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 . 1997جامعة القاهرة عام  –كلية اإلعالم  –قسم عالقات عامة وإعالن  -بكالوريوس إعالم  •
 . 1999جامعة القاهرة عام –كلية اإلعالم  -قسم عالقات عامة وإعالن  -تمهيدي ماجستير  •
 –كليةةةة ابدا   –سةةةم اإلعةةةةالم وعلةةةوم ا ت ةةةال ق –درجةةةة الماجسةةةتير الةةةي اإلعةةةالم بتقةةةدير ممتةةةاز •

" دور االتصااال الصيصااي والتون يااون يااي تنصاا   عةةن موعةةوع  –  2002جامعةةة عةةين شةةم   
 الس احة الداخو ة ".

 العوم ة المؤهااالت
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كليةةة  -قسةةم اإلعةةالم وعلةةوم ا ت ةةال  –درجةةة الةةدكتورا  مةةة مرتـةةة اللةةةر  اعولةة  الةةي اإلعةةةالم  •
" دور االتصاال التسااويقي المتكامال يااي وعةوع عةةن م –  2005جامعةة عةين شةم    –ابدا  

 دراسة تطبيقية عل  رعايةة المناسـات واعحداث السياحية  . – تنص   الس احة الوايدة إلى مصر
مةةةن ق بةةةن اللجنةةةة الداامةةةة لترقيةةةات  الةةةي العالقةةةات العامةةةة واإلعةةةالن لترقيةةةة لدرجةةةة أسةةةتا  ملةةةار ا •

جمهوريةةةةة م ةةةةر -اععلةةةة  للجامعةةةةات المجلةةةة  –اعسةةةةاتلة المسةةةةاعدين الةةةةي ت  ةةةة  اإلعةةةةالم 
 .2012 يوليو -العربية

ق بن اللجنة الداامة لترقيات اعساتلة الي الي العالقات العامة واإلعالن من درجة أستا  للترقية ا •
 .2018 مارس -جمهورية م ر العربية -المجل  اععل  للجامعات –ت    اإلعالم 

  
 

 
 –كليةةةة اإلعةةةالم  –ر ا ت ةةةا ت التسةةةويقية المت املةةةة حاليةةةاس أسةةةتا  العالقةةةات العامةةةة ومنسةةة  مسةةةا •

 جامعة عجمان.

 جامعة حلوان. –كلية ابدا   –قسم اإلعالم  -أستا  العالقات العامة واإلعالن  •

 :اإلعالم بجامعة عجمانكلية  -عامة واإلعالن بقسم العالقات ال ملار  أستا  •

 رة.بمقر الجامعة بالفجي 2014إل  أغسط   2009من سبتمبر  ➢

 بمقر الجامعة بعجمان. تاري هحت   2014من سبتمبر  ➢

 .2012أبوظبي  -لت نولوجيااإلمارات لكلية  -قسم اإلعالم أستا  ملار  )دواد جزاي( ب •

جامعةة  –كليةة ابدا   –قسةم اإلعةالم  - منتد   بلعـة العالقات العامة واإلعةالن  لار مأستا   •

 .2009-2008 العام الدراسي ت ح 2006 – 2005عين شم  منل العام الدراسي 

 اليبارات العموياة

 خبرات وظ ف ة
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قسةةةةم  – منتةةةةد   لتةةةةدري  مةةةةادة  ا ت ةةةةال التسةةةةويقي السةةةةياحي  بةةةةالتعليم المفتةةةةو   لةةةةار مأسةةةةتا   •

حتة   2006-2005جامعةة عةين شةم  منةل العةام الدراسةي  –بكلية ابدا   -الدراسات السياحية

 .2009-2008العام الدراسي 

  .2009 – 2008أكتوبر   للعام الدراسي  6 جامعة – منتد   بكلية اإلعالم  لار مأستا   •

 NCFLDوالقيادات عضو ومدر  أساسي بالمركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   •

 (.IBCT)مركز إقليمي معتمد للمجل  الدولي للمدربين المعتمدين 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

منل العام  -جامعة عجمان -كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية  -راي  لجنة ال طط والبرامج اعكاديمية •
 .2017/2018، 2016/2017الدراسي 

منل العام  -جامعة عجمان -كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية  -عضو لجنة ا عتماد اعكاديمي  •

 المساقات التي تدريسها يي الجامعات الميتونة
 مساقات يي تيصص العالقات العامة واإلعالن مساقات يي تيصص اإلعالم العام

 مناهج الـحث اإلعالمي. •
 نظريات ا ت ال. •
 الرأي العام. •
 مقدمة الي ال حاالة. •
 النلر اإلل تروني. •
 .اإلعالم السياحي •
 التسوي  السياحي. •
 اإلقناع. •
 مجتمة المعلومات. •

 مقدمة الي العالقات العامة واإلعالن. •
 ا ت ا ت التسويقية المت املة. •
  ا ت اعزمة.ات •
 استراتيجيات اإلعالن. •
 إدارة العالقات العامة واإلعالن. •
 العالقات العامة الب المجال التطبيقي. •
 ت طيط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية •
 التسوي  اإلل تروني. •
 إنتاج مواد العالقات العامة. •
 مهارات ا ت ال الفعال. •
 التنظيمي/ المؤسسي.ا ت ال  •
 ملروعات الت رج. •

  خبرات تدريس ة
 

  يي مجال الجودة واالعتماد األكاديميخبرات 
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 .2018/2019إل   2014/2015الدراسي 
العام  -جامعة عجمان -كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية  -مناهج وت نولوجيا التعليمالعضو لجنة  •

 .2018/2019الدراسي 
 –توصيف جمية مساقات ال طة الدراسية لت    العالقات العامة بكلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية  •

ها من هيئة ا عتماد جامعة عجمان، عمن إعادة اعتماد برنامج اإلعالم بال لية والتي تم اعتماد
 .2015اعكاديمي عام 

 -رئ س لجنة إعداد الموف األكاديمي لبرنامج "ماجستير العالقات العامة واالتصال المؤسسي  •
-2017العام األكاديمي  -جامعة عجمان –بالوغة اإلنجوي ية" بكو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة، 

توصيف وم رجات البرنامج،    ال طة الدراسيةاإلشرا  والملاركة الي إعداد مقتر  ، حيث تم2018
التنسي  بين أعضاء اللجنة وتوزية المهام، مراجعة أعمال أعضاء اللجنة وإجراء التعديالت المساقات، 

 . الالزمة
جامعة حلوان، الي إطار تحويلها  –الملاركة الي تطوير الالاحة الجديدة لقسم اإلعالم بكلية ابدا  •

 . 2018م وعلوم ا ت ال، إل  كلية مستقلة لإلعال
،  ، 2019، 2018، 2017مدق  خارجي لبرنامج اإلعالم بالجامعة ال ليجية بالـحرين لعامي  •

2020 ،2021 ،2022. 
 تطوير محتويات المساق وتحديث االلهاقترا  نما ج جديدة لتوصيف المساقات يتم من خ •

لـة بلكن مف ن وربطها توصيف ت ليفات الطو استراتيجيات وأساليب التدري  المقترحة، 
اعتماد برنامج اإلعالم بكلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية، بالم رجات، الي إطار ا ستعداد إلعادة 

 .2019الي  جامعة عجمان
، والي إطار  الموف األكاديمي لبرنامج اإلعالم الرقمي والتصم م )برنامج جديد( رئ س لجنة إعداد •

وجاري حالياس إعداد أهدا  وم رجات البرنامج وتوصيف تم اقترا  ال طة الدراسية للبرنامج 
 جامعة عجمان. -كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية -المساقات

بكلية اإلعالم جامعة عجمان وتغيير  تطوير تيصص العالقات العامة واإلعالنعن  المسؤول •
واعهمية وم رجات   من خالل اقترا  ال طة الدراسية ا ت ا ت التسويقية المت املةمسما  إل   

 % من مساقات الدراسية للت    المستحدث.70التعليم وتوصيف 
 .م ر -جامعة اعهرام ال ندية -لمجلة العربية لـحوث اإلعالمعضو الهيئة ا ستلارية ل •

 
 

 
 

 بحث ةخبرات وأنصطة 
 

 صورة: )مرتبة من األحدث لألقدم(ألبحاث المنا
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استراتيجيات ا ت ال الحكومي عبر وساان التواصن ا جتماعي أثناء جااحة  بحث بعنوان  •
مقبول النلر لدى دراسة حالة عل  القيادة العامة للرطة عجمان .  -تجداليروس كورونا المس

 .2022مجلة العلوم ا جتماعية، جامعة أم القرى، 
• Paper entitled:  The Role of Social Media in Crises and Disasters 

Communication Management- Case Studies. International Conference 
on Social Sciences Research and Business Management (ICSRBM-
2021), European Postgraduate Research Forum, 17-18 April 2021, 
Vienna, Austria. 

 . دور تطبيقات الهواتف اللكية الي إدارة ات ا ت الم اطر وال وارث الطبيعية بحث بعنوان  •
 -30العدد  -ريكية بالقاهرةالجامعة اعمت در عن  Arab Media & Societyمجلة 

 .2020صيف/خريف 
است دام تطبيقات الهواتف اللكية الي دعم ممارسات ا ت ال الحكومي بدولة  بحث بعنوان  •

 . دراسة حالة عل  الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واعزمات وال وارث: اإلمارات العربية المتحدة
 .2020 ،3 ، العدد12 ، مجلدمجلة العلوم ا جتماعية، جامعة أم القرى 

حلين من المستوى الثاني للـحوث المنلورة خالل ات ا ت اعزمة: تتطور دراسات بحث بعنوان   •
 Arab Journal"المجلة العربية لإلدارة لدى    منلورم2019م إل  عام 2005الفترة من عام 

of Administration" –  القاهرة  –لعربية جامعة الدول ا –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية– 
 .2020 العدد الثاني يونيو 40مجلد  -جمهورية م ر العربية

• Paper entitled: The Role of Dubai Government in Supporting 
Responsible and Sustainable Practices of Private Sector: A Case Study 
on Dubai Chamber of Commerce and Industry. The 15th International 
RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, Johns Hopkins 
University, Maryland, USA, 6-7 November 2019. 

بحث بعنوان  استراتيجيات ات ا ت اعزمات الناجمة عن عيو  المنتجات عبر شـكات  •
المجلة العربية لدى  لورمن ، سامسونج -: دراسة حالة عل  شركتي  أبنالتواصن ا جتماعي

جامعة  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  – "Arab Journal of Administration"لإلدارة 
 .2019 العدد الثالث سبتمبر 39مجلد  -جمهورية م ر العربية –القاهرة  –الدول العربية 

• Paper entitled: Understanding the Impact of Customer Relationship 
Management Practices on Customer Satisfaction and Loyalty: An 
Empirical Study on the Customers of Telecommunications Companies 
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Operating in UAE.7th International Conference on Business, Economics, 
Management and Marketing (ICBEMM), 19th -21st November 2018, 
Harvard University, Boston, USA. 

تطور دراسات توظ ف وسائل االتصال االجتماعي يي االتصاالت التسويق ة بحث بعنوان   •
م إلى عام 2007المتكاموة: تحويل من المستوى الثاني لوبحوث المنصورة خالل النترة من عام 

المنظمة العربية  – "Arab Journal of Administration" ، المجلة العربية لإلدارة  م2018
ملح  العدد  –جمهورية م ر العربية  –القاهرة  –جامعة الدول العربية  –ارية للتنمية اإلد

 .2018 ديسمبر -(38المجلد ) -الرابة
المسؤول ة االجتماع ة المتكاموة وعالقتها بالتنم ة المستدامة دراسات حاالت بحث بعنوان    •

 Arab"العربية لإلدارة  ، المجلةالعرب ة المتحدة" متعددة عوى القطاع المصريي بدولة اإلمارات
Journal of Administration" –  المنظمة العربية للتنمية ، 3 ، العدد الثاني38المجلد

 .2018 –جمهورية م ر العربية  –القاهرة  –جامعة الدول العربية  –اإلدارية 
 –دور حكومة دبي يي دعام ممارساات المساؤول ة االجتماع اة لوقطااع الياا  بحث بعنةوان    •

المجلةةة الم ةةرية لـحةةوث مقبااول النصاار لاادى  -  ة حالااة عوااى  ريااة تجااارة ويااناعة دباايدراساا
 .2017 -جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –اإلعالم 

المجلةة  -دور وسائل اإلعاالم االجتمااعي ياي إدارة اتصااالت األ ماات والكاوارث" بحث بعنوان    •
 .2016يوليو/سبتمبر  -56العدد  -جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –الم رية لـحوث اإلعالم 

اإلدارة بالعالقاااات عبااار الصااانحات الرسااام ة لوجامعاااات اإلمارات اااة عواااى موقاااع بحةةةث بعنةةةوان    •
كليةةةة  –المجلةةةة العلميةةةة لـحةةةوث العالقةةةات العامةةةة واإلعةةةالن  -"  دراساااة تحويو اااة  -الف سااابو  

 .2015ديسمبر  -أكتوبر  -العدد الرابة -جامعة القاهرة –اإلعالم 
تأثير العناير البصرية والونظ ة لعبوات المنتجاات الغاائ اة عواى القارار الصارائي حث بعنوان   ب •

المجلةةد  –جامعةةة القةةاهرة  –كليةةة اإلعةةالم  -المجلةةة الم ةةرية لـحةةوث الةةرأي العةةام  -  لومسااتهو 
 .2015يونيو  -أبرين  -العدد الثاني  –الرابة علر 

 -تاادع م م مااة العالمااة التجاريااة لوصاارةات الراع ااة دور الرعايااة الرياةاا ة ياايبحةةث بعنةةوان    •
 –كليةةة اإلعةةالم  –المجلةةة الم ةةرية لـحةةوث اإلعةةالم دراسااة حالااة عوااى ياارةة ميااران اإلمااارات". 

 .2015مارس  -العدد ال مسون يناير –جامعة القاهرة 



 سيرة ذاتيـة 
 

 
7 

اتجاهاااات المساااتهوكين نحاااو عاااروي تااارويج المب عاااات داخااال متااااجر التج ئاااة بحةةث بعنةةةوان    •
جامعةةة  –كليةةة اإلعةةالم  –المجلةةة الم ةةرية لـحةةوث اإلعةةالم  -كاسااها عوااى نيااتهم الصاارائ ة"وانع

 .2014مارس  -يناير -العدد السادس واعربعون  - القاهرة
االسااترات ج ات االتصااال ة لأل مااات الناجمااة عاان أةاارار المنتجااات ودورهااا يااي بحةةث بعنةةوان    •

– "Arab Journal of Administration"ة  . المجلةة العربيةة لةإلدار  حماياة سامعة المنظماات
 –جمهوريةة م ةر العربيةةة  –القةاهرة  –جامعةة الةةدول العربيةة  –المنظمةة العربيةة للتنميةة اإلداريةة 

 .2011إصدار خاص يناير
ياعو اة اساتيدام الجامعاات الياياة لمواقعهاا اإللكترون اة ةاساترات ج ة لتساوي  بحةث بعنةوان    •

مجلةة بحةوث الةرأي  - الة عوى جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج اا"دراسة ح –عالقاتها بالطوبة 
 .2010ديسمبر  - جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –العام 

 The Effects of Customer Relationship بحةةث باللغةةة اإلنجليزيةةة بعنةةوان   •
Management (CRM) Practices in the Egyptian Mobile 
Telecommunications Market on Customer Satisfaction, Loyalty and 

Corporate Image–  المجلةة العربيةة لةإلدارة"Arab Journal of Administration" – 
جمهوريةةة م ةةر  –القةةاهرة  –جامعةةة الةةدول العربيةةة  –ت ةةدرها المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة اإلداريةةة 

 .2010العدد اعول يونيو  -العربية
الدولي  المؤتمر العلمةي –  ب نحو مصدام ة المصاهير يي اإلعالن"اتجاهات الصبابحث بعنوان  •

 .2009يوليو  9 -7ال ام  علر ل لية اإلعالم جامعة القاهرة الي الفترة من 
بعنوان " تقي م مالب العالقات العامة لودراسة التيصص ة وانعكاسه عوى اتجاهااتهم نحاو بحةث  •

انيةة علة  بعةل الجامعةات الحكوميةة. مجلةة دراسةة ميد – مستقبل ممارساة المهناة بعاد التيار "
 ، جامعة اعزهر.2007أكتوبر 28الـحوث اإلعالمية، العدد 

 بعنوان " دور اإلعالم المقروء يي نصر الثقاية الس اح ة لدى الجمهاور المصار "بحث ملتر   •
الملتقةةة  العربةةةي الثةةةاني حةةةول ا تجاهةةةات  –دراسةةةة تطبيقيةةةة علةةة  عينةةةة مةةةن محاالظةةةة القةةةاهرة  –
شةةرم  –المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة اإلداريةةة  –حديثةةة الةةي السةةياحة نحةةو سةةياحة عربيةةة غيةةر نمطيةةة ال

 .2007يناير 31إل  28الليخ الي الفترة من 
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تةم تقديمةه  " " دور الرعاية ياي االتصاال التساويقي لومناسابات واألحاداث السا اح ةبحث بعنوان  •
تحريةةةر تجةةةارة ال ةةةدمات والت ةةةتالت  جةةةودة ال ةةةدمات السةةةياحية الةةةي مواجهةةةة تحةةةديات“الةةةي مةةةؤتمر 
 جامعة قناة السوي . –كلية السياحة والفنادق  – 2006مايو  8-6 ا قت ادية 

 

 
 

 .2006 –مجموعة النين العربية للنلر والتوزية  –االتصاالت التسويق ة المتكاموة  •
 .2012 –دار آالاق للنلر والتوزية  –االتجاهات الحديثة يي التسوي   •
 .2012 –دار آالاق للنلر والتوزية  -عالقات العامة واإلعالنمقدمة يي ال •
 .2017 –دار آالاق للنلر والتوزية  -إدارة اتصاالت األ مة.. حاالت تطب ق ة  •
 .2017 –دار آالاق للنلر والتوزية  -االتصاالت التسويق ة المتكاموة  •
 .2018 –دار آالاق للنلر والتوزية  -مهارات االتصال النعال  •

 
 

 مجلة اللرطي ال ادرة عن القيادة العامة للرطة اللارقة. - وتوايل.. ال لوصائعات""نعم ل •
مجلة اللرطي ال ادرة عن القيادة العامة للرطة  - "الصرمة والمجتمع.. يراكة استرات ج ة" •

 اللارقة.
مجلة اللرطي ال ادرة عن القيادة  -أيالم وبرامج الرسوم المتحرةة ..... السم يي العسل"   •

 امة للرطة اللارقة.الع
مجلة اللرطي ال ادرة عن القيادة  -سمعة المؤسسة خ  دياعها األول أوقات األ مات"   •

 العامة للرطة اللارقة.
 
 

أكتوبر  -جامعة عجمان عل  مستوى كلية اإلعالم  وتمثين الفوز بالترشح لجاازة أالضن باحث •
2018. 

 حلوان. –جامعتي عين شم  دكتورا ( ب 3 –ماجستير  8رساان علمية ) 11مناقلة  •
 -استمارة بحثية لطلـة الماجستير والدكتورا  بالجامعات التالية )جامعة القاهرة 50تحكيم أكثر من  •

 جامعة اللارقة(. -جامعة حلوان -جامعة عين شم 

 كتب منصورة

 مقاالت منصورة

 أنصطة بحث ة
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 الي مجال الت   . العلمية والندواتالملاركة الي العديد من المؤتمرات  •
 ية اإلعالم والعلوم اإلنسانية للـحث العلمي.الملاركة الي إعداد استراتيجية كل •
لجنة الـحث العلمي  التي تنظمهاالملتقيات العلمية النقاشات و الي بالتنظيم والحضور الملاركة  •

 جامعة عجمان. -بكلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية 
قري كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية، جامعة عجمان )بم لطلـةالملاركة الي إعداد ورش عمن  •

الي مجال أس  النلر الي الدوريات العلمية، وإعداد ا ستبيان  الفجيرة وعجمان(، و لك
 اإلل تروني.

 

 
 مدرب يي مراك  التدريب التال ة:  •

 .NCFLDوالقيادات ت أعضاء هيئة التدري  المركز القومي لتنمية قدرا •
 .FLDPجامعة حلوان  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري  والقيادات  •
 جامعة الدول العربية. -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية •
 اإلمارات العربية المتحدة. -اللارقة  –داارة الموارد الـلرية  •
 .اإلدارة العامة للرطة أبوظبي •
 .اإلدارة العامة للرطة اللارقة •
 اعكاديمية العربية العالمية للتدريب وتنمية الموارد الـلرية. •
 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة   -لموارد الـلرية تنمية امركز اإلداري  •
 .الـحرين –شركة تطوير اعداء الـلري  •
 .م ر -()توتاليتيشركة ال برات الدولية المت املة  •
 .م ر - مركز التنمية اإلدارية •
 .م ر - الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة •

 وذل  يي المجاالت التال ة: •
 التسويقية المت املة(. )ا ت ا تسوي  ا تجاهات الحديثة الي الت •
 إدارة السمعة المؤسسية. •
 إدارة عالقات العمالء/ التميز الي خدمة العمالء. •

 خبرات يي مجال التدريب
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 )العالقات العامة التسويقية(. الحديثة الي العالقات العامة اإلستراتيجيات •
 إدارة ات ا ت اعزمة. •
 . ت طيط حمالت العالقات العامة •
 العامة.دبلومة إعداد موظف العالقات  •
 مفاتيح تطوير اللات كأساس للتميز الوظيفي. •
 ت طيط الحمالت اإلعالنية. •
 مهارات ا ت ال الفعال. •
 ا بت ار والتميز الوظيفي. •
 إدارة وتنظيم ا جتماعات والمؤتمرات. •
 مهارات العرض الفعال. •

 
 

 TOT Preparatory Training for Trainers)اجتياز الدورة التمهيدية لتدريب المدربين ) •
المركز القومي لتنمية قدرات  – 2008أغسط   28 –أغسط   24التي عقدت الي الفترة من 

. ) ا سم مدرج الي دلين المدربين ال اص بالمركز وهو NCFLDأعضاء هيئة التدري  والقيادات 
 ) www.ncfld.orgمتا  عل  موقة المركز  

 .FLDPجامعة حلوان  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –الجامعي  ت ميم المقرر •
 .FLDP جامعة حلوان –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –العرض الفعال  •
 .FLDP جامعة حلوان –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –النلر الدولي   •
 حلوان جامعة –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –تنظيم المؤتمرات والمعارض   •

FLDP. 
 جامعة حلوان –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –معايير الجودة الي العملية التعليمية   •

FLDP. 
 .FLDP حلوان جامعة –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –مهارات ا ت ال   •
 .FLDP حلوان جامعة –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –ة الوقت إدار  •

 دورات تدريب ة )كمتدربة(

http://www.ncfld.org/
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 –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   -متحانية نظم ا متحانات وت ميم الورقة ا   •
 .FLDP حلوان جامعة

 

 .2008يناير  –مركز يات التعليمي  -مستوى متقدم  –Photoshop CS2 دورة  •
نوالمبر  –، مركز التعليم المستمر جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا دورة التعليم اإلل تروني •

2009. 
البراير  –دورة أساسيات إدارة الملارية، مركز التعليم المستمر جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا  •

2010. 
مارس  –دورة التعليم اإلل تروني، مركز التعليم المستمر جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا  •

2012. 
 -حلوان جامعة –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –دورة إدارة المؤسسات الجامعية  •

 .2014أغسط  
 جامعة –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري   –دورة إعداد وت ميم الورقة ا متحانية  •

 .2014أغسط   -حلوان
مركز التعليم المستمر  –ى اعساسيالمستو  –دورة   التميز والجودة وا عتماد الي التعليم العالي   •

 .2014نوالمبر -جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا 
مركز التعليم المستمر  –المستوى المتقدم –دورة   التميز والجودة وا عتماد الي التعليم العالي   •

 .2014ديسمبر -جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا 
 –جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا  -يم المستمرمركز التعل -  طراا  التدري  الفعالة دورة  •

 .2015مارس 
أكتوبر  –مركز محمد بن راشد لالبت ار الحكومي  –دورة   ا بت ار الي العمن الحكومي   •

2016. 
 .2016نوالمبر  –مؤسسة إدرا  للتنمية الـلرية  –دورة   مهارات تحديد الهد  وإدارة اللات   •
ديسمبر  –جامعة عين شم   –مركز التدريب والتطوير  – دورة  أخالقيات الـحث العلمي  •

2016. 
ديسمبر  –جامعة عين شم   –مركز التدريب والتطوير  –   الفعال دورة  مهارات ا ت ال •

2016. 
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 .2017يناير  –مؤسسة إدرا  للتنمية الـلرية  –  مهارات التسوي  اإلل ترونيدورة    •
 .2019سبتمبر –مؤسسة إدرا  للتنمية الـلرية  –   طإدارة وتنظيم الوقت وتمالك الضغو دورة   •

• Developing Life-long Learning Competencies in Undergraduate Students 

through Visual Thinking Strategies. Nov 18, 2021. Organized by Student Success 

Centre and TLC, Ajman university.  

• Plan Ahead Feature for academic advising. Nov 23, 2021 – Organized by: IT 

Office – Ajman University.  

• Designing, Developing, and Delivering Engaging Online Courses. 30 November 

2021. Presented by: Academic Impressions - Center for Innovation and Professor, 

Adult & Organizational Learning, Park University.  

• Best Practice of Moodle Quizzes and Online Exams. Dec 6, 2021 – Organized by:  

IT Office – Ajman University.  

• Banner Features: Track Attendance & Grade Entry. Dec 8, 2021 – Organized by:  

IT Office – Ajman University.  

• Time Management. 6 Jan 2022, Presented by: Qedex.  

• Practical Presentation Skills. 11 Jan 2022, Presented by: Qedex. Teachers and 

Students: Becoming Partners in Education. 26 Jan 2022, Organized by Student 

Success Centre and TLC, Ajman university.  

 

 

 دريب ة التي تم تننياها يي النترة الماة ة مرتبة  من ًا: بعض البرامج الت
 التاريخ المهمة م
1 
 

الدبووماساااي العرباااي ومهاااارات العالقاااات العاماااة والتعامااال ماااع 
جامعة الدول   -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -وسائل اإلعالم

 م ر. -العربية 

30 /3 - 2/4/2008 

شةركة  -العاماة بقطااع البتارول تنم ة مهارات مسئولي العالقات 2
 م ر. –ال برات الدولية المت املة ) توتاليتي(

16-20/11/2008 

المنظمة العربيةة -أسس العالقات العامة وين اإلت كيت والمراسم  3
 م ر. –جامعة الدول العربية -للتنمية اإلدارية

7-11/12/2008 

 دربة(دورات تدريب ة )كم
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. اإلعالماي دورة استرات ج ات العالقات العاماة ومصاادر االبتكاار 4
 دولة اإلمارات. -شرطة أبو ظبي

21-25/12/ 2008 
 

 -تنم اااة مهاااارات العالقاااات العاماااة لماااديرة مكاتاااب اإلدارة العو اااا 5
 م ر. -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

8-12/3/2009 

المنظمةة  -المراسم و البروتوةول و مهارات تنظ م االجتماعاات  6
 م ر. –جامعة الدول العربية  -العربية للتنمية اإلدارية

15-19/3/2009 
 
 

الجهةاز المركةزي  -تطب قات العالقات العامة يي العمل الحكاومي 7
 م ر. –للتنظيم واإلدارة 

15-16/4/2009 
 

. مهااارات العاااموين الجاادد يااي العالقااات العامااة واإلعااالمتنم ااة  8
 الـحرين. –المركز البلدى 

20-23/4/2009 

 -شةةةرطة أبةةةوظبي -االتجاهاااات الحديثاااة ياااي العالقاااات العاماااة 9
 اإلمارات العربية المتحدة.

17-21/5/ 2009 
 

 -تنم ااة مهااارات العالقااات العامااة والتعاماال مااع وسااائل اإلعااالم 10
 م ر. -بية للتنمية اإلداريةالمنظمة العر 

 

7-11/6/2009 
 

  -بلديةةة خورال ةةان اللةةارقة  – االسااترات ج ات التسااويق ة الحديثااة 11
 اإلمارات العربية المتحدة.

25-27 /12/2009 

 –جمعيةة المعلمةين  -العالقات العامة ومعاموة ةبار الصيصا ات 12
 اإلمارات العربية المتحدة. -رأس ال يمة 

10-13/3/2010 

جامعةة عجمةان  – تنم ة مهارات االتصال والتعامال ماع ارخارين 13
 اإلمارات العربية المتحدة.  -للعلوم والت نولوجيا مقر الفجيرة 

 

5-6/ 4/ 2010 

اإلمارات  -اللارقة –بلدية خورال ان  – التمي  يي خدمة العمالء 14
 العربية المتحدة.

14-17/3/2013 

ملتقة  أسةرة جامعةة  -ةباار الصيصا اتالعالقات العامة ومعاموة  15
 اإلمارات العربية المتحدة. -العين -اإلمارات 

21-24/4/2010 

 2011 /5 /21-18مركةز اإلداري للتنميةة  - تنم ة مهارات مسئولي العالقات العاماة 16

http://www.arado.org.eg/AradoTrainingDetails.asp?ID=13157&TCCatid=2226&TCType=SH&TCYear=2009
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 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة -الـلرية
مركةةز  -اإلعااالمالعالقااات العامااة ومهااارات التعاماال مااع وسااائل  17

اإلمةةةارات العربيةةةةة   -الفجيةةةةرة -ب ةةةمات لتنميةةةة المةةةةوارد الـلةةةرية 
 المتحدة.

17-19/11/ 2011 

مركةز اإلداري للتنميةة  -تنم ة مهاارات العالقاات العاماة واإلعاالم 18
 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة  -الـلرية

11-12/9/2012 

الفجيرة  -  لوتنم ة البصريةالتمي  يي خدمة العمالء مرة  اإلدار  19
 اإلمارات العربية المتحدة. -

9-13/10/2012 

وزارة الثقاالةةةةة  – االسااااترات ج ات الحديثااااة يااااي العالقااااات العامااااة 20
 واللـا  وتنمية المجتمة بالفجيرة

21/5/2013 

لموظفي جامعةة  –خدمة العمالء ومهارات التعامل مع الجمهور  21
 مقر الفجيرة. -عجمان للعلوم والت نولوجيا

1-4 /2/ 2014 

لطلـةةة جامعةةة  –خدمااة العمااالء ومهااارات التعاماال مااع الجمهااور  22
 مقر الفجيرة. -عجمان للعلوم والت نولوجيا

15،22 /3/ 2014 

المنظمةةة  - منااات ا التطااوير الااااتي ةأسااا  لوتمياا  اإلدار   23
 اللارقة. -  جامعة الدول العربية -العربية للتنمية اإلدارية

21-25/9/2014 

 –دااةرة المةوارد الـلةرية  – دبوومة إعداد موظف العالقات العاماة 24
 الرع كلـاء. –حكومة اللارقة 

21-30/12/2014 

اإلمارات  -القيادة العامة للرطة اللارقة  –دورة إعداد المدربين  25
 العربية المتحدة.

13-17/9/2015 

 –رشةةةةاد المهنةةةةي وكالةةةةة اإل –دورة التمياااا  يااااي خدمااااة العمااااالء  26
 ل ريجي جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا.

17/3/2016 

 –إدارة المةةةةةوارد الـلةةةةةرية  –دورة التميااااا  ياااااي خدماااااة العماااااالء  27
 لموظفي جامعة عجمان للعلوم والت نولوجيا.

3-5/4/2016 

 –وكالةةةةة اإلرشةةةةاد المهنةةةةي  -دورة االبتكااااار والتمياااا  الااااوظ ني  28
 ل ريجي جامعة عجمان.

17/11/2016 
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غرالةةة تجةةارة وصةةناعة  –دورة ةاااعف أرباحاا  بيطااة تسااويق ة  29
 اإلمارات العربية المتحدة –اللارقة 

22-21/11/2016 

 –دورة اسااترات ج ات التسااوي  االبتكااار  لومصااروعات الصااغيرة  30
 اإلمارات العربية المتحدة –غرالة تجارة وصناعة اللارقة 

9-10/1/2017 

لجنةةةة الـحةةةث  –الااااات والتميااا  الاااوظ ني دورة مهاااارات تطاااوير  31
 جامعة عجمان. –كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية  –العلمي 

16/3/2017 

32 
 

33 
 

34 

ورية عمل "مهارات التسوي  عبر وسائل التوايال االجتمااعي" 
 جامعة عجمان.-كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية  -

جامعة  -ت ار مركز ا ب -  دورة "االبتكار والتمي  الوظ ني
 .العين -اإلمارات العربية المتحدة

 -كلية التعليم المستمر – دورة " إدارة الوقت وةغوط العمل"
 جامعة اللارقة.

17/10/2017 
 

5 /7/ 2018 
 

24،29/9/2019 
 

 
 

 
ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة بجامعة عجمان منا  -رئ س مسار العالقات العامة واإلعالن •

 .حتى تارييه 2015-2014ي العام الدراس
جمهورية  – NCFLDعضو المرة  القومي لتنم ة قدرات أعضاء هيئة التدريس والق ادات  •

 مصر العرب ة.
 .EAAعضو الجمع ة المصرية لإلعالن  •
مقر النجيرة  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  –والبحوث المؤسسات ة عضو لجنة التقي م  •

2009-2010/2010-2011. 
-2009مقر النجيرة  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  –جنة البحوث والتدريب عضو ل •

2010. 
-2009مقر النجيرة  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  –عضو لجنة االنضباط الطالبي  •

2010 2010-2011 /. 
 -2009مقر النجيرة  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  –عضو لجنة تنظ م المؤتمرات  •

2010/ 2010 - 2011. 

 إدارياااااةخبرات 
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الجمع ة اإلعالم ة لطالبات ةو ة المعوومات واإلعالم بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  رئ س •
 .2011-2010 /2010 -2009مقر النجيرة  –

-2012مقر النجيرة  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  –عضو لجنة االنضباط الطالبي  •
2013. 

مقر النجيرة  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  –ؤسسات ة عضو لجنة التقي م والبحوث الم •
2012-2013. 

 .2013 –عضو لجنة ترخ ص واعتماد جامعة النجيرة لوعووم والتكنولوج ا  •
جامعة عجمان لوعووم -ةو ة المعوومات واإلعالم  -عوومات واإلحصاء معضو لجنة ال •

 .2013-2012مقر النجيرة  –والتكنولوج ا 
 .2013 عام مقر النجيرة –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  -ن الجودة امعضو لجنة ة •
ةو ة المعوومات واإلعالم بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  -عضو لجنة التوثي  واألرينة  •

 .2014/2013 - 2013/2012  -مقر النجيرة  –
عالم بجامعة عجمان عتماد األكاديمي لبرنامج اإلعالم بكو ة المعوومات واإلمقرر لجنة اال •

 .2014/2013مقر النجيرة  –لوعووم والتكنولوج ا 
عتماد األكاديمي لبرنامج اإلعالم بكو ة المعوومات واإلعالم بجامعة عجمان عضو لجنة اال •

 .2015-2014مقر عجمان  –لوعووم والتكنولوج ا 
 .2014-2015مقر عجمان  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا -رئ س لجنة التدريب •
 .2014-2015مقر عجمان  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  -رئ س لجنة اليريجين •
-2015مقر عجمان  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا -رئ س لجنة تحويل الب انات •

2014. 
-2015مقر عجمان  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا -عضو لجنة البحث العومي •

2014. 
-2015مقر عجمان  –جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  -التأل فالمناهج و  لجنة عضو •

2014. 
االجتماع ة لوسائل  عضو لجنة تحك م بحوث مؤتمر "اإلعالم وتصكل الرؤى: المسؤول ة •

 .2015نويمبر  17-16 -جامعة عجمان  اقع والتحديات"،الو  -اإلعالم
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-2015مقر عجمان  –ولوج اجامعة عجمان لوعووم والتكن -عضو لجنة التسوي  والنعال ات  •
2016. 

–جامعة عجمان -ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة  -رئ س لجنة اليط  والبرامج األكاديم ة  •
2016-2017. 

-2016–جامعة عجمان -ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة  -عضو لجنة البحث العومي •
2017. 

 .2017/2018–جامعة عجمان ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة -عضو لجنة البحث العومي  •
رئ س لجنة إعداد الموف األكاديمي لبرنامج "ماجستير العالقات العامة واالتصال المؤسسي"  •

 .2018-2017جامعة عجمان  –ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة  -)بالوغة اإلنجوي ية( 
-مانجامعة عج -ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة  -عضو لجنة االعتماد األكاديمي  •

2017/2018. 
-جامعة عجمان -ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة  -عضو لجنة االعتماد األكاديمي  •

2018/2019. 
-جامعة عجمان -ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة  -عضو لجنة المناهج وتطوير التعو م  •

2018/2019. 

 .2008مبر ديس -اإلمارات العرب ة المتحدة – أبو ظبييهادة يكر وتقدير من يرمة  •
 .2009إبريل  -البحرين –يهادة يكر وتقدير من المرة  البود   •
يهادة يكر وتقدير من قسم اإلعالم جامعة عين يمس لإليراف المتمي  عوى مصروعات  •

 .2009يونيو -التير 
ديسمبر  –اإلمارات العرب ة المتحدة   -الصارقة  –يهادة يكر وتقدير من بودية خوريكان  •

2009. 
وتقدير من ةو ة المعوومات واإلعالم بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى  يهادة يكر •

 .2010 مار  اإليراف عوى أنصطة الجمع ة اإلعالم ة وموتقى المواهب األول
مار   –اإلمارات العرب ة المتحدة   -رأ  الي مة  –يهادة يكر وتقدير من جمع ة المعومين  •

2010. 

 يهادات تقدير
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معوومات واإلعالم بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى يهادة يكر وتقدير من ةو ة ال •
 .2010إبريل  تنظ م دورات مجان ة لطالبات الجامعة مقر النجيرة

 –اإلمارات العرب ة المتحدة  -العين  –يهادة يكر وتقدير من موتقى أسرة جامعة اإلمارات  •
 .2010إبريل 

عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى يهادة يكر وتقدير من لجنة البحوث والتدريب بجامعة  •
اإليراف عوى أبحاث مالبات ةو ة المعوومات واإلعالم المقدمة لمؤتمر األبحاث الطالب ة إبريل 

2010. 
يهادة يكر وتقدير من ةو ة المعوومات واإلعالم بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى  •

والوغة العرب ة يي وسائل اإلعالم  رجمة)التموتقي النجيرة اإلعالمي الثاني  المصارةة يي تنظ م
 .2011مار    -وتحديات المستقبل( 

يهادة يكر وتقدير من لجنة البحوث والتدريب بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى تحك م  •
مايو  -بحوث موبة ةو ة المعوومات واإلعالم المقدمة لومؤتمر العومي الطالبي التقاربي الثالث 

2011. 
وتقدير من ةو ة المعوومات واإلعالم بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى  يهادة يكر •

المصارةة النعالة يي تنظ م يعال ات احتناالت الجامعة بعيد االتحاد األربعين لدولة اإلمارات 
 .2011ديسمبر -العرب ة المتحدة ومعري الجال ات المصاحب لها

مقر النجيرة عوى المصارةة  –التكنولوج ا يهادة يكر وتقدير من جامعة عجمان لوعووم و  •
 .2012مار   –النعالة يي احتناالت ناد  المواهب بمناسبة عيد األم 

يهادة يكر وتقدير من لجنة البحوث والتدريب بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى تحك م  •
 –ربي الرابع بحوث موبة ةو ة المعوومات واإلعالم المقدمة لومؤتمر العومي الطالبي التقا

 .2012مايو
يهادة يكر وتقدير من لجنة البحوث والتدريب بجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى تحك م  •

 –بحوث موبة ةو ة المعوومات واإلعالم المقدمة لومؤتمر العومي الطالبي التقاربي اليامس 
 .2013 مايو

إدارة دورة تدريب ة ن جيرة عيهادة تقدير من جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا بمقر الن •
 .2014يبراير  -" التعامل مع الجمهورخدمة العمالء ومهارات " بعنوان

لوعووم جامعة عجمان  -واإلعالم والعووم اإلنسان ة ةو ة المعوومات يهادة تقدير من  •
المصارةة الناعوة يي إعداد مونات االعتماد األكاديمي لبرنامج عوى  والتكنولوج ا بمقر عجمان

 .2015 مار  -اإلعالم بالكو ة
 الصارقة. – 2015يبراير المنتدى الدولي لالتصال الحكومى يهادة تقدير لومصارةة يي  •
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يهادة تقدير لومصارةة يي مؤتمر " اإلعالم وتصكل الرؤى: المسؤول ة االجتماع ة لوسائل  •
 تكنولوج ا.، جامعة عجمان لوعووم وال2015نويمبر  17-16 "،والتحديات الواقع -اإلعالم

إدارة دورة  عنجامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا  -وةالة اإلرياد المهني يهادة تقدير من  •
 .2016مار   -"مهارات إدارة عالقات العمالء" بعنوانتدريب ة 

 الصارقة. – 2016مار   التصال الحكوميالمنتدى الدولي ليهادة تقدير لومصارةة يي  •
جامعة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عوى إدارة دورة  -البصرية  إدارة الموارديهادة تقدير من  •

 .2016إبريل  -تدريب ة لإلداريين حول مهارات التمي  يي خدمة العمالء
 – 2016مايو  -دورته اليامسة عصريي  يهادة تقدير لومصارةة يي منتدى اإلعالم العربي •

 دبي.
م المتغير يي العالقات العامة" الا  يي مؤتمر "استرات ج ات اإلعال يهادة تقدير لومصارةة •

 .2016أكتوبر  27-25نظمته الجمع ة الدول ة لوعالقات العامة، دبي 
إدارة دورة  عة عجمان لوعووم والتكنولوج ا عنجام -وةالة اإلرياد المهني يهادة تقدير من  •

 .2016نويمبر  -" االبتكار والتمي  يي العمل الحكومي"  بعنوانتدريب ة 
 الصارقة. – 2017دير لومصارةة يي المنتدى الدولي لالتصال الحكومي مار  يهادة تق •
 – 2017مايو   -يهادة تقدير لومصارةة يي منتدى اإلعالم العربي يي دورته السادسة عصر •

 دبي.
يهادة تقدير من ةو ة اإلعالم والعووم اإلنسان ة جامعة عجمان عن إدارة جوسة " اإلعالم  •

االتصال الرقمي يي  الدولي:يي المؤتمر العومي  –والكوارث الطب ع ة" الاةي وإدارة األ مات 
 .2017أبريل  17-16 -عصر التحوالت االجتماع ة"

يهادة تقدير من مرة  االبتكار بجامعة اإلمارات العرب ة المتحدة عن تقديم دورة "االبتكار  •
 .2018يوليو  5 –والتمي  الوظ ني" 

 إجادة الوغة اإلنجوي ية.  •
 دة استيدام الكمبيوتر. إجا •

• Word 
•  Power point 
• Excel 
•  Photoshop 
• SPSS 

 مهارات أخرى 


