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Other Voices , UK , Palgrave Pivot.

5

خيرت عياد و أحمد فاروق " ،العالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر االنترنت "  ،القاىرة ،
الدار المصرية المبنانية 2015 ،

6

محمد عايش  ،عائشة البوسميط  ،أحمد فاروق  ،وشريفة المرزوقي ( )2017االتصال الحكومي :
أفضل الممارسات لمجيات الفائزة بجائزة الشارقة لالتصال من  2013إلى  ، ،2016اإلمارات ،
المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة .

7

أحمد فاروق رضوان و رشا سمير ىارون " العالقات العامة وادارة سمعة المنظمات " القاىرة  ،دار
6

العالم العربي  ،تحت الطبع.

ً
خبمسب  :ندواث و سُمُنبراث عهمُت ومقبالث ونقبءاث إعالمُت :
أ -انندواث وانسُمُنبراث انعهمُت :



المشاركة في السيمينار العممي لكمية االتصال جامعة الشارقة بورقة بحثية بعنوان "عناصر سمعة المنظمة "،



المشاركة في السيمينار العممي لكمية االتصال جامعة الشارقة بورقة بحثية عن العالقات العامة ومواصفة

 4نوفمبر . 2009

SA8000الخاصة بالمسئولية االجتماعية لممنظمة  ،فبراير .2010


المشاركة في السيمينار العممي لكمية االتصال جامعة الشارقة  ،بورقة بحثية عن العالقات العامة ومعايير
تقييم األداء الحكومي المتميز  24 ،فبراير 2011



المشاركة في السيمينار العممي لكمية االتصال جامعة الشارقة بورقة بحثية عن تعميم العالقات العامة ،

نوفمبر .2011


المشاركة في الندوة الوطنية " التشريعات اإلعالمية في ضوء اإلعالم الجديد " بورقة بحثية بعنوان " المعايير
الضابطة لمحتوي المواقع اإللكترونية لممنظمات" والتي نظمتيا المجنة الثقافية بكمية االتصال جامعة الشارقة

 ،الخميس  2مايو .2013

ة -ادلقبالث وانهقبءاث اإلعالمُت


مقال بعنوان " العوامل المؤثرة في أداء وسائل اإلعالم الدولية  ،مجمة المنبر الجامعي  ،جامعة الشارقة ،



مقال بعنوان " ىل تصمح المدونات كمصدر لألخبار؟" مجمة المنبر الجامعي  ،جامعة الشارقة  ،عدد

عدد يناير 2010
سبتمبر .2010


مقال بعنوان "استخدامات إدارات العالقات العامة واإلعالم لالنترنت" منشور عمى الموقع االلكتروني
 ، http://www.prarabic.com/index.php?news=319يوليو 2011



المشاركة في حمقتين من البرنامج التميفزيوني " حوار العرب " بقناة العربية الفضائية  7 ،و  21يناير 2011
http://www.alarabiya.net/index/contents/archive?offset=20&lang=ar&name=pr
ogs_arab_conv&type=programs&source=category
مقال بعنوان " المسئولية االجتماعية لكمية االتصال " العدد الثامن من صحيفة أخبارالجامعة.



مقال بعنوان " عالقات عامة أم اتصال مؤسسي" العدد التاسع من صحيفة أخبار الجامعة.



المشاركة في تحقيق صحفي منشور بجريدة الخميج بتاريخ  2014/12/5بعنوان " برامج األطفال مغيبة عن



شاشاتنا" .


مقال بعنوان " المبادرات الجامعية وعام القراءة " منشور بجريدة البيان بتاريخ 2016/1/20



مقال بعنوان" وسائل التواصل الحديثة وانتخابات المجمس االستشاري بالشارقة "" منشور بموقع الشارقة ، 24



مركز الشارقة اإلعالمي بتاريخ 2016/1/25
https://www.sharjah24.ae/ar/columns/88947
مقال بعنوان" الرسالة االنتخابية لمرشحي المجمس االستشاري في الشارقة" منشور بموقع الشارقة  ، 24مركز
الشارقة اإلعالمي بتاريخ 2016/1/26
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https://www.sharjah24.ae/ar/columns/89596
مقال بعنوان " لغتي الذكية " منشور بجريدة اإلمارات اليوم " بتاريخ 2016/1/30



مقال بعنوان " اإلعالم اإلماراتي وصحافة السالم" منشور بموقع الشارقة  ، 24مركز الشارقة اإلعالمي ،
بتاريخ 2016/2/7

/https://www.sharjah24.ae/ar/columns



مقال بعنوان " حياتك وصورة حسابك" منشور بجريدة االتحاد  2016/2/21ضمن مبادرة الكرسي األخضر



لمركز الشارقة اإلعالمي .
http://www.alittihad.ae/details.php?id=7181&y=2016
مقال بعنوان "اإلعالم واالتصال الحكومي والمؤسسي ...بين ترتيب األولويات وبنائيا" منشور بموقع الشارقة
 ، 24مركز الشارقة اإلعالمي بتاريخ 2016/3/10
https://www.sharjah24.ae/ar/columns/103001



مقال بعنوان " ىل أنت مواطن رقمي" منشور بموقع الشارقة  ، 24مركز الشارقة اإلعالمي بتاريخ
2016/4/5
https://www.sharjah24.ae/ar/writings/op-eds/110483



مقال بعنوان " قبل أن تعمل عدسة التصوير" منشور بموقع الشارقة  ، 24مركز الشارقة اإلعالمي بتاريخ
2016/10/20
https://www.sharjah24.ae/ar/writings/articles/163050

مقال بعنوان  :االتصال الحكومي المستدام ..تميز ميني في ربط الجميور بالمنظمة
https://www.sharjah24.ae/ar/writings/articles/180252مقال بعنوان  :تجسيداً لتوجيات الدولة  :المواقع اإللكترونية لممنظمات الحكومية والقيم الوطنية
https://www.sharjah24.ae/ar/writings/articles/200516

ً
سبدسب :االشزاف عهً انزسبئم انعهمُت ومنبقشتهب :
 -1االشزاف عهً رسبئم ادلبجستري جببمعت انشبرقت :



مشرف عمى رسالة بعنوان " دور التسويق االجتماعي في التوعية بترشيد إالستيالك  :دراسة عمى ىيئة

كيرباء ومياه الشارقة" لمباحثة  /عبير الشاوي  .نوقشت بتاريخ 2016/10/30
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مشرف عمى رسالة بعنوان " استخدام المتعاممين لممواقع اإللكترونية لمييئات والدوائر الحكومية في إمارة
الشارقة" لمباحثة  /عائشة السويدي .نوقشت بتاريخ 2017/2/28



مشرف عمى رسالة بعنوان اعتماد الشباب الجامعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمى مواقع التواصل

االجتماعي كمصدر لألخبار والمعمومات لمباحثة /نور سمير العمول  .نوقشت بتاريخ  14مايو 2017

 -2االشزاف عهً رسبئم ادلبجستري واندكتىراة جببمعت لهىا – مصز:


راندا الجبالي  ،دور حمالت التسويق االجتماعي المقدمة في التميفزيون المصري في تعديل سموكيات
الجميور تجاه القضايا االجتماعية ،ماجستير  ،كمية اآلداب  ،جامعة حموان ( إشراف مشترك) ،

يونيو2111


داليا عبد المنعم صالح  ،تأثير ثقافة المنظمة عمى أساليب ممارسة العالقات العامة  :دراسة مقارنة عمى
عينة من المنظمات المصرية والدولية العاممة في مصر  ،دكتوراة  ،كمية اآلداب  ،جامعة حموان ( إشراف
مشترك)  ،يونيو 3093



داليا إبراىيم السواح  ،أنماط حياة المرأة في اإلعالن التميفزيوني  :دراسة عمى االعالنات التجارية المقدمة



في القنوات الفضائية العربية واألجنبية ،دكتوراه  ،كمية اآلداب  ،جامعة حموان ( ،إشراف مشترك)  ،يوليو
2112
ش ــدا ممدوح محمد الجنـدي  ،تأثير إعالنات الرسوم المتحركة عمى السموك الشرائي لمطفل ،ماجستير ،كمية
اآلداب  ،جامعة حموان ( ،إشراف مشترك)  ،سبتمبر 2113
 -2مشزف عهً مشزوعبث حبثُت نربنبمج ادلبجستري انشبمم بكهُت االتصبل جبمعت انشبرقت :

 .9مشروع :أحمد عبد اهلل الكتبي  ،دور التوعية األمنية في الحد من ظاىرة االحتيال عبر الياتف – خريف 3093

 .3مشروع :ناصر راشد الكعبي  ،دور المتحدث الرسمي فى نشر التوعية واىميتو لدى و ازرة الداخمية – خريف 3093
 .2مشروع :سعيد ابراىيم العبيدلي  ،استخدام األطفال لوسائل االتصال الحديثة – خريف 3093

 .2مشروع  :محمد راشد جداح ،دور المتحدث الرسمي في تكوين الصورة الذىنية لممنظمة – خريف 3093

 -2عضىَت جلب منبقشت رسبئم ادلبجستري واندكتىراة:

بزنبمج ادلبجستري بكهُت االتصبل :

 عضو لجان مناقشة مشروعات البحث المقدمة من طمبة برنامج الماجستير الشامل – كمية اإلتصال ،جامعة الشارقة  .ربيع ()2102

-

مشروع  :التخطيط االستراتيجي لحمالت العالقات العامة  :دراسة تطبيقية عمى مطار دبي

-

مشروع :استراتيجيات إدارة األزمات في القيادة العامة لشرطة دبي  :دراسة حالة اغتيال المبحوح

-

مشروع  :استخدام العالقات العامة لتكنولوجيا االتصال الحديثة في شركة أرامكو السعودية

 -عضو لجان مناقشة مشروعات البحث المقدمة من طمبة برنامج الماجستير الشامل – كمية اإلتصال ،

-

-

جامعة الشارقة  .خريف ()2102

مشروع :عادات وأنماط تعرض األطفال لبرامج التميفزيون في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

مشروع  :اآلثار النفسية واالجتماعية لالنترنت عمى الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة .
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-

مشروع  :االتصال المؤسسي والرضا الوظيفي لموظفي و ازرة الداخمية .

-

مشروع :دور اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمة.

-

مشروع  :العالقات العامة في البنوك القطرية  :دراسة ميدانية عمى عينة من البنوك .
مشروع :استخدامات واشباعات شبكة االنترنت لدى زوي االحتياجات الخاصة  :دراسة ميدانية عمى المكفوفين

بمحافظة مسقط  ،سمطنة عمان.

-

مشروع :تعرض الشباب اإلماراتي لمحمالت اإلعالمية حول حزام األمان.

-

اإلعالم التربوي  :دراسة حاالت ونماذج.

-

مشروع :ىيئة اإلمارات لميوية  :دراسة تقييميو لمموقع اإللكتروني لمييئة.

مشروع  :دور العالقات العامة في خدمة العمالء  :دراسة عمى اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب برأس الخيمة.

مشروع :العالقات العامة بمطار أبوظبي الدولي.

مشروع  :دور العالقات العامة بشرطة ابوظبي.

مشروع :إستراتيجية اإلعالم األمني في المجتمع المعاصر.

مشروع :واقع العالقات العامة في و ازرة الداخمية اإلمارتية

رسبئم ادلبجستري و اندكتىراة :


عضو بمجنة مناقشة رسالة دكتو اره بعنوان" دور العالقات العامة في ادارة سمعة المنظمات :دراسة تطبيقية

عمى عينة من منظمات المجتمع المدني في مصر" جامعة حموان  10 ،اغسطس 2016


عضو بمجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " العالقة بين إدارة االتصال الحكومي ووسائل اإلعالم  :دراسة



دور وسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة المنظمات :

عمى الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة .كمية االتصال جامعة الشارقة  ،ربيع 2017
دكتوره بعنوان"
ا
عضو بمجنة مناقشة رسالة

دراسة ميدانية تحميمية لقطاع االتصاالت في مصر" جامعة حموان  31 ،يوليو 2017

ً
سببعب :خرباث انعمم اإلدارٌ وخدمت اجملتمع اجلبمعٍ واخلبرجٍ :
.جامعة حموان ( مصر) :

 عضو لجنة العالقات الثقافية
 عضو لجنة المكتبة

8005

8004

 عضو لجنة الدراسات العميا

8003

 عضو لجنة تحكيم مشروعات التخرج

8005/8004

 عضو مجمس تحرير جريدة "جامعة المستقبل" التي يصدرىا قسم اإلعالم بكمية
اآلداب من  8000إلى 8004

كمية اإلعالم جامعة  6أكتوبر (مصر) :

 عضو لجنة تحكيم مشروعات التخرج

كمية العموم التطبيقية ( سمطنة عمان) :

 عضو لجنة مصادر التعمم
 عضو لجنة االعداد إلنشاء تخصص االعالن
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 عضو لجنة االعداد لطرح مواد دراسية بالمغة العربية

كمية االتصال  ،جامعة الشارقة :
العام االكاديمي 2010/2009

 عضو لجنة التسويق لكمية االتصال

العام االكاديمي 2011/2010

عضوية المجان

 أمين مجمس قسم العالقات العامة
 مقرر المجنة الثقافية ومسئول تنظيم السيمنار العممي لكمية االتصال
 عضو لجنة التسويق لكمية االتصال
 عضو لجنة الموقع االلكتروني لكمية االتصال  -العام الجامعي

 عضو ىيئة تحرير صحيفة" أخبار الجامعة" الصادرة عن قسم العالقات العامة بكمية
االتصال
 عضو لجنة البحوث المؤسسية.
 من أعمال المجنة :استبيان قياس مستوى رضاء أعضاء الييئة التدريسية عن مرافق
الكمية والمصادر اإللكترونية  ،واستبيان قياس مستوى رضاء الطمبة عن مرافق

الكمية ومصادر التعمم اإللكتروني.
 عضو لجنة استقبال طمبة الكمية المستجدين لمعام الجامعي.
 عضو المجنة التنظيمية لممؤتمر الدولي لكمية االتصال جامعة الشارقة " اإلعالم
واألزمات  :الرىانات والتحديات " من  41إلى  42ديسمبر 2010
أنشطة جامعية ومجتمعية

 اإلشراف عمى تنظيم زيارة طالبات الكمية لمعرض دبي لإلنجازات الحكومية 46 ،
ديسمبر 8044

 ممثل لمكمية بورشة العمل التدريبية لدائرة الطيران المدني  86 ،نوفمبر 8040
العام االكاديمي 2012/2011

عضوية المجان

 أمين مجمس قسم العالقات العامة
 عضو المجنة التنظيمية لمسابقة العموم الدولية Intel Science Competition-
 00-84 ، Arab World 2011نوفمبر 8044
 مقرر المجنة الثقافية ومسئول تنظيم السيمنار العممي لكمية االتصال
 عضو لجنة القضايا الطالبية لقسم العالقات العامة

 عضو لجنة الشئون االجتماعية لقسم العالقات العامة
 عضو لجنة التدريب العممي لقسم العالقات العامة
 عضو المجنة التأديبية بكمية االتصال
 عضو لجنة موقع الكمية اإللكتروني
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 عضو لجنة استحداث مسار جديد بفرع كمباء
 عضو لجنة إعداد البرنامج االكاديمي لمسار التسويق اإلعالني بقسم العالقات
العامة

 عضو مركز اإلعالمي لكمية االتصال
 عضو مركز دراسات الجميور  ،كمية االتصال  ،جامعة الشارقة
أنشطة جامعية ومجتمعية

 تنظيم الندوة العممية لمجنة الثقافية
Networked Journalism on Al Jazeera English and Middle 
 East Outletsالخميس  85ابريل 8044
 تنظيم الندوة العممية لمجنة الثقافية " الشبكات االجتماعية االفتراضية والشباب
اإلماراتي  :الواقع والتحديات "  0مايو 8048
 عضو ىيئة تحرير نشرة" أخبار الجامعة" الصادرة عن قسم العالقات العامة بكمية
االتصال

 عضو بمجنة تمثيل الكمية بندوة دبي الدولية لإلعالم الرياضي  04-00 ،يناير
8048
 عضو لجنة تمثيل الكمية بمنتدى االتصال الحكومي األول بالشارقة 84-83 ،
فبراير 8048
 تنظيم محاضرة " الخدمات االلكترونية التي تقدميا الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس ،
الخميس  3أكتوبر 8044
العام االكاديمي 2013/2012
عضوية المجان

 أمين مجمس قسم العالقات العامة.
 مقرر المجنة الثقافية

 عضو لجنة االعتماد األكاديمي لكمية االتصال.
 منسق لجنة إعداد ممف تجديد االعتماد األكاديمي لقسم العالقات العامة,
- عضو لجنة اإلشراف عمى ستوديوىات ومختبرات كمية االتصال
 عضو مركز اإلنتاج اإلعالمي لكمية االتصال

 عضو مركز دراسات الجميور  ،كمية االتصال  ،جامعة الشارقة
من أعمال المركز:
دراسة بعنوان "عادات وأنماط مشاىدة التمفزيون في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة"”
دراسة تحميمية لحمالت التوعية المرورية لشرطة أبوظبي
أنشطة جامعية ومجتمعية

 عضو ىيئة تحرير صحيفة" أخبار الجامعة" الصادرة عن قسم العالقات العامة بكمية
االتصال
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 اإلشراف عمى تنظيم معرض " مطبوعات العالقات العامة في المنظمات والشركات
اإلماراتية" لطالبات قسم العالقات العامة  ،الثالثاء 8048/44/40
 اإلشراف عمى تنظيم احتفالية قسم العالقات العامة بالعيد الوطني الواحد واألربعين

لدولة اإلمارات العربية المتحدة واقامة معرض بعنوان " المأكوالت الشعبية اإلماراتية"

 ،األربعاء  84نوفمبر 8048
 مشرف عمى زيارة طالبات الكمية لمنتدى الشارقة لالتصال الحكومي المنعقد خالل
الفترة من  81إلى  82فبراير 8040

 مشرف عمى مشاركة طالبات قسم العالقات العامة بمنتدى " إعالميات المستقبل "
لممجمس األعمى لشئون األسرة المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الشارقة  ،األربعاء
 81إبريل 8040
 عضو لجنة الكمية في فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمتو وحدة استقطاب الطمبة
واإلرشاد األكاديمي خالل الفترة من  3إلى  44مايو .8040

العام االكاديمي 2014/2013
عضوية المجان

 عضو لجنة الجدول الدراسية واالمتحانات بالجامعة .
 عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكمية االتصال.
 عضو لجنة تطوير دليل كمية االتصال.

 مقرر المجنة الثقافية بكمية االتصال ( .من أعمال المجنة تنظيم ندوتين بالتعاون مع
معرض الشارقة الدولي لمكتاب  ،األولى بعنوان " مستقبل السينما الخميجية " والثانية
بعنوان " األدب والصحافة " .

 عضو لجنة التحويالت .

 عضو لجنة تسويق الكمية .
 عضو لجنة الموقع اإللكتروني لمكمية .
 عضو لجنة الكتب الدراسية .
أنشطة جامعية ومجتمعية

 مشرف تحرير صحيفة " أخبار الجامعة " العدد الثامن يناير . 8041
 مشرف تحرير صحيفة " أخبار الجامعة " العدد التاسع مايو . 8041

 تنظيم مسابقتين بين طمبة قسم العالقات العامة االولى بعنوان " افضل صورة معبرة
عن كمية االتصال " والثانية بعنوان " افضل موقع الكتروني عن العالقات العامة ".
 االشراف عمى تنفيذ فيممين األول عن صحيفة اخبار الجامعة التى يصدرىا قسم
العالقات العامة  ،والثاني عن مركز دراسات الجميور .

 االشراف عمى مشروع توثيق مشروعات تخرج طمبة قسم العالقات العامة قامت بو
طالبات مساق انتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة من خالل اعداد ممف
عرض تقديميى  power pointيتضمن ممخص وصورة من كل مشروع ووضع
ذلك عمى CD
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العام االكاديمي 2015/2014

عضوية المجان

مقرر المجنة الثقافية




عضو لجنة تصنيف الدوريات العممية بكمية االتصال



عضو لجنة اختيار أعضاء لجان تحكيم مشروعات تخرج طمبة قسم العالقات العامة



عضو لجنة القضايا الطالبية.



عضو لجنة االستوديوىات والمختبرات .



عضو ىيئة االشراف عمى صحيفة " أخبار الجامعة " بالقسم .

أنشطة جامعية ومجتمعية


تقديم ورشة عمل " تقرير تقويم المساق " مقدمة الى أعضاء ىيئة التدريس بكمية

االتصال ( الخميس  20نوفمبر )


االشراف عمى زيارة عدد من طالبات الكمية الى دار االمارات الحديثة لمطبع والنشر.



االشراف عمى مشاركة الطالبات في الندوة الخاصة بمعايير التقدم لجائزة االتصال

( األحد  9نوفمبر )
الحكومي .

اإلشراف عمى لجنة الطمبة المتطوعين في لجان التسجيل واالستقبال بالمؤتمر العربي



الدولي الخامس لجودة التعميم العالي  ،المنعقد بجامعة الشارقة خالل الفترة من  3الى 5

مارس .2015

حضور ورشة عمل بعنوان " معايير المعممين والقيادة التعميمية "  24مارس 2015



 ،والتي نظمتيا الييئة الوطنية لممؤىالت بأبوظبي  ،ممثال لكمية االتصال.
العام االكاديمي 2016/2015

عضوية المجان



مقرر المجنة الثقافية



عضو لجنة القضايا الطالبية.



المختبرات .



لجنة االشراف عمى االمتحانات



عضو ىيئة االشراف عمى صحيفة " أخبار الجامعة " بالقسم .

أنشطة جامعية ومجتمعية


االشراف عمى مجموعة الطالبات المشاركات في مشروع كتابة سمسمة مقاالت عن

االتصال الحكومي بالتعاون مع مركز الشارقة االعالمي.


كتابة مقاالت بصحف ومواقع الكترونية اماراتية وىي :

 مقال بعنوان " المبادرات الجامعية وعام القراءة " منشور بجريدة البيان بتاريخ2016/1/20
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 مقال بعنوان" وسائل التواصل الحديثة وانتخابات المجمس االستشاري بالشارقة "" منشوربموقع الشارقة  ، 24مركز الشارقة اإلعالمي بتاريخ 2016/1/25
https://www.sharjah24.ae/ar/columns/88947
 مقال بعنوان" الرسالة االنتخابية لمرشحي المجمس االستشاري في الشارقة" منشور بموقعالشارقة  ، 24مركز الشارقة اإلعالمي بتاريخ 2016/1/26
https://www.sharjah24.ae/ar/columns/89596
 -مقال بعنوان " لغتي الذكية " منشور بجريدة اإلمارات اليوم " بتاريخ 2016/1/30

 مقال بعنوان " اإلعالم اإلماراتي وصحافة السالم" منشور بموقع الشارقة  ، 24مركزالشارقة اإلعالمي  ،بتاريخ 2016/2/7

/https://www.sharjah24.ae/ar/columns

 مقال بعنوان " حياتك وصورة حسابك" منشور بجريدة االتحاد  2016/2/21ضمن مبادرةالكرسي األخضر لمركز الشارقة اإلعالمي .
http://www.alittihad.ae/details.php?id=7181&y=2016
 مقال بعنوان "اإلعالم واالتصال الحكومي والمؤسسي ...بين ترتيب األولويات وبنائيا"منشور بموقع الشارقة  ، 24مركز الشارقة اإلعالمي بتاريخ 2016/3/10
https://www.sharjah24.ae/ar/columns/103001
 مقال بعنوان " ىل أنت مواطن رقمي" منشور بموقع الشارقة  ، 24مركز الشارقةاإلعالمي بتاريخ 2016/4/5

https://www.sharjah24.ae/ar/writings/op-eds/110483


االش ـراف عمــى فريــق لجنــة التســجيل مــن الطمبــة بم ــؤتمر حمــول لحيــاة أفضــل  ،المنعقــد
بجامعة الشارقة  25- 21 ،فبراير 2016



عض ــو المجن ــة التنظيمي ــة لم ــؤتمر" أخالقي ــات اإلع ــالم وقوانين ــو ف ــي دول مجم ــس التع ــاون
الخميجي" كمية االتصال  ،جامعة الشارقة  28/27 ،أبريل .2016

العام االكاديمي 2017/2016
عضوية المجان والمجالس


عضو لجنة الخطط والمناىج الدراسية بالجامعة و مقررىا بالكمية.



عضو مجمس كمية االتصال



عضو لجنة القضايا الطالبية بالكمية والقسم.



عضو المجنة التأديبية بالكمية.



مقرر لجنة األنشطة والفعاليات بالقسم.



عضو ىيئة االشراف عمى صحيفة " أخبار الجامعة " بالقسم .



عضو المجنة التنظيمية لمعرض مشروعات التخرج لطمبة كمية االتصال " سبارك " 5



عضو لجنـة تحكـيم وتقيـيم مشـروعات تخـرج قسـم العالقـات العامـة وبرنـامج التصـميم الجرافيكـي بمعـرض

مشروعات التخرج سبارك  5وسبارك .6
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أنشطة جامعية ومجتمعية


عضو لجنة إعداد كتاب " أفضل ممارسات االتصال الحكومي " مركز الشارقة اإلعالمي .



اإلشراف عمى مشاركة طمبة الكمية في الميرجان الدولي لمتصوير بالشارقة خالل الفترة من  12إلى 15
أكتوبر 2016



اإلش ـراف عمــى مشــاركة طمبــة الكميــة فــي منتــدى م ارمــي لإلعــالم الــوطني خــالل المنعقــد يــومي 18/17



مقــال بعن ـوان " قبــل أن تعمــل عدســة التصــوير" منشــور بموقــع الشــارقة  ، 24مركــز الشــارقة اإلعالمــي

أكتوبر 2016

بتاريخ 2016/10/20
https://www.sharjah24.ae/ar/writings/articles/163050


تقــديم ورشــة عمــل لطمبــة كميــة االتصــال بعن ـوان " االتصــال الحكــومي الفعــال " االتصــال  27 ،أكتــوبر
.2016



االشراف عمى تنظيم مشاركة كمية االتصال فى احتفاالت الجامعة باليوم الوطنى ال.45



االشراف عمى مشاركة طمبة الكمية في ميرجان األسر الرياضية السنوي – نوفمبر 2016



مقال بعنوان  :االتصال الحكومي المستدام ..تميز ميني في ربط الجميور بالمنظمة




https://www.sharjah24.ae/ar/writings/articles/180252اإلش ـراف عمــى مشــاركة طمبــة الكميــة فــي منتــدى الشــارقة لالتصــال الحكــومي المنعقــد  22و  23م ـراس
2017
المشـاركة فــي أعمــال اليــوم المفتــوح بيــدف التــرويج لكميــات الجامعــة خــالل الفتـرة مــن  23الــى  30ابريــل
.2017



تقــديم ورشــة عمــل تطوعيــة بييئــة كيربــاء وميــاه الشــارقة بعنـوان " أىميــة وأســاليب اســتطالع راي العمــالء

وقياس رضاىم" بتاريخ  20ابريل 2017
العام االكاديمي 2018/2017

عضوية المجان والمجالس


عضو لجنة القضايا الطالبية بالجامعة



مقرر لجنة القضايا الطالبية بكمية االتصال



مقرر لجنة التسويق بكمية االتصال



عضو لجنة تطوير الموقع اإللكتروني لمكمية.



عضو مجمس كمية االتصال

أنشطة جامعية ومجتمعية



عضو لجنة تنسيق األنشطة والفعاليات بين جامعة الشارقة والشرطة المجتمعية بالشارقة

االشـ ـ ـراف عم ـ ــى مش ـ ــاركة طمب ـ ــة كمي ـ ــة االتص ـ ــال ف ـ ــي منت ـ ــدى م ارم ـ ــي لإلع ـ ــالم ال ـ ــوطني المنعق ـ ــد ف ـ ــي

2017/10/11
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ً
ثبمنب :عضىَت مجعُبث وهُئبث :


الجمعية المصرية لإلعالن



ىيئة خريجي الصحافة



جمعية خريجي جامعة القاىرة



جمعية خريجي كمية اإلعالم



جمعية العالقات العامة لمشرق األوسط



الجمعية السعودية لالتصال واإلعالم



الجمعية المصرية لمعالقات العامة



الرابطة العربية لعموم اإلتصال



نادي الشارقة لمصحافة

ً
تبسعب :اندوراث انتدرَبُت احلبصم عهُهب :

من جامعة الشارقة:
 Course Genie أداج تصميم المساقاخ الدراسيح – اكتىتر 2009
 – Blackboard , Advanced Blackboard اكتىتر 2009
 - Team –Based Learning مارس 2011
 معايير منظىمح المؤهالخ اإلماراتيح – مارس 2013
 برن ــامج " مي ــارات اس ــتخدام تقني ــة المعموم ــات ف ــي مج ــال التعم ــيم األك ــاديمي" مرك ــز التعم ــيم المس ــتمر
والتطوير المينى  ،جامعة الشارقة  9 ،نوفمبر الى  20نوفمبر .20014
من كمية العموم التطبيقية – سمطنة عمان:
 فثراير Using blackboard in e learning 2009
من برنامج تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية  ،وزارة التعميم العإلى – مصر:
 دورج اعداد المدرتين 2007 -
من مركز تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حموان  -مصر
 دورج الساعاخ المعتمدج 2007-
 دورج معايير الجىدج في العمليح التعليميح2007-
 دورج تصميم المقرر الجامعي2006 -
 دورج الجىانة القانىنيح في العلميح التعليميح 2005-
 دورج مهاراخ العرض والتقديم 2001-
دورج النشر العلمي ( 11إلى  13أغسطس )2012

 دورج اإلدارج الجامعيح ( 5إلى  6أغسطس )2014
 دورج نظم االمتحاناخ وتقىيم الطالب ( من  10الى  11أغسطس )2014
 دورج الجىانة الماليح والقانىنيح في األعمال الجامعيح (  12الى  13أغسطس )2114

جهات أخرى:


ورشة عمل بعنوان " االتصال االستراتيجي" مركز الشارقة االعالمي  17يناير 2117
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ً
عبشزا :االستشبراث واألنشطت انتدرَبُت
بزامج تدرَبُت وورش عمم:



تقديم عدد من البرامج التدريبية وورش العمل خالل الفترة من  2003إلى  2008لصالح عدد من المؤسسات
الحكومية والخاصة بمصر والدول العربية في مجاالت العالقات العامة واالتصال واإلعالم.

دبهىمبث مهنُت وبزامج تدرَبُت مقدمت من خالل مزكز انتعهُم ادلستمز  -جبمعت انشبرقت:


تقديم برنامج تدريبي بعنوان " العالقات العامة وادارة األزمات " ضمن الدبموم الميني في العالقات العامة



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " العالقات العامة وادارة األزمات " ضمن الدبموم الميني في العالقات العامة

واالتصال المؤسسي بمركز التعميم المستمر والتطوير الميني جامعة الشارقة  .من  6إلي  10مايو2012
واالتصال المؤسسي بمركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة

 .من  10إلي 14

فبراير2013


تقديم برنامج تدريبي بعنوان " سموك المستيمك " من  10الى  14نوفمبر  ، 2013ضمن الدبموم الميني "
التميز في خدمة العمالء " المنعقد بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية بدبي .



تقديم ورشة عمل بعنوان " ميارات التفاوض "  16نوفمبر  . 2013ضمن أعمال الدبموم المينى فى اإلدارة
الرياضية  ،مركز التعميم المستمر والتطوير الميني بجامعة الشارقة  ،بالتعاون مع مجمس الشارقة الرياضي

 ،جامعة الشارقة .


تقديم ورشة عمل بعنوان " التفاوض وادارة الوقت في المجال الرياضي " 13مايو  .2014ضمن أعمال
الدبموم الميني في اإلدارة الرياضية  ،مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة بالتعاون مع
مجمس الشارقة الرياضي.



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " سموك المتعامل " ضمن الدبموم الميني في خدمة المتعاممين " بمركز التعميم

المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة  ،بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة  .من  19إلي 27
مايو 2014


تقديم برنامج تدريبي بعنوان " تصميم وتحميل االستبيانات " بمركز التعميم المستمر والتطوير الميني ،جامعة
الشارقة بالتعاون مع الييئة االتحادية لمموارد البشرية بدبي  ،من  24إلى  26يونيو .2014



تقديم ورشة عمل بعنوان " التفاوض وادارة الوقت في المجال الرياضي "الثالثاء  25نوفمبر  .2014ضمن
أعمال الدبموم الميني في اإلدارة الرياضية  ،مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة
بالتعاون مع مجمس الشارقة الرياضي.



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " إدارة التفاوض " خالل الفترة من  16الى  19مارس  ، 2015مركز التعميم



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " إدارة التفاوض " خالل الفترة من  12الى  14مايو ، 2015مركز التعميم

المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة  ،لمتدربين من برنامج الشيخ زايد لإلسكان.
المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة ،ضمن أعمال دبموم إعداد القادة.


تقديم برنامج تدريبي بعنوان " إدارة التفاوض " خالل الفترة من  19الى  21مايو ، 2015مركز التعميم
المستمر والتطوير الميني بفرع خورفكان  ،جامعة الشارقة ،ضمن أعمال دبموم إعداد القادة.



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " ميارات االتصال والتواصل والتفاوض " من  4الى  6أكتوبر  ، 2015مركز
التعميم المستمر والتطوير الميني  ،لصالح و ازرة العمل
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تقديم برنامج تدريبي بعنوان " ميارات التفاوض " من  25إلى  26نوفمبر  ، 2015مركز التعميم المستمر
والتطوير الميني  ،لصالح دائرة األراضي بدبي.



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " إدارة التفاوض " خالل الفترة من  8الى  10مارس  ، 2016مركز التعميم



تقديم ورشة عمل بعنوان " التفاوض وادارة الوقت في المجال الرياضي "االربعاء  6مارس . 2016ضمن

المستمر والتطوير الميني بفرع كمباء  ،جامعة الشارقة  ،ضمن أعمال دبموم إعداد القادة.

أعمال الدبموم الميني في اإلدارة الرياضية  ،مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة
بالتعاون مع و ازرة الداخمية.


تقديم ورشة عمل بعنوان " االعالم الرياضي " السبت  9مارس . 2016ضمن أعمال الدبموم الميني في
اإلدارة الرياضية  ،مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة بالتعاون مع وزارة الداخمية.



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " ميارات االتصال والتواصل والتفاوض " من  22الى  24مايو ، 2016
مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،لصالح و ازرة الموارد البشرية والتوطين



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " فنون وميارات إدارة التحقيق والتواصل " من  4الى  6ديسمبر ، 2016
مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،لصالح و ازرة الموارد البشرية والتوطين – ابوظبي



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " فنون وميارات إدارة التحقيق والتواصل " من  12الى  14فبراير ، 2017
مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،لصالح و ازرة الموارد البشرية والتوطين.



تقديم برنامج تدريبي بعنوان " إدارة التفاوض " ضمن أعمال الدبموم الميني في إعداد القادة  ،من  28إلى



تقديم ورشة عمل بعنوان " تخطيط حمالت االتصال الحكومي " بتاريخ  2017/9/24ضمن البرنامج

 30مارس ، 2017مركز التعميم المستمر والتطوير الميني  ،جامعة الشارقة .

التدريبي " التعميم التنفيذي فى االتصال الحكومي " المنعقد في الجامعة األمريكية بالشارقة بالتعاون مع و ازرة
شئون مجمس الوزراء والمستقبل.

بزامج تدرَبُت وورش عمم مقدمت نطهبت كهُت االتصبل جبمعت انشبرقت:

 المتحدث الرسمي – ورشة عمل مقدمة لطالبات كمية االتصال جامعة الشارقة – فبراير 8006 -ميارات العرض والتقديم – ورشة عمل مقدمة لطالبات كمية االتصال  ،جامعة الشارقة  -43فبراير 8040

 العالقات العامة اإللكترونية  -ورشة عمل مقدمة لطالبات كمية االتصال  ،جامعة الشارقة – 84ديسمبر8040
 المتحدث الرسمي – ورشة عمل مقدمة لطالب كمية االتصال جامعة الشارقة – مارس 8040-العالقات العامة وادارة األزمات – ورشة عمل مقدمة إلى طالب كمية االتصال جامعة الشارقة – 5

ديسمبر8040

 العالقات العامة وادارة األزمات – ورشة عمل مقدمة إلى طالبات كمية االتصال جامعة الشارقة – 86ديسمبر8040
أسس التعامل مع وسائل اإلعالم – ورشة عمل مقدمة إلى طالبات كمية االتصال جامعة الشارقة  83نوفمبر8048
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العالقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي – ورشة عمل مقدمة لطالبات كمية االتصال  80 ،أبريل.8041
-العالقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي – ورشة عمل مقدمة لطمبة كمية االتصال  80 ،أبريل .8041

 محاضرة بعنوان " أساليب البحث في العالقات العامة  ،بتاريخ  44مايو  ، 8041قسم اإلعالم بجامعةاإلمارات .
-االتصال الحكومي الفعال  -ورشة عمل مقدمة لطمبة كمية االتصال  84 ،أكتوبر .8043

لبدي عشز :اجلىائز و انتقدَز:


حاصل عمى جائزة افضل بحث من مؤتمر جمعية العالقات العامة لمشرق األوسط الثالث والمنعقد خالل

الفترة من  3إلى  4فبراير  2113بجامعة زايد بدبي  .عن بحث بعنوان :
Social Responsibility Communications via the Websites of Governmental and Profit
Organizations in UAE
 حاصل عمى جائزة أفضل البحوث ( جائزة د .ماجي الحمواني) المقدمة لممؤتمر العممي الثاني عشر لكمية
اإلعالم جامعة القاىرة والذي انعقد تحت عنوان " اإلعالم وتحديث المجتمعات العربية" في الفترة من إلى 4
مايو  . 2116وذلك عن بحث بعنوان "دور المواقع اإللكترونية لممنظمات الربحية العربية في بناء العالقة
مع الجميور  :دراسة في وظائف االتصال لمعالقات العامة ".


حاصل عمى جائزة التفوق العممي ألفضـل الرسـائل الجامعيـة فـي مجـال العمـوم االجتماعيـة والتـي نوقشـت فـي

جامعة حموان خالل الفترة من  1999إلى 2112م وذلك عن رسالة الماجستير.


شــيادة تق ــدير م ــن المكتــب االعالم ــي لحكومــة الش ــارقة ع ــن مجمــل المق ــاالت التــي تــم نش ــرىا خــالل ع ــامي
 2117/2116بموقع الشارقة  24اإلخباري ( يونيو. )2117
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