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أوالً  :البيانات الشخصية

االسم  :إنجى محمد أبوسريع خليل
تاريخ الميالد 1978-12-1 :

الجنسية  :مصرية

جهة الميالد  :القاهرة

الحالة االجتماعية  :متزوجة

الدرجة الوظيفية  :أستاذ مساعد

جهة العمل الحالية  :جامعة الشارقة – كلية االتصال – قسم العالقات العامة
جهة العمل بجمهورية مصر العربية  :كلية اإلعالم – جامعة القاهرة

المسمى الوظيفي  :أستاذ مساعد ( 2015 -9-1وحتى اآلن)

اللغة األجنبية األولى  :اإلنجليزية – إجادة تامة
رقم الهاتف00201001815938 :

/

00971564807780

البريد اإللكتروني ekhalil@sharjah.ac.ae :

ثانياً  :المؤهالت العلمية
 دكتوراه في اإلعالم من

قسم العالقات العامة واإلعالن (عام  )2011بمرتبة الشرف

األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات العربية

والعالمية.

 ماجستير في اإلعالم من قسم العالقات العامة واإلعالن (عام  )2004بتقدير ممتاز.

 بكالوريوس إعالم من قسم العالقات العامة واإلعالن (عام  )1999بتقدير جيد جداً مع
مرتبة الشرف
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ثالثاً  :التدرج الوظيفي

 أستاذ مساعد بقسم العالقات العامة – كلية االتصال – جامعة الشارقة (2015/9/1
حتى اآلن)



أكاديمي زائر بقسم العالقات العامة – كلية االتصال – جامعة الشارقة (– 2014/9/1
)2015/8/31

 مدرس (أستاذ مساعد) بقسم العالقات العامة واإلعالن – كلية اإلعالم – جامعة القاهرة
( 2012حتى اآلن)



مدرس مساعد بقسم العالقات العامة واإلعالن – كلية اإلعالم – جامعة القاهرة



معيد بقسم العالقات العامة واإلعالن – كلية اإلعالم – جامعة القاهرة ()2005-2000

()2011-2005

رابعاً  :الخبرات التدريسية واألكاديمية
( )1المساقات التي تم تدريسها في قسم العالقات العامة  /كلية االتصال  /جامعة الشارقة
 إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة ()1
 إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة ()2
 فن الحديث والتقديم

 مشروع التخرج في العالقات العامة
 االتصال التسويقي المتكامل
 اإلدارة في العالقات العامة
( )2المساقات التي تم تدريسها في قسم العالقات العامة واإلعالن  /كلية اإلعالم  /جامعة
القاهرة (في إطار برامج البكالوريوس  /دبلوم الدراسات العليا  /التعليم المفتوح)
 استراتيجيات العالقات العامة
 فن العالقات العامة

 إدارة العالقات العامة

 موضوع خاص في العالقات العامة
 المدخل في العالقات العامة
 االتصال الشخصي
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 مناهج البحث

 الترجمة اإلعالمية
 العالقات العامة في المجال التطبيقي
 الرأي العام

 التسويق االجتماعي
 إدارة اإلعالن

( )3المساقات التي تم تدريسها في شعبة اللغة اإلنجليزية  /كلية اإلعالم  /جامعة القاهرة
 إنتاج المواد الترويجية Production of Promotional Materials
 االتصال الشخصي Interpersonal Communication
 التسويق اإللكتروني E- Marketing

 الترجمة اإلعالمية Media Translation
( )4المساقات التي تم تدريسها في كلية اإلعالم  /جامعة األهرام الكندية (باللغة اإلنجليزية)
 التسويق االجتماعي Social Marketing
 سلوك المستهلك Consumer Behavior
( )5المساقات التي تم تدريسها في كلية اإلعالم وفنون االتصال  /جامعة السادس من أكتوبر
 مادة إعالمية باللغة اإلنجليزية

 الترجمة اإلعالمية Media Translation
( )6المشاركة في عملية اإلرشاد األكاديمي بكلية االتصال  /جامعة الشارقة

 المشاركة في عملية اإلرشاد األكاديمي وتسجيل المساقات الدراسية بكلية االتصال/
جامعة الشارقة.

 المشاركة في مقابالت اختيار الطالب المتقدمين لاللتحاق بقسم العالقات العامة بكلية
االتصال  /جامعة الشارقة .

 المشاركة في فاعليات توجيه الطالب الجدد بكلية االتصال  /جامعة الشارقة.
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( )7الخبرات المهنية في مجال العمل األكاديمي بكلية االتصال  /جامعة الشارقة
 إعداد ترجمة لتحليل موقف الكلية  SWOT Analysisمن اإلنجليزية إلى العربية في
إطار تطوير الخطة االستراتيجية لكلية االتصال  /جامعة الشارقة.

 اإلشراف على التدريب العملي لطلبة قسم العالقات العامة  /كلية االتصال  /جامعة
الشارقة على مهارات إعداد وتنفيذ المطبوعات اإلعالمية باستخدام برامج النشر

الصحفي ).(In design
 المشاركة في إعداد دليل البروتوكول والمراسم الخاص بديوان المحاسبة  /دولة
اإلمارات العربية المتحدة (مارس .)2015

 المشاركة في لجان تحكيم مشروعات تخرج طالب وطالبات كلية االتصال – جامعة
الشارقة أقسام (العالقات العامة  /االتصال الجماهيري  /التصميم الجرافيكي والوسائط
المتعددة) العام األكاديمي  2015/2014والعام األكاديمي  2016/2015والعام األكاديمي
 2017/2016والعام األكاديمي .2018/2017
 إعداد وتنفيذ االستمارات الخاصة بمعايير تحكيم مشروعات تخرج طلبة قسم العالقات

العامة لمجاالت المعارض والحمالت اإلعالمية والدراسات التقييمية (خريف -2017
.)2018

( )8المشاركة في عملية اإلرشاد األكاديمي وتسجيل المقررات الدراسية لطالب البكالوريوس
في إطار نظام الساعات المعتمدة بكلية اإلعالم  /جامعة القاهرة.

 اإلشراف على إعداد ومتابعة وتنفيذ مشروعات تخرج طالب المستوى الرابع بالقسم في
مجاالت برامج الصورة الذهنية والعالقات العامة وحمالت التسويق االجتماعي .

 المشاركة في أعمال المالحظة والكنترول بكل المستويات الدراسية بكلية اإلعالم /
جامعة القاهرة.

 المشاركة في تنظيم المقابالت الشخصية الختيار الطالب المتقدمين لاللتحاق بكلية
اإلعالم  /جامعة القاهرة .
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 المشاركة في إعداد المقررات اإللكترونية للمواد الدراسية اآلتية في إطار برنامج
الماجستير في اإلعالم بنظام التعلم اإللكتروني بكلية اإلعالم – جامعة القاهرة :

 المدخل إلى العالقات العامة واإلعالن

 االتجاهات المعاصرة في دراسات االتصال
 دراسات إعالمية بلغة أوروبية
 اإلعالن اإلذاعي والتليفزيوني
 الرأي العام وبحوث الجمهور
 مشروع التخرج

خامساً  :البحث العلمي

()1

البحوث المنشورة

 إنجى محمد أبوسريع خليل ( )2017استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إدارة
األزمات :دراسة في تحليل المستوى الثاني  ،المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة
واإلعالن  ،كلية اإلعالم  ،جامعة القاهرة ( ،يوليو  /سبتمبر )2017

 إنجى محمد أبوسريع خليل ( )2017االتجاهات الحديثة في دراسات إدارة األزمات

التنظيمية عبر وسائل التواصل االجتماعي  ،كتاب مؤتمر اإلعالم والتحوالت السياسية في
الشرق األوسط ( 16-15نوفمبر  ، )2017كلية اإلعالم  ،جامعة اليرموك  ،المملكة

األردنية الهاشمية.

 إنجى محمد أبوسريع خليل ( )2016القيم األخالقية المتضمنة في محددات السلوك
التنظيمي  :دراسة تحليلية مقارنة على عينة من المنظمات المحلية والدولية العاملة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم  ،العدد 57

(أكتوبر /ديسمبر  )2016كلية اإلعالم  /جامعة القاهرة

 إنجى محمد أبوسريع خليل ( )2015إدراك الطالب الجامعي المتخصص ألخالقيات
الممارسة المهنية للعالقات العامة  :دراسة ميدانية على عينة من طالب قسم العالقات

العامة  /كلية االتصال  /جامعة الشارقة  ،المجلة المصرية لبحوث الرأي العام  ،المجلد

 ، 14العدد الرابع (أكتوبر /ديسمبر  )2015كلية اإلعالم  /جامعة القاهرة.

 إنجى محمد أبوسريع خليل ( )2012كفاءة إدارة عالقات المنظمة مع مجموعات المصالح
 ،كتاب مؤتمر مستقبل اإلعالم بعد الثورات العربية ( 21-19مارس  ، )2012كلية

اإلعالم  ،جامعة األهرام الكندية بالتعاون مع معهد الصحافة اإلقليمي  ،القاهرة.
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 إنجى محمد أبوسريع خليل ( )2006الصورة الذهنية لمهنة العالقات العامة لدى
ممارسيها وعالقتها بمستوى أدائهم لها  ،كتاب المؤتمر الدولي ( )IAMCRالجامعة

األمريكية بالقاهرة.
International Association for Media and Communication Research

 بحوث تحت اإلعداد

 ورقة بحثية باللغة اإلنجليزية بعنوان "االتجاهات الحديثة والمستقبلية في بحوث العالقات
العامة األكاديمية والمهنية :دراسة في تحليل المستوى الثاني"

The Current and Future Trends in Academic and Professional Public Relations
Research: A Meta-Analysis Study.

()2

المؤتمرات العلمية

 المشاركة في مؤتمر اإلعالم والتحوالت السياسية في الشرق األوسط ( كلية اإلعالم -
جامعة اليرموك – المملكة األردنية الهاشمية) (16-15نوفمبر .)2017

 المشاركة في المؤتمر الدولي "أخالقيات اإلعالم وقوانينه في دول مجلس التعاون
الخليجي" كلية االتصال – جامعة الشارقة ( 28-27إبريل .)2016

 المشاركة في مؤتمر "مستقبل اإلعالم بعد الثورات العربية" بجامعة األهرام الكندية
بالتعاون مع معهد الصحافة اإلقليمي ( 21-19مارس .)2012

 المشاركة بالمؤتمر الدولي (IAMCR) International Association for Media
 and Communication Researchبالجامعة األمريكية بالقاهرة (يونيو .)2006

()3

اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

 رسالة دكتوراه بعنوان "دور االتصال الداخلي في تحقيق االرتباط الوظيفي للعاملين في
المنظمات المصرية" للباحثة إيمان طاهر عباس كلية اإلعالم – جامعة القاهرة (إشراف
مشارك) .ناقشت الباحثة رسالتها في أغسطس  2017وحصلت على الدكتوراه بمرتبة

الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل..

 رسالة ماجستير بعنوان "تقييم فاعلية توظيف تكنولوجيا االتصال التفاعلي في إدارة األزمات

التي تواجه المنظمات العاملة في مصر" للباحثة أمنية عبد الرحمن الديب كلية اإلعالم –
جامعة القاهرة (إشراف مشارك) .ناقشت الباحثة رسالتها في يوليو  2016وحصلت على

تقدير ممتاز.

 رسالة ماجستير بعنوان " استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعلي في ممارسة أنشطة

العالقات العامة في المنظمات العاملة في اليمن" للباحث حاتم الصالحي كلية اإلعالم –
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جامعة القاهرة (إشراف مشارك) ناقش الباحث رسالته في نوفمبر  2015وحصل على

تقدير ممتاز.

 رسالة ماجستير بعنوان "إدراك ممارسي المهنة لمفهوم ودور العالقات العامة الحكومية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة" للباحثة فاطمة فضل السويدي  -كلية االتصال

جامعة الشارقة (إشراف رئيسي).

 رسالة ماجستير بعنوان "إدارة عالقات المنظمة مع العمالء :دراسة حالة على و ازرة
التربية بدولة اإلمارات العربية المتحدة" للباحثة صديقة حسن مراد المال – كلية االتصال

– جامعة الشارقة (إشراف رئيسي).

 المشاركة في عضوية لجنة المناقشة لرسالة ماجستير من كلية االتصال – جامعة

الشارقة للطالبة ريم كامل سالم بعنوان "إدراك الجمهور اإلماراتي لبرامج المسئولية
االجتماعية للمؤسسات الخدمية بالشارقة" 20( .مايو )2018

()4

اإلشراف على المشروعات البحثية المقدمة ضمن متطلبات تخرج الدارسين ببرنامج الماجستير

()5

تحكيم عدد كبير من استمارات االستبيان وأدلة المقابالت المتعمقة ومجموعات

في اإلعالم بنظام التعلم اإللكتروني بكلية اإلعالم  /جامعة القاهرة ()2014-2010

المناقشة المركزة المستخدمة كأدوات لجمع البيانات في إطار رسائل الماجستير
والدكتوراه في مجاالت التخصص المتنوعة.

()6

المشاركة في لجان تحكيم البحوث المقدمة للنشر في كتاب مؤتمر أخالقيات اإلعالم

()7

عضو لجنة تحكيم المشروعات البحثية المقدمة من طلبة جامعة الشارقة في المعرض

()8

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الموارد البشرية الخامس (مايو –2017مارس )2018

()9

وقوانينه في دول مجلس التعاون الخليجي (يناير )2017

المصاحب لملتقى البحث العلمي السنوي السادس عشر (مايو )2017

عضو المجموعة البحثية في التعليم العالي – جامعة الشارقة (العام األكاديمي -2016

)2017

( )10عضو المجموعة البحثية لقسم العالقات العامة – كلية االتصال – جامعة الشارقة
(العام األكاديمي ( ، )2017-2016العام األكاديمي )2018-2017
( )11اإلشراف على مشاركة طالبات كلية االتصال بورقة بحثية عن "األخبار المفبركة" في
المسابقة التي نظمها نادي دبي للصحافة التابع للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي

(أكتوبر -نوفمبر )2017

7

سادساً  :خبرات العمل في مجال خدمة الجامعة

()1

المشاركة بعضوية لجان العمل

 عضوية لجان العمل بجامعة الشارقة
 عضو اللجنة االستشارية لشؤون العالقات العامة بصندوق األفكار واالبتكار
( 19ديسمبر  – 2016حتى اآلن)

 عضو لجنة تحكيم مشروعات طلبة جامعة الشارقة المشاركة في المعرض المقام
بمصاحبة ملتقى البحث العلمي السنوي السادس عشر (مايو )2017

 عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الموارد البشرية الخامس بالتعاون مع دائرة الموارد
البشرية بالشارقة ( 18مايو  – 2017مارس )2018

 عضوية لجان العمل بكلية االتصال – جامعة الشارقة
 مقرر لجنة األنشطة االجتماعية بكلية االتصال جامعة الشارقة ()2017/2016
.)2018/2017( ،

 عضو لجنة الكتب الدراسية بكلية االتصال جامعة الشارقة (، )2017/2016
(.)2018/2017

 عضو لجنة القضايا الطالبية ()2018/2017
 عضو اللجنة التأديبية ()2018/2017

 عضوية لجان العمل بقسم العالقات العامة – كلية االتصال – جامعة الشارقة
 أمين سر مجلس قسم العالقات العامة ()2018/2017( ، )2017/2016
 مقرر لجنة األنشطة والفعاليات بقسم العالقات العامة ()2018/2017
 مقرر اللجنة االجتماعية بقسم العالقات العامة ()2018/2017

 عضو لجنة التدريب العملي بقسم العالقات العامة (، )2017/2016
()2018/2017

 عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بقسم العالقات العامة
()2017/2016

 عضو لجنة نشرة أخبار الجامعة بقسم العالقات العامة (، )2017/2016
()2018/2017

 عضو لجنة القضايا الطالبية ()2018/2017
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 اإلشراف على أعمال جمعية العالقات العامة بكلية االتصال جامعة الشارقة (العام
األكاديمي  ، )2016/2015العام األكاديمي (.)2018/2017

 منسق برنامج التعاون بين كلية االتصال جامعة الشارقة ومجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ( ADMAFالعام األكاديمي( ، )2017/2016العام األكاديمي.)2018/2017

 اإلشراف على أعمال الجمعية اإلعالمية بكلية االتصال جامعة الشارقة (العام األكاديمي
.)2017/2016
 عضوية لجان العمل بكلية اإلعالم – جامعة القاهرة
 عضو لجنة العالقات الخارجية – كلية اإلعالم – جامعة القاهرة ()2014-2012
 عضو لجنة إدارة األزمات – كلية اإلعالم – جامعة القاهرة (.)2014-2012

 عضو فريق تطوير الموقع اإللكتروني لكلية اإلعالم – جامعة القاهرة (.)2014-2012

 عضو فريق المرصد اإلعالمي بكلية اإلعالم – جامعة القاهرة في إطار برنامج
رصد المعالجة اإلعالمية لقضايا التحول الديمقراطي في مصر (.)2013-2010
 منسق أكاديمي بوحدة التعلم اإللكتروني بكلية اإلعالم – جامعة القاهرة ()2014-2008

 منسق أكاديمي لشعبة اللغة اإلنجليزية بوحدة الجودة واالعتماد – كلية اإلعالم
– جامعة القاهرة (.)2014/2013

( )2المشاركة باألنشطة والفعاليات (كلية االتصال – جامعة الشارقة)

 إعداد وتنفيذ زيارات ميدانية لطالبات قسم العالقات العامة  /كلية االتصال  /جامعة
الشارقة لدور النشر والطباعة (دار اإلمارات الحديثة للطباعة والنشر) في إطار مساق
(إنتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة) (نوفمبر  27( ، )2014أكتوبر ، )2015
( 28نوفمبر  25( ، )2016إبريل .)2017

 المشاركة مع طالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بورشة عمل بعنوان "االبتكار في مجال

اإلعالم" في إطار فعاليات أسبوع االبتكار بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع
مؤسسة دبي لإلعالم (قطاع النشر بصحيفة البيان اإلماراتية) ( 25نوفمبر .)2015

 تسجيل حوار إذاعي بعنوان "مكتبتي" بأستوديو كلية االتصال جامعة الشارقة في إطار تدريب
طالبات قسم العالقات العامة على إنتاج المواد اإلعالمية المسموعة (نوفمبر .)2015
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 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بالمنتدى الدولي لالتصال
الحكومي (النسخة الرابعة) ( 23-22فبراير  – )2015مركز إكسبو الشارقة.

 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بمنتدى اإلعالم اإلماراتي
بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ( 4نوفمبر  – )2015مركز دبي العالمي.

 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بمعرض الشارقة الدولي
للكتاب ( 12نوفمبر  – )2015مركز إكسبو الشارقة.

 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بملتقى الشارقة للصورة العربية
بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب ( 17فبراير  - ) 2016الجامعة األمريكية بالشارقة.
 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بالمنتدى الدولي لالتصال
الحكومي (النسخة الخامسة) ( 21-20مارس  – )2016مركز إكسبو الشارقة.

 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بالمهرجان الدولي

للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع مركز الشارقة اإلعالمي ( 15-12أكتوبر )2016

– مركز إكسبو الشارقة.
 اإلشراف على مشاركة طالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بمنتدى مرامي لإلعالم

الوطني في دورته الرابعة بالتعاون مع المكتب الثقافي واإلعالمي بالمجلس األعلى

لشؤون األسرة تحت عنوان "اإلعالم حين يكون واجهة وطن" ( 18-17أكتوبر
 – )2016الجامعة القاسمية بالشارقة.
 اإلشراف على إعداد وتنفيذ جناح كلية االتصال باحتفاالت اليوم الوطني الخامس

واألربعين لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات (24

نوفمبر  )2016جامعة الشارقة.
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 المشاركة في إعداد "صحيفة أخبار الجامعة" الصادرة عن قسم العالقات العامة بكلية
االتصال – جامعة الشارقة من خالل توجيه ومتابعة الطالب في التغطية اإلخبارية
لألحداث والفاعليات داخل الجامعة وخارجها.

 اإلشراف على إصدار عدد خاص من "صحيفة أخبار الجامعة" الصادرة عن قسم العالقات
العامة بكلية االتصال – جامعة الشارقة بالتزامن مع عقد مؤتمر أخالقيات اإلعالم

وقوانينه في دول مجلس التعاون الخليجي ( 28 -27إبريل  )2016من خالل تنظيم

ومتابعة ومراجعة أعمال لجنة التغطية اإلعالمية الفورية المصاحبة للمؤتمر.

 اإلشراف على إعداد وتحرير واخراج العدد السادس عشر من "صحيفة أخبار الجامعة"
الصادرة عن قسم العالقات العامة بكلية االتصال جامعة الشارقة (ديسمبر .)2016

 اإلشراف على إعداد وتحرير نشرة إعالمية من إعداد طالبات جمعية العالقات العامة
لتوثيق حصول كلية االتصال جامعة الشارقة على االعتماد األكاديمي الدولي (مايو )2016
 تقديم ملخص بحث للنشر بمجلة المنبر الجامعي الصادرة عن المركز اإلعالمي بجامعة
الشارقة (العدد رقم  )2016( )90بعنوان إدراك الطالب الجامعي المتخصص ألخالقيات
الممارسة المهنية للعالقات العامة  :دراسة ميدانية على عينة من طالب قسم العالقات

العامة -كلية االتصال  -جامعة الشارقة.
 نشر مقال بعنوان "اق أر  ...ترقى" في الموقع اإلخباري ) 11( (Sharjah24مايو )2016
في إطار فعاليات عام القراءة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 اإلشراف على جناح الجالية المصرية بمهرجان حياة الشعوب بالتعاون مع عمادة شئون
الطالبات – جامعة الشارقة ( 21إبريل .)2016
 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بالمنتدى الدولي لالتصال
الحكومي (النسخة السادسة) ( 23-22مارس  – )2017مركز إكسبو الشارقة.
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 اإلشراف على مشاركة طلبة كلية االتصال جامعة الشارقة بمنتدى مرامي لإلعالم

الوطني في دورته الخامسة بالتعاون مع المكتب الثقافي واإلعالمي بالمجلس األعلى

لشؤون األسرة تحت عنوان "الصحافة غير الناطقة باللغة العربية في اإلمارات :الواقع
والمستقبل" ( 11أكتوبر  – )2017غرفة التجارة والصناعة بالشارقة.

 اإلشراف على مشاركة طالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بمنتدى اإلعالم اإلماراتي
في دورته الرابعة بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ( 6نوفمبر  – )2017مركز دبي

العالمي.
 اإلشراف على إعداد وتنفيذ جناح كلية االتصال باحتفاالت اليوم الوطني السادس

واألربعين لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات (28

نوفمبر  )2017جامعة الشارقة.
 اإلشراف على إعداد وتنفيذ وتحليل بيانات نشاط تفاعلي بعنوان "كلية االتصال تستمع
إلى طلبتها" ( 14-4فبراير )2018

 المشاركة بأعمال اللجنة التنظيمية لمنتدى أخالقيات العمل اإلعالمي :األسس
والتحديات – كلية االتصال – جامعة الشارقة ( 15مارس )2018

 تنظيم مشاركة ميدانية لطالبات كلية االتصال جامعة الشارقة بالمنتدى الدولي لالتصال
الحكومي (النسخة السابعة) ( 29-28مارس  – )2018مركز إكسبو الشارقة.

( )3المشاركة باألنشطة والفعاليات (كلية اإلعالم – جامعة القاهرة)

 المساهمة في أنشطة مركز الرأي العام بكلية اإلعالم  /جامعة القاهرة.

 المشاركة في إعداد و تنفيذ البحوث الجماعية على مستوى قسم العالقات العامة
واإلعالن وكلية اإلعالم  /جامعة القاهرة.

 المشاركة في إعداد وتنظيم حفالت التخرج التي تقام سنوياُ بقاعة االحتفاالت بكلية
اإلعالم  /جامعة القاهرة.
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 المشاركة في تنظيم وادارة المؤتمرات وتسجيل الجلسات (  )2014/2001مثل
 المؤتمر العلمي الحادي والعشرين لكلية االعالم  /جامعة القاهرة تحت عنوان “مستقبل االعالمالمصري في ظل دستور  ”٢٠١٤في الفترة من  23-22يونيو 2014

 المؤتمر الدولي التاسع عشر لكلية اإلعالم  /جامعة القاهرة تحت عنوان "وسائل اإلعالموثقافة الديمقراطية" في الفترة من  24-23إبريل 2013

 -مؤتمر "اإلعالميون وسلطات الدولة"  23سبتمبر  2012كلية اإلعالم  /جامعة القاه ةر

 المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر في جامعة القاهرة تحت عنوان "دور اإلعالم في البناءالثقافي واالجتماعي للمواطن العربي" في الفترة من  10-8مايو 2007

 المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر كـلـيــة اإلع ــالم  /جـامـعــة القاهـ ـرة تحت عنوان "اإلعالموقضايا اإلصالح في المجتمعات العربية  :الواقع والتحديات"  ٩ – ٧يوليو .٢٠٠٩

 المؤتمر العلمي السنوي العاشر كلية اإلعالم  /جامعة القاهرة تحت عنوان "اإلعالم المعاصروالهوية العربية" في الفترة من  24-22مايو 2004

 المؤتمر العلمي األول لكلية اإلعالم  /جامعة األهرام الكندية "مستقبل اإلعالم بعد الثوراتالعربية" بجامعة األهرام الكندية بالتعاون مع معهد الصحافة اإلقليمي ( 21-19مارس .)2012

سابعاً  :خبرات العمل في مجال خدمة المجتمع

( )1تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل (كلية االتصال – جامعة الشارقة)
 تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "إعداد وتنظيم المعارض والمؤتمرات" بالتعاون مع مركز
التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة في الفترة من  12-9فبراير 2015

 تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "التميز في خدمة العمالء" في إطار الدبلوم المهني إلعداد

القادة لموظفي جامعة الشارقة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني
بجامعة الشارقة في الفترة من  19-17نوفمبر 2015

 تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "إدارة التفاوض" في إطار الدبلوم المهني إلعداد القادة

لموظفي جامعة الشارقة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة
الشارقة في الفترة من  3-1مارس 2016
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 تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "فنون ومهارات إدارة التحقيق والتواصل" في إطار الدبلوم
المهني إلعداد الباحث القانوني بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني

بجامعة الشارقة في الفترة من  26-24إبريل 2016

 تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "إدارة التفاوض" في إطار الدبلوم المهني إلعداد القادة

لموظفي جامعة الشارقة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة
الشارقة في الفترة من  20-18أكتوبر 2016

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " أخالقيات التواصل المؤسسي مع الجمهور" لطلبة كلية
االتصال جامعة الشارقة ( 3نوفمبر )2016

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " مهارات الحديث والتقديم في معرض مشروعات التخرج"
للطلبة الخريجين بكلية االتصال جامعة الشارقة ( 15نوفمبر )2016

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " مهارات الحديث والتقديم في معرض مشروعات التخرج"
للطلبة الخريجين بكلية االتصال جامعة الشارقة ( 20إبريل )2017

 تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مهارات االتصال والتعامل والتفاوض" في إطار الدبلوم
المهني في التفتيش العمالي بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني

بجامعة الشارقة في الفترة من  26-24سبتمبر 2017

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " مهارات الحديث والتقديم في معرض مشروعات التخرج"
للطلبة الخريجين بكلية االتصال جامعة الشارقة ( 9نوفمبر )2017

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " أخالقيات التواصل المؤسسي مع الجمهور" لطلبة كلية
االتصال جامعة الشارقة ( 22فبراير )2018
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 تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مهارات االتصال والتعامل والتفاوض" في إطار الدبلوم
المهني في التفتيش العمالي بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني

بجامعة الشارقة في الفترة من  17-15إبريل 2018

 تنفيذ ورشة عمل بعنوان " مهارات الحديث والتقديم في معرض مشروعات التخرج"
للطلبة الخريجين بكلية االتصال جامعة الشارقة ( 19إبريل )2018



تقديم برامج تدريبية مقترحة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة في

مجاالت التخطيط االستراتيجي للعالقات العامة ومهارات التواصل ومواجهة الجمهور.
( )2تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل (كلية اإلعالم – جامعة القاهرة)

 تنفيذ ورش عمل تدريبية في إطار تنمية مهارات الخريجين واعدادهم لسوق العمل
بالتعاون مع و ازرة االتصاالت و مركز تكنولوجيا المعلومات (جمهورية مصر العربية) في

مجاالت التخصص اآلتية:

 مهارات االتصال الفعال Communication Skills
 مهارات العرض الفعال

Presentation Skills

 مهارات تنظيم وادارة الوقت Time Management Skills

 مهارات اجتياز المقابالت الوظيفية Job Interviews Skills
 مهارات كتابة تقارير العمل Business Writing
 أسس كتابة وتقديم السيرة الذاتية

C.V Writing

( )2المشاركة في برامج تدريبية متنوعة بالتعاون مع الجهات اآلتية:
 المركز العربي لالستشارات والتدريب ()ACCT

 برنامج التدريب وبناء القدرات اإلفريقية – معهد البحوث والدراسات اإلفريقية – جامعة القاهرة
 جمعية إدارة األعمال العربية .

في المجاالت اآلتية:

 -العالقات العامة  :المفهوم  /األسس  /التحديات
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 االتجاهات الحديثة فى ممارسة العالقات العامة (العالقات العامة واإلنترنت) -تقييم أداء العاملين بالعالقات العامة

 مهارات وأنماط القيادة بالتطبيق على مهنة العالقات العامة دور العالقات العامة فى إدارة الصورة الذهنية للمنظمات -العالقات العامة وادارة األزمات

 مؤشرات نجاح العالقات اإلنسانية بالمنظمات -قواعد البروتوكول والمراسم

 أسس كتابة البيانات الصحفية وتنظيم األحداث الخاصة -مهارات إدارة االجتماعات

 -مهارات إعداد وتطبيق أدوات جمع البيانات فى بحوث العالقات العامة

ثامناً  :تطوير القدرات المهنية (الدورات التدريبية وورش العمل)
 اجتياز اختبار Toefl – Grade 577

 اجتياز دورة إعداد المعلم الجامعي – معهد البحوث والدراسات التربوية –
جامعة القاهرة

 اجتياز ست برامج تدريبية في إطار برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
موضوعاتها كاآلتي :

 مهارات االتصال الفعال

 الساعات المعتمدة

 أخالقيات البحث العلمي
 سلوكيات المهنة

 التعليم اإللكتروني

 االتجاهات الحديثة في التدريس
 اجتياز دورة تدريبية بعنوان "مناهج البحث فى العلوم االجتماعية" بمركز بحوث
الشرق األوسط بكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة .

 المشاركة في ورشة عمل بعنوان " التعليم اإللكتروني " تابعة لمركز ضمان
الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة.
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 اجتياز دورة إعداد وتأهيل مدرب محترف (TOT) Training of Trainers
وحدة التنمية البشرية – كلية اإلعالم – جامعة القاهرة

 المشاركة في ورشة عمل التحليل اإلحصائي  SPSSفى مجال اإلعالم
بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاهرة.

 اجتياز ورشة عمل مهارات التعامل مع الحاسب اآللي واإلنترنت للمعيدين
والمدرسين المساعدين – مركز الحساب العلمي – جامعة القاهرة.

 المشاركة في ورشة عمل حول مهارات استخدام البرنامج التعليمي
( Blackboardسبتمبر  )2014جامعة الشارقة

 المشاركة في ورشة عمل حول آليات القبول والتسجيل لطالب كلية االتصال
جامعة الشارقة (الثالثاء )2015/10/20

 اجتياز دورة تدريبية بعنوان الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية
بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  /جامعة القاهرة (في الفترة
من  7/25إلى .) 2015/7/26

 المشاركة بورشة عمل بعنوان "االبتكار في مجال اإلعالم" في إطار فعاليات
أسبوع االبتكار بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة دبي لإلعالم
(قطاع النشر بصحيفة البيان اإلماراتية) ( 25نوفمبر .)2015

 المشاركة بورشة عمل بعنوان "استراتيجية اإلعالم االجتماعي" في إطار فعاليات
المنتدى الدولي الخامس لالتصال الحكومي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
بالتعاون مع شبكة سكاي نيوز عربية ( 20مارس .)2016

 اجتياز دورة تدريبية بعنوان "القيادة في التعليم العالي Certificate in
" Leadership in Higher Educationبمعهد القيادة األكاديمية في
التعليم العالي – جامعة الشارقة ( 26/25/24يناير .)2016

 اجتياز دورة تدريبية بعنوان إدارة الوقت واالجتماعات بمركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات  /جامعة القاهرة (في الفترة من  7/27إلى
.) 2016/7/28

 اجتياز دورة تدريبية بعنوان نظم االمتحانات وتقويم الطالب بمركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات  /جامعة القاهرة (في الفترة من  8/20إلى
.) 2016/8/21
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 المشاركة بورشة عمل بعنوان "كتابة المخرجات التعليمية الفعالة Writing

 "Effective Learning Outcomesبمعهد القيادة األكاديمية في التعليم

العالي – جامعة الشارقة ( 30يناير .)2017

 المشاركة بورشة عمل بعنوان "تصميم المقررات الدراسية "Course Design
بمعهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي – جامعة الشارقة ( 2فبرير .)2017

 المشاركة بورشة عمل بعنوان "التعليمات الجامعية في منح الترقيات ألعضاء
الهيئة التدريسية" بمركز التعليم المستمر والتطوير المهني– جامعة الشارقة
( 16فبرير .)2017

 اجتياز برنامج تدريبي بعنوان "المحاضرة الفعالة " بمعهد القيادة األكاديمية في
التعليم العالي – جامعة الشارقة ( 17-15مايو .)2017

 اجتياز دورة تدريبية بعنوان تحرير النص العلمي باللغة العربية واللغة

اإلنجليزية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  /جامعة القاهرة

(في الفترة من  7/10إلى .) 2017/7/11

 المشاركة بورشة عمل بعنوان "رواية القصص على تويتر" بالتعاون مع نادي
دبي للصحافة – المكتب اإلعالمي لحكومة دبي ( 29أكتوبر .)2017

 اجتياز برنامج تدريبي بعنوان "أدوات بالكبورد لتحسين التفاعل بين الطالب

والمدرس " بمعهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي – جامعة الشارقة ( 9مايو
.)2018
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