
ة الذاتية  السير

 

 

 المؤهالت العلمية: 

ي اإلذاعة والتلفزيون، جامعة الجزيرة، السودان،  •
 
  2010الدكتوراه ف

ي اإلذاعة والتلفزيون •
 
 2004، جامعة أمدرمان اإلسالمية، السودان، الماجستير ف

ي اإلذاعة والتلفزيون، جامعة أمدرمان اإلسالمية ، السودان،  •
 
 1994البكالوريوس ف

ات العملية  الخير

  حتى تاريخه 2016اإلعالم رئيس قسم 
  2016 - 2012منسق مسار اإلذاعة والتلفزيون 
  2017 - 2013رئيس لجنة االمتحانات، كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية 
  ،2015 - 2013رئيس لجنة التوثيق، كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية 
  ،كلية اإلعالم ، ي

 2014 - 2013مدير االستوديو اإلذاعي والتلفزيون 
 2018 - 2016ضو لجنة تنظيم حفلة التخرج، جامعة عجمان، ع 
  ،2015 - 2012عضو لجنة البحث العلمي ، كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية 
  ،2017عضو المجلس االستشاري، وحدة متطلبات الجامعة 
  ،ة ي الفجير

 
 2022 - 2019عضو لجنة التفتيش عىل برنامج اإلعالم بجامعة العلوم والتقنية ف

 2021 - 2015إعادة اعتماد برنامج اإلعالم،  منسق 
  ،2023 - 2022رئيس لجنة التدقيق عىل ملفات ترقية أعضاء هيئة التدريس 
  ،2023 2014عضو مجلس كلية اإلعالم 
  ،  2023 - 2019عضو لجنة االعتماد الدولي
  ،2023 - 2018عضو المجلس االستشاري لكلية اإلعالم 

Dr. Emad Eldin Omer  د. عماد الدين تاج الرس فقير عمر 
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ون  يد اإللكيى  الير
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 التدقيق عىل امتحانات برنامج ا ،  2023 - 2016إلعالم، لضمان تطبيق المعايير
  ، اف عىل جداول المساقات كل فصل دراسي  2023 - 2016اإلشر
  ،2023 - 2016إدارة اجتماعات مجلس برنامج اإلعالم 
  2023- 2017 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس سنويا 
  ي إجراءات

 
  التحاق الطلبة الجدد المشاركة ف

  اف األكاديمي  عىل الطلبة اإلشر
 اف عىل تقييم المساقات، والتطوير المستمر لها  اإلشر

 مجاالت التدريس: 

 ي  االتصال الجماهير
 اإلعالم الجديد 
 امج الوثائقية  الير
  ي

 النقد اإلذاعي والتلفزيون 
 ي اإلذاعة والتلفزيون

 
 االتجاهات الحديثة ف

 يعاته  أخالقيات اإلعالم وترسر
 الرأي العام 
 اإلذاعة والتلفزيون 

 :  النشر

   ، ي  والتوزي    ع، دنر
، برين للطباعة والنرسر ي

 2016كتاب النقد اإلذاعي والتلفزيون 

 

  ،2013كتاب إعداد وإنتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة، دار البداية للنرسر والتوزي    ع ، عّمان. 

 

ي التسويق السياحي باستخدام وسائط اإلعالم الجديد
 
 ,د. عماد عمر, دور قناة الشارقة الفضائية ف

holiat al adaab, Vol: 4, pp.87 - 109, Jan 2020, doi: 
10.21608/aafu.2020.110481 

 

ي 
 
امج المسموعة دراسة حالة تجربة اإلذاعات المرئية ف د. عماد عمر, أثر اإلعالم الجديد عىل الير

 :Al-Hikma Journal for Media and Communication Studies, Vol ,دولة اإلمارات
11, pp.61 - 79, Jan 2017, doi: 2353 -0456 

 

https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/Z1cxVW82UGN4QU5zNGRNZUYyTXJMZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/SS9kOVRJMkNISEtIV28xWDkxNkQvZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/MkRqRUpFK2x2UGpiWFh4RWJ6enNJZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/MkRqRUpFK2x2UGpiWFh4RWJ6enNJZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/MkRqRUpFK2x2UGpiWFh4RWJ6enNJZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/bWd0MkZ6RDJHVDZWODdJNnFEZllEUT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/bWd0MkZ6RDJHVDZWODdJNnFEZllEUT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/bWd0MkZ6RDJHVDZWODdJNnFEZllEUT09


ي  ي مواثيق اإلعالم العرنر
 
ي ف

ي  -د. عماد عمر, منظومة اإلعالم الرياض 
ف الصحف  ي ميثاق الرسر

 
قراءة ف

ي 
 :Journal of Sports Creativity, Vol: 1, pp.81 - 86, Dec 2013, doi ,اإلمارانى

http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4585 

 

نت ووسائل االتصال التقليدية العالقة والتحوالت  Middle East ,د. عماد عمر, اإلنيى
Research Journal, Vol: 3, pp.371 - 394, Jan 2014, doi: 

10.21608/MERCJ.2014.252040 

 

بوية للمضامير  اإلعالمية ي اآلثار اليى
 
ي القنوات الفضائية د. عماد عمر, قراءة ف

 
 Jerash ,ف

Journal of Studies and Research, Vol: 15, pp.305 - 325, Jan 2013, doi: 
http://www.jpu.edu.jo/jpu/files/shquier/share/archives/15.2.2014/15.2.

2014.pdf 

 

يف  ي ، عماد عمر ، أراز رمضان أحمد ، شهباز شر
ينيفاس كولكارن  بايمان أحمد ، حسير  خليفة ، شر

ائية للمستهلكير  خالل جائحة كورونا  , السلوك الرسر دراسة  -، سوابنيل سينغ ، أحمد عمر بالي
 Journal of Positive School Psychology, Vol: 6, pp.7446 - 7465, May ,تطبيقية

2022, doi: https://journalppw.com/index.php/jpsp/issue/view/32 

  

• The Influence Of The Religiosity Map After 1989 On The Sufi Brotherhoods In 

Sudan  

2020 | PalArch's  

  

• Psychological Violence Against Arab Women in the Context of Social Media:  

Web-Based Questionnaire Study  

2021 | JMIR  

  

https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/SXgvQXV1VnZUVnB2RUM2dVFwUFZ3UT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/SXgvQXV1VnZUVnB2RUM2dVFwUFZ3UT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/SXgvQXV1VnZUVnB2RUM2dVFwUFZ3UT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/RzVJdnROSTRFbUZiTXRQTXRWek1FZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/RzVJdnROSTRFbUZiTXRQTXRWek1FZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/RzVJdnROSTRFbUZiTXRQTXRWek1FZz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/Z1V0UGFJOFF5bUJieUtoR01zYUtuUT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/Z1V0UGFJOFF5bUJieUtoR01zYUtuUT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/Z1V0UGFJOFF5bUJieUtoR01zYUtuUT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/Z1V0UGFJOFF5bUJieUtoR01zYUtuUT09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/bHhkcnlpNU1rT2hQd2M4UXA5VUczdz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/bHhkcnlpNU1rT2hQd2M4UXA5VUczdz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/bHhkcnlpNU1rT2hQd2M4UXA5VUczdz09
https://www.ajman.ac.ae/ar/masscom/staff/publication/bHhkcnlpNU1rT2hQd2M4UXA5VUczdz09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/UmN0ZUpibVN4WG1FSUhNb3lSczR5QT09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/UmN0ZUpibVN4WG1FSUhNb3lSczR5QT09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/UmN0ZUpibVN4WG1FSUhNb3lSczR5QT09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/UmN0ZUpibVN4WG1FSUhNb3lSczR5QT09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/N3dTb1ZIc29GOUdRaW4wMEhhQW1Odz09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/N3dTb1ZIc29GOUdRaW4wMEhhQW1Odz09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/N3dTb1ZIc29GOUdRaW4wMEhhQW1Odz09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/N3dTb1ZIc29GOUdRaW4wMEhhQW1Odz09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/N3dTb1ZIc29GOUdRaW4wMEhhQW1Odz09
https://www.ajman.ac.ae/en/staff/publication/N3dTb1ZIc29GOUdRaW4wMEhhQW1Odz09


 المؤتمرات : 

  ي ي تعزيز مكانة اللغة العربية   كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدنر
 
ي دولة اإلمارات ف

جهود مواطت 
ي  ي اللغة العربية  -تجربة وقفية علمية ، المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية   بدنر

 
حول االستثمار ف

 2014ما يو  10- 7
  ي

 
ي والتجارب دور وسائل اإلعالم ف

حفز المشاركة الديمقراطية دراسة حالة للشعور الوطت 
ي دولة اإلمارات، مؤتمر اإلعالم ونرسر ثقافة الديمقراطية، 

 
االنتخابية لدى المرصيير  المقيمير  ف

 2013جامعة القاهرة، 
  ي لغة التآنس )الدردشة( عير مواقع التواصل و

 
اللغة العربية ووسائط اإلعالم المتعددة قراءة ف
ي   2012الهواتف النقالة المؤتمر الدولي للغة العربية، دنر

 

 العضوية: 

   لجنة تحكيم جائزة الشيخ راشد للثقافة والعلوم بعجمانعضو 
 بية جامعة جرش األردن  عضو اللجنة العلمية لمؤتمر كلية اليى
 - ي جامعة الجزائر

 عضو اللجنة العلمية لمؤتمر اإلعالم الرياض 
 ي للصحافة  عضو نادي دنر
 عضو المجلس اإلستشاري لكلية اإلعالم 
 عضو مجلس كلية اإلعالم 

   

  


