عمل بعنوان "التنمية السم م م ممياسم م م ممية واملشم م م مماركة في العملية
الس م م ممياس م م ممية" ،والقيام بالتحليل اإلحص م م ممائ( لنتائج الدراس م م ممة امليدانية التي تمت على ثالم ص م م مماف م
إماراتية.

خدمة املجتمع
(الدورات التدريبية واملحاضرات والبرامج التلفزيونية)
 -1املش م مماركة في تنفيذ "الدبلوم املنهي في االتص م ممال ا اكوم( ووس م ممائل التواص م ممل االجتماعي" الذي نظمه
مركز التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي بجممامعممة الش م م م ممارقممة وذلممك في الف رة من  11فبراير إلى  8مممارس م
 ،2018وتقممديم برنممامج "االتصم م م ممال ا اكوم( :املفمماهيم واالسم م م م راتيجيممات" في الف رة من  15-11فبراير
.2018
 -2املش م مماركة في تنفيذ "الدبلوم املنهي في إعداد القادة" الذي نظمه مركز التعليم املس م ممتمر والتطوير املنهي
بجامعة الشارقة وذلك في الف رة من  06ديسمبر  2016إلى  13أبريل .2017
 -3املش م مماركة في تنفيذ "الدبلوم املنهي في إعداد القادة" الذي نظمه مركز التعليم املس م ممتمر والتطوير املنهي
بجامعة الشارقة وذلك في الف رة من  16أبريل  2016إلى  17نوفمبر .2016
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 -4تنفيذ ورش م ممة بعنوان "قواعد البروتوكول في املؤس م مس م ممات الرياض م ممية" ض م مممن الدبلوم املنهي في "اإلدارة
الرياضم م ممية" الذي نظمه مركز التعليم املسم م ممتمر والتطوير املنهي بجامعة الشم م ممارقة بالتعاون مع مجلس م
الشارقة الرياض ي الدبلوم الثالث) ،وذلك في الف رة من  5مارس  2016ولغاية  02مايو .2016
 -5تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "السلوك التنظيمي وإدارة التغي ر وإدارة املخاطر" ضمن الدبلوم املنهي في
القيادة لص مما ح دائرة املوارد البشم مرية بحكومة الش ممارقة ،الذي نظمه مركز التعليم املس ممتمر والتطوير م
املنهي بجامعة الشارقة وذلك في الف رة من  11ابريل  2016إلى  01يونيو .2016
 -6تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "السم م م مملوك التنظيمي وإدارة التغي ر وإدارة املخاطر" في الف رة من 21-19
يناير  15 2016سمماعة تدريبية) ضمممن الدبلوم املنهي في إعداد القادة قيادات زايد املسممتقبلية) الذي
نظمه مركز التعليم املستمر والتطوير املنهي بجامعة الشارقة وذلك في الف رة من  21سبتمبر  2014إلى
 30أبريل .2015
 -7املش م مماركة في تنفيذ "الدبلوم املنهي في إعداد القادة" الذي نظمه مركز التعليم املس م ممتمر والتطوير املنهي
بجامعة الشارقة وذلك في الف رة من  21أبريل  2015إلى  24نوفمبر .2015
 -8تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "السم م م مملوك التنظيمي وإدارة التغي ر وإدارة املخاطر" في الف رة من 15-12
يناير  20 2015سمماعة تدريبية) ضمممن الدبلوم املنهي في إعداد القادة قيادات زايد املسممتقبلية) الذي
نظمه مركز التعليم املستمر والتطوير املنهي بجامعة الشارقة وذلك في الف رة من  21سبتمبر  2014إلى
 30أبريل .2015
 -9تنفيذ ورشة بعنوان "قواعد البروتوكول في املؤسسات الرياضية" يوم السبت  18يناير  ،2015ضمن
الدبلوم املنهي في "اإلدارة الرياضم ممية"  5سم مماعات تدريبية) الذي نظمه مركز التعليم املسم ممتمر والتطوير م
املنهي بجامعة الشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياض ي الدبلوم الثالث) ،وذلك في الف رة من 8
نوفمبر  2014ولغاية  24فبراير .2015
 -10تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "أدبيات التعامل واملراس ممم الدولية اإلتيكيت والبروتوكول)" الذي نظمه
مركز التعليم املس ممتمر والتطوير املنهي بجامعة الش ممارقة في الف رة من  13-10نوفمبر  20 2014س مماعة م
تدريبية) .
 -11تنفيذ ورشة بعنوان "العالقات العامة في املؤسسات الرياضية" يوم السبت  30مارس  ،2014ضممن
الدبلوم املنهي في "اإلدارة الرياضم ممية"  5سم مماعات تدريبية) الذي نظمه مركز التعليم املسم ممتمر والتطوير م
املنهي بجامعة الش م ممارقة بالتعاون مع مجلس الش م ممارقة الرياضم م م ي الدبلوم الثان() ،وذلك في الف رة من
 11مارس  2014ولغاية  17يونيو .2014
 -12تنفيذ ورشة بعنوان "العالقات العامة في املؤسسات الرياضية" يوم السبت  7ديسمبر  ،2013ضممن
الدبلوم املنهي في "اإلدارة الرياضم ممية"  5سم مماعات تدريبية) الذي نظمه مركز التعليم املسم ممتمر والتطوير م
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املنهي بجامعة الش ممارقة بالتعاون مع مجلس الش ممارقة الرياض م ي الدبلوم األول) ،وذلك في الف رة من 9
نوفمبر  2013ولغاية  8مارس .2014
 -13تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "التم ز في خدمة العمالء" في الف رة من  18-15يونيو  20 ،2014سم م مماعة م
تدريبية) ،ضمن "الدبلوم املنهي في خدمة املتعامل ن" الذي نظمه مركز التعليم املستمر والتطوير املنهي
بجامعة الشارقة في الف رة من  11مايو ولغاية  23يونيو 2014
 -14تنفيممذ برنممامج تممدريبي بعنوان "التم ز في جودة ا خممدمممة ومهممارات التعممامممل مع العمالء"" الممذي نظمممه
مركز التعليم املسم ممتمر والتطوير املنهي بجامعة الشم ممارقة في الف رة من  27-24فبراير  20 2014سم مماعة
تدريبية).
 -15تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "أدبيات التعامل واملراسم م ممم الدولية ،االتيكيت والبروتوكول" الذي نظمه
مركز التعليم املس ممتمر والتطوير املنهي بجامعة الش ممارقة في الف رة من  20-16مارس  20 2014سم مماعة م
تدريبية).
 -16تنفيذ ورش م ممة تدريبية بعنوان "اتيكيت التعامل مع كبار الم م ممخص م مميات" ض م مممن "املؤتمر العرب( الثان(
للنشء" الذي نظمه مركز الناشم م ممئة بالشم م ممارقة يوم األحد  22ديسم م مممبر  ،2013سم م مماعتان تدريبيتان) ،م
وذلك بإشراف مركز التعليم املستمر والتطوير املنهي بجامعة الشارقة.
 -17تنفيذ ورشممة تدريبية بعنوان "االتصممال مع ا مهور الداخلي خالل األزمات املؤس مسممية" ،يوم الثالثاء
 17ديسمممبر  2013سمماعتان تدريبيتان) ،وذلك بإشمراف مركز التعليم املسممتمر والتطوير املنهي بجامعة م
الشارقة.
 -18تنفيذ ورش ممة تدريبية بعنوان تنفيذ "اإلعالم الدولي والعوملة" ض مممن س مملس مملة محاض مرات نظمها مركز م
العالقات الدولية بكلية اآلداب با امعة لص م مما ح وزارة ا خارجية اإلماراتية في أبو ظبي بتاريخ الثالثاء
 19نوفمبر  5 2013ساعات تدريبية).
 -19تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "أدبيات التعامل الرسمي – اإلتيكيت والبروتوكول" في الف رة من 20-17
فبراير  20 2013سماعة تدريبية) ،وذلك ضممن الدبلوم املنهي في العالقات العامة واالتصمال املؤسمسم ي
المذي نظممه مركز التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي بجمامعمة الشم م م ممارقمة بمالتعماون مع قسم م م مم العالقممات م
العامة بكلية االتصال في الف رة من  20يناير ولغاية  28فبراير .2013
 -20تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مبادئ العالقات العامة" في الف رة من  24-20يناير  20 2013سم م م مماعة
تدريبية) ،وذلك ضم م م مممن الدبلوم املنهي في العالقات العامة واالتصم م م ممال املؤسم م م مسم م م م ي الذي نظمه مركز م
التعليم املس ممتمر والتطوير املنهي بجامعة الش ممارقة بالتعاون مع قس ممم العالقات العامة بكلية االتص ممال م
في الف رة من  20يناير ولغاية  28فبراير .2013
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 -21تنفيذ ورشم م م ممة بعنوان "فن اإلتيكيت" لطالبات جامعة الشم م م ممارقة ضم م م مممن مخيم "جدد حياتك" الذي
نظمه عمادة شم م م ممئون الطلبة ومجلس طالبات جامعة الشم م م ممارقة ،وذلك يوم الثالثاء  21يناير 2013
ساعتان تدريبيتان).
 -22تنفيممذ برنممامج تممدريبي بعنوان "التم ز في خممدمممة املسم م م ممتهلك ن" في الف رة من  21-17نوفمبر 20 2013
س مماعة تدريبية) ،وذلك ض مممن الدبلوم املنهي في "التم ز في خدمة املس ممتهلك" الذي نظمه مركز دراس ممات
ا مهور بكلية االتصال لصا ح دائرة التنمية االقتصادية في دب( في الف رة من  28/3نوفمبر .2013
 -23تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "أدبيات التعامل الرسمي – اإلتيكيت والبروتوكول" في الف رة من 16-13
مايو  20 2012سمماعة تدريبية) ،وذلك ضمممن الدبلوم املنهي في العالقات العامة واالتصممال املؤس مس م ي م
المذي نظممه مركز التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي بجمامعمة الشم م م ممارقمة بمالتعماون مع قسم م م ممم العالقممات م
العامة بكلية االتصال في الف رة من  15ابريل ولغاية  24مايو .2012
 -24املش م م م مماركممة في تحكيم أفض م م م ممل البحوم املقممدمممة ممائزة "اليوم العممالمي للكتمماب الممذي نظمتممه إدارة
املكتبممات في دائرة الثقممافممة واإلعالم بممالشم م م ممارقممة ،وتم اإلعالن عن ا وائز في االحتفممال بمماليوم العممالمي
للكتاب في  24إبريل 2014
 -25تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مبادئ العالقات العامة" في الف رة من  19-15ابريل  20 2012سم م م مماعة
تدريبية) ،وذلك ضم م م مممن الدبلوم املنهي في العالقات العامة واالتصم م م ممال املؤسم م م مسم م م م ي الذي نظمه مركز م
التعليم املس ممتمر والتطوير املنهي بجامعة الش ممارقة بالتعاون مع قس ممم العالقات العامة بكلية االتص ممال م
في الف رة من  15ابريل ولغاية  24مايو .2012
 -26تنفيمذ برنمامج تمدريبي بعنوان "أدبيمات التعماممل الرسم م م مممي – اإلتيكيمت والبروتوكول" المذي نظممه مركز م
التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي بجممامعممة الش م م م ممارقممة في الف رة من  26-23أبريممل  20 2012س م م م مماعممة
تدريبية).
 -27اإلش م م مراف على توقيع مذكرة تفاهم ب ن قس م م ممم العالقات العامة بالكلية ودائرة التنمية االقتص م م ممادية م
بدب( ،وتفعيل هذه االتفاقية من خالل مشم م ممروعات التخرج بالقسم م ممم لالسم م ممتفادة من الفعاليات التي
تنظمهمما حكومممة دب( .وقممد اسم م م ممتفمماد من هممذا  24طممالبمما وطممالبممة من هممذا التعمماون في فص م م م ممل ا خريف م
.2013/2012
 -28التعاون مع منطقة الشم م م ممارقة التعليمية في إصم م م ممدار كتاب يتناول طبيعة العالقات العامة في املنطقة م
وأسس تطويرها ،وذلك في فصل الربيع .2012
 -29ممثل جامعة الشم م م ممارقة في عضم م م مموية الل نة العليا للطوارئ بمطار الشم م م ممارقة الدولة .والقيام بتقييم م
التقرير العام لل نة العليا للطوارئ بمطار الش م م ممارقة الدولي ،وحض م م ممور تدريب العملية الوهمية الذي
قممامممت الممدائرة بتنفيممذه ،وقممامممت الممدائرة بممإرسم م م ممال خطمماب شم م م ممكر لل ممامعممة على ذلممك ،وذلممك في العممام
.2012
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 -30املش مماركة في جلس ممة مناقش ممة "س ممياس ممة مؤسم مس ممة الش ممارقة لإلعالم" التي عقدها املجلس االس ممتش مماري م
بإمارة الشارقة بتاريخ  21نوفمبر .2012
 -31تنفيذ دورة "مبادئ التحرير الصم م م مماف( للمبتدئ ن" التي نظمها مركز التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي
بجامعة الشارقة في الف رة من  28-26ديسمبر .2010
 -32تنفيذ دورة "مهارات االتصال والتعامل مع ا مهور" التي نظمها مركز التعليم املستمر والتطوير املنهي
بجامعة الشارقة في الف رة من  09-05يونيو .2011
 -33تقديم محاضم م م ممرة بعنوان "فن ا اديث والتقديم" ،دائرة ا خدمات االجتماعية ،الشم م م ممارقة /12/21 ،م
.2010
 -34تنفي ممذ دورة "أدبي ممات التع ممام ممل والبروتوكول" التي التي نظمه مما مركز التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي
بجامعة الشارقة في الف رة من  15-12أبريل .2010
 -35تنفيذ دورة "أدبيات التعامل والبروتوكول" التي نظمها مركز التعليم املسم م م ممتمر والتطوير املنهي بجامعة م
الشارقة في الف رة من  25-22مارس .2009
 -36تنفيذ دورة "أس ممس قياس الرأي العام" التي نظمتها إدارة التعليم املس ممتمر بجامعة الش ممارقة في الف رة
من  25-12-8أبريل .2012
 -37املشاركة في برنامج "املشهد الصاف(" في تلفزيون الشارقة بتاريخ  8مارس .2011
 -38املشاركة في برنامج "املشهد الصاف(" في تلفزيون الشارقة بتاريخ  4يناير .2011
 -39املشاركة في برنامج "من الشارقة" في تلفزيون الشارقة بتاريخ  29يناير .2009
 -40املشاركة في برنامج "من الشارقة" في تلفزيون الشارقة بتاريخ  4مايو .2009
 -41القيام بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية من خالل إدارة التعليم املسم م م ممتمر في كلية اآلداب ،جامعة م
البحرين ،وكان املسم م م ممتفيدون من هذه الدورات هم مديرو إدارات العالقات العامة في املؤسم م م مسم م م ممات م
البحرينية العاملون فيها .وهذه الدورات هي:
 -42دورة في "مهارات االتصال في العالقات العامة" ،وقد تم تنفيذ هذه الدورة في شهر أكتوبر .2002
 -43دورة في "أساسيات العالقات العامة" وقد تم تنفيذ هذه الدورة في شهر نوفمبر .2003
 -44دورة في "مهارات االتصال في العالقات العامة وقد تم تنفيذ هذه الدورة في شهر أكتوبر .2004
 -45دورة في "العالقات العامة وإدارة األزمات" وقد تم تنفيذ هذه الدورة في شهر مارس .2006

ضوية الجمعيات واملنظمات الدولية
 .1عضوية جمعية بحوم وسائل اإلعالم الدولية )IAMCR
 .2عضوية ا معية األوربية لبحوم االعالم واالتصال )ECREA
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 .3عضوية جمعية بحوم االتصال الدولية )GCRA
 .4عضو جمعية العالقات العامة البريطانية )CIPR

الدورات التدريبية الحاصل ليها
 دورة معاي ر ا ودة في العملية التدريسية ،جامعة القاهرة ،مارس 2014
 دورة االتجاهات ا اديثة في التدريس ،جامعة القاهرة ،مارس 2014
 دورة تنظيم املؤتمرات الدولية ،جامعة القاهرة ،مارس 2014
 دورة في تطبيقات برنامج  ،)SPSSجامعة ليس ر ،بريطانيا ،سبتمبر 1998
 دورة إعداد املعلم ا امعي ،جامعة القاهرة ،يونيو 2002
 دورة في استخدامات االن رنت في بحوم االتصال ،جامعة البحرين ،اكتوبر 2004
 دورة في الكتابة العلمية والنشر الدولي ،جامعة القاهرة ،يوليو 2006
 دورة في تصميم مقرر ،جامعة القاهرة ،اغسطس 2006
 دورة في "كيفية بناء مساق" على البالكبورد ،جامعة الشارقة ،الفصل الدراس ي الثان( 2008
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