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 ةـــيـيرة الذاتــالس

 سلوى محمد يحى العوادلى/ للسيدة الدكتورة

 ـــــــــــــــــــــ

 :البيانات الشخصية

 د حييى العوادىلـوى حممـلـس :مــــــــــــــاالس

 .نقسم العالقات العامة واإلعال -ة جامعة القاهر  -أستاذ بكلية اإلعالم  :ةـــــفـيـوظـال
 82/7/4691: تاريخ الميالد    
 القاهرة –أكتوبر  9-حى البستان  91: محل اال قامة   

 ع.م.ج –جامعة القاهرة  –كلية االعالم : عمل وان النـع
 7470404700: يلاموب - 26484127: تليفون المنزل

 20970101: تليفون العمل
  dly@yahoo.comSalwa_alawa :البريد االلكترونى 

 :المؤهالت العلمية

قساام العالقااات العامااة واإلعااالن بتقاادير ممتااال مااا مرتبااة ال اار  ا ولااع عااام  -بكااالوريوف  ااع اإلعااالم   -
4629. 

 .4667ستير  ع اإلعالم بتقدير ممتال عام چما  -

لااااع قااااريتين دراسااااة ميدانيااااة مقارنااااة ع -دور االتصااااال  ااااع التن ااااوة السياسااااية واالجتماعيااااة : وموضااااوع 
 .مصريتين

 .4660دكتوراه  ع اإلعالم بمرتبة ال ر  ا ولع عام   -
دراساة ميدانياة علاع المارأة  -تأثير اإلعالن التليفليونع علاع السالوا ال اراوع للمارأة المصارية : وموضوعها

 .العاملة  ع مدينة القاهرة الكبري
 التدرج الوظيفى  

 . 4629رة جامعة القاه –معيدة بكلية االعالم -    
 . 4667جامعة القاهرة  –مدرف مساعد بكلية االعالم -
 . 4660جامعة القاهرة  –مدرف بكلية االعالم -
 . 8771جامعة القاهرة  –أستاذ مساعد بكلية االعالم -
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 . 8748 – 7 – 89جامعة القاهرة بتاريخ  –استاذ بكلية االعالم -
 االبحاث العلمية 

 :مة للترقية لدرجة استاذ مساعد قائمة االبحاث العلمية المقد
دراساة ميدانياة تقويمياة علاع بارامأ التأهيال والتادريب  "تقييم واقا التأهيل والتدريب  ع مجال العالقات العامة" -4

) .4662ساابتمبر ( 2) ،جامعااة القاااهرة -بكليااة اإلعااالم  ،المجلااة المصاارية لبحااوم اإلعااالم "بكليااة اإلعااالم
 (م ترا 

دراسااة ميدانيااة  - 4662ساابتمبر  44المتحاادة ا مريكيااة لاادي ال ااباب الجااامعع بعااد أحاادام صااورة الواليااات" -8
 ،جامعااة القاااهرة -كليااة اإلعااالم  ،المجلااة المصاارية لبحااوم اإلعااالم ،علااع عينااة ماان مااالب جامعااة القاااهرة

 ( ردى ) .8778مارف  -يناير  ،(41)العدد 

دراساة ميدانياة علاع عيناة مان ال اركات العاملاة "  اع مصار البعد ا خالقع  ع ممارسة التسويق االلكترونع" -2
جامعاااة القااااهرة  -بحااام مقااادم للمااامتمر العلماااع السااانوي التاساااا لكلياااة اإلعاااالم  - اااع مديناااة القااااهرة الكباااري 

 ( ردى ) .8772مايو  2-0أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتمبيق من : بعنوان

 ، اع مصار العاملاة دانية علع عينة من ال ركات المتعددة الجنسيةدراسة مي "التسويق االلكترونع  ع مصر" -1
) .8778ديسامبر  -وبر تاأك ،(47)العادد  ،جامعاة القااهرة ،كلية اإلعاالم  ،المجلة المصرية لبحوم اإلعالم

 (. ردى 
بيق دراسااة تحليليااة وميدانيااة بااالتم "،اسااتخدام الجراوااد اإلعالنيااة المتخصصااة حااون اتجاااه الجمهااور المصااري -0 

 .( ردى ).8772 ،ديسمبر ،جامعة اللقاليق ،مجلة كلية اآلداب ،"علع جريدة الوسيم
االتجاهااات العالميااة الحديثااة  ااى بحااوم تااأثير االعااالن التليفليااونى علااى المسااتهلا ، كليااة االعااالم ، جامعااة  -9

 . 8771، سبتمبر ( بحم غير من ور ) القاهرة ، ضمن متملبات الترقية لدرجة أستاذ مساعد 
 :قائمة االبحاث العلمية المقدمة للترقية لدرجة استاذ      

اإلعااالن المضاالل وحمايااة حقااوق المسااتهلا، دراسااة تحليليااة و ميدانيااة ،المجلااة المصاارية لبحااوم االعااالم ،  -4
 .( ردى ) . 8770يونية  –، يناير ( 81)جامعة القاهرة ،العدد  –كلية االعالم 

ا  ااى عصاار العولمااة، دراسااة مسااحية علااى ا ساار المصاارية  ااى الرياا  والحضاار، اإلعااالن وثقا ااة االسااتهال -8
 .( ردى .) 8776 براير  42-40ممتمر ا سرة واإلعالم وتحديات العصر، 

تأثير استخدام برامأ المسوولية االجتماعية عبر االنترنت على بناء سامعة المنظماة، مامتمر اإلعاالم وقضاايا  -2
المامتمر العلماى الادولى الخاامف ع ار لكلياة اإلعاالم " الواقاا والتحاديات: "ربياةاإلصاال   اى المجتمعاات الع

 .( ردى .) 8776يوليو  6-7جامعة القاهرة من 
دراساة تمبيقياة علاى  –دور الحمالت االعالمية  اى دعام مفهاوم الموامناة و مناهضاة االساتبعاد االجتمااعى  -1

 8747ديساامبر  –يولياة لياة االعااالم ، جامعاة القاااهرة ، حملاة الهجارة غياار ال ارعية ، مجلااة الارأى العااام ، ك
 .( ردى ) .
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،كلياااة  مجلاااة البحاااوم االعالمياااة ، -دراساااة حالاااة -تقيااايم اسااااليب االداء االجتمااااعى  اااى ال اااركات العالمياااة -0
 . ( ردى )  . 8747 ، اكتوبر 21العدد  ،جامعة االلهر ،االعالم 

 مجلاة الارأى العاام ، ،- دراساة حالاة –تماعية  ى الحمالت التسويقية وساول االجلل ال ركات الدولية استخدام -9
 .مقبول للن ر  ،( ردى )  . 8744ديسمبر  –يولية  ،جامعة القاهرة  –كلية االعالم 

 االكاديمية بالجامعات و المعاهد الخبرات التدريسية

 :العلمية التى تم التدريس فيها الجهات 

 .8744-4667من  -م كلية اإلعال ،جامعة القاهرة -4

 .8744-8778جامعة القاهرة  ،مركل التعليم المفتو  -8
 4/6/8774وحتع  4/6/4666بارا  من لمدة عامين اعت اعارة كاملة  أكتوبر 9جامعة   -2
 اعارة نص  الوقت بقسم العالقات العامة و االعالن ، كلية االعالم و  نون          –اكتوبر  9جامعة  -1   

 ،ثم انتداب جلوى بقسم العالقات العامة و االعالن من عام  8772 – 8770التصال من ا        
        8772-8744. 

 (استاذ لاور )  8770-8771سلمنة عمان  –السلمان قابوف جامعة  -0
 8776-8778هندسة وعلوم اإلعالم من ا كاديمية الدولية لل -9
  8744 – 8778أكاديمية أخبار اليوم من  -7
 . 8747 ى عام لية الدراسات العليا  ى االدارة ك –االكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا  -2

 :فى تدريس المواد التالية تدريسية خبرة 

 :جامعة القاهرة -اإلعالمكلية 

 سومرحلة البكالوري: 

 .ا ن مة الترويجية    -.موضوع خاص  ع العالقات العامة واإلعالن  -

 .التسويق االجتماعى     -.القات العامة والمجتمااإلعالن والع  -

 .المدخل النفف لإلعالم        -.ويقااالتس  -

  .بحوم العالقات العامة و االعالن   -              .يات اإلعالن والعالقات العامةچاستراتي  -

 م روع التخرج       -.اديات اإلعالنااقتص  -

 مرحلة الدراسة العليا: 

 موضوع خاص  ى العالقات العامة  –                                           .ناإلعال  -
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 مناهأ البحم االعالمى  –                                        .الرأي العام  -

 .العلوم السلوكية  -

 .ية اإلعالن وأخالقيات چسيكولو   -

  أكتوبر 6جامعة  - و فنون االتصال  اإلعالمكلية: 

 .تحرير الرسالة اإلعالنية     -.مدخل إلع العالقات العامة واإلعالن  -

 .إدارة اإلعالن     -.بحوم واستمالعات الرأي العام  -

     . ن الترويأ  –.                      االعالن االذاعى و التليفليونى   -

عالن  -  .مهارات العرض والتقدم      -.إدارة عالقات عامة وا 

 .تخميم الحمالت اإلعالنية        -.لتسويقا  -

 .مهارات االتصال      -.تحرير الرسالة اإلعالنية  -

  جامعة السلطان قابوس  –قسم االتصال  –كلية االداب 

 .نظريات اإلعالم        -.اإلعالن  -
 .اإلعالم  ى المجتمعات اإلسالمية       -.تكنولوچيا االتصال  -
  للهندسة وعلوم اإلعالماألكاديمية الدولية: 

 .اإلعالن وسلوا المستهلا      -.صيغ اإلعالن التليفليونى  -
     .تخميم الحمالت اإلعالنية  -

 مركز التعليم المفتوح: 

 .اإلعالن اإلذاعى والتليفليونى      -.إدارة اإلعالن واقتصاديات   -
 .العالن مقدمة  ى ا-
 : ةكلية الدراسات العليا فى االدار  –ولوجيا االكاديمية العربية للعلوم و التكن -
 .االن مة الترويجية  

 االعالن  ى الوساول االعالنية- : الماجستير االلكترونى
 :اإلشراف عليها، و مناقشتهاتم العلمية التى الرسائل 

 -دراساة ميدانياة  -تأثير اإلعالن التليفليونع علع السلوا االساتهالكع للمارأة ا ردنياة  ،أميمة أحمد معراوي -4
 .4667 ستيرچرسالة ما
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دراساااة  تجريبياااة علاااع عيناااة مااان  - هااام وتاااذكر المفااال ا ردناااع لإلعاااالن التليفلياااونع  ،أميمااة أحماااد معاااراوي -8
 .8774 رسالة دكتوراه -سنة ( 48-6)ا مفال من 

 ،  8774 -ة ميدانيةدراسة تحليلي -أساليب الحياة التع يعكسها اإلعالن التليفليونع  ،ماجدة عبد المنعم -2
 . رسالة ماجستير     

 ، 8774–دراسة ميدانية  -صرية دور االتصال  ع الم اركة السياسية للمرأة الم ،نادية مصمفع -1
 . رسالة ماجستير    

 ماچسااااتير رسااااالة  – حمااااالت التسااااويق االجتماااااعى  ااااى تاااادعيم الم اااااركة المجتمعيااااةدور  ،مااااروة صاااابحى -0
8772.  

كلية – اهدكتور  رسالة تأثير االتصال ال خص والجماهيرى على قرارات ا سرة ال راوية،سما  سعيد،  -9
 . 8772جامعة حلوان  –االقتصاد المنللى 

الماال دراسة تمبيقية علاى تقلباات ساوق " يصل عبد اهلل الحسون، دور اإلعالم  ى إدارة ا لمات االقتصادية  -7
 .8744، ، رسالة ماجستيرالسعودية

الجداوى، تأثير اإلعالن التليفلياونى علاى القارارات ال اراوية لل اباب، كلياة اآلداب، جامعاة عاين  امف،  مروة -2
  .8744، رسالة ماجستير -قسم اإلعالم

 :االشراف على الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير و الدكتوراه 

دراسااة تمبيقيااة علااى عينااة "اب رضااا هااانى، دور االتصااال المبا اار  ااى تاادعيم الم اااركة التموعيااة لاادى ال ااب -4
 .رسالة ماجستير" من الجمعيات ا هلية

هباااة إساااماعيل، اساااتراتيجيات التساااويق السياساااى لاحااالاب السياساااية المصااارية، دراساااة تمبيقياااة علاااى قضاااية  -8
 .  رسالة ماجستير ،التعديالت الدستورية

ماان  لعامااة، دراسااة تمبيقيااة علااى عينااةاالنترناات  ااى ممارسااة أن اامة العالقااات ا سااما  عبااد الرالق،اسااتخدام -2
 . رسالة ماجستير -الممسسات اإلنتاجية والخدمية

دراسااااة "ماااروة حفناااى، دور االتصااااالت التساااويقية  اااى دعااام أساااااليب التااارويأ الساااياحى لمصااار  اااى الاااداخل  -1
 .رسالة ماجستير –تمبيقية مقارنة على القماع السياحى الحكومى والخاص 

تاااا ، العوامااال المااامثرة علاااى  عالياااة حماااالت التساااويق االجتمااااعى  اااى مصااار، دراساااة إيماااان أساااامة عباااد الف -0
  .يررسالة ماجست – ى مصر  الصحية تمبيقية على عينة من الحمالت ا

رسااالة  –دراسااة حالااة  –محمااود عر ااات، تااأثير االتصاااالت التسااويقية علااى العالقااة بااين البنااوا وجمهورهااا  -9
 .ماجستير

دراسااة تحليليااة و ميدانيااة ،  –الماادونات السياسااية علااى الفعاليااة السياسااية للماادونين   أثيرتمهااا الساايد بهنسااى، -7
  رسالة ماجستير
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ياة عالقاات العاماة لادى النخباة اإلعالمأبو خوذة، العوامل الممثرة على الصورة الذهنية لمهناة ال ريني  رمسيف -2
 . رسالة ماجستير لية اآلداب، جامعة أسيوم،، قسم اإلعالم، ك"دراسة ميدانية"

دراساة تمبيقيااة  "-اينااف السااعيد اباراهيم ، دور وساااول االتصاال  ااى دعام رسااالة الحمعياات االهليااة  اى مصاار-6
 . رسالة ماجستير،قسم االعالم ، كلية االداب ، جامعة حلوان ، "
دراسااااة  "محمااااد الع اااارى ، العالقااااة بااااين اسااااتخدام العالمااااة التجاريااااة داخاااال السااااياق االعالمااااى و تااااذكرها ، -47

 . ، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة "على عينة من ال باب المصرى  تجريبية 
حناااان موساااى عباااد العاااال موساااى، دور العالقاااات العاماااة  اااى مواجهاااة أثااار ا لماااة المالياااة العالمياااة علاااى  -44

 دراساااة ميدانياااة علاااى قمااااع االساااتثمار، قسااام اإلعاااالم، كلياااة اآلداب، جامعاااة أسااايوم: االقتصااااد المصااارى
 . رسالة دكتوراه،
لباارامأ المسااوولية االجتماعيااة و تااأ ثيرهااا علااى ساامعة قياااف  عاليااة االتصاااالت الترويجيااة مااروة صاابحى ،  -48

عيناااة مااان ال اااركات المصااارية و المتعاااددة  دراساااة حالاااة علاااى –المنظماااة  اااى ظااال االلماااة المالياااة العالمياااة 
 . رسالة دكتوراه ،الجنسيات 

دراساااة  -دور االن ااامة االتصاااالية  اااى ن ااار الاااوعى بقضاااايا حقاااوق االنساااان  اساااماء أباااو بكااار الصاااديق ، -42
 . رسالة دكتوراه،  ى مصرالعاملة تمبيقية على عينة من المنظمات 

 :هافى مناقشتتم االشتراك العلمية التى الرسائل 

مااروة عجيااالة، اإلعاااالن االلكترونااى  اااى المواقاااا العربيااة وا جنبياااة علاااى  اابكة االنترنااات، رساااالة ماجساااتير،  -4
8779 . 

 .جامعة المنو ية  –كلية االداب  –قسم االعالم 
رساااالة  –دراساااة ميدانياااة  –دالياااا الساااوا ، دور إعاااالن الخدماااة العاماااة  اااى الم ااااركة المجتمعياااة للجمهاااور  -8

  .8779ماچستير، 

 جامعة حلوان  –كلية االداب  ،قسم االعالم 
أحمااد خمااااب، إدراا االتصااااالت التساااويقية المتكاملاااة وأسااااليب ممارساااتها، دراساااة تمبيقياااة علاااى عيناااة مااان  -2

 .8772ال ركات ووكاالت اإلعالن، رسالة ماجستير، 
 جامعة القاهرة  –كلية االعالم 

" ميدانياااة –دراساااة تحليلياااة  -كيات المفااال المصااارىمحماااد جبااار، دور اإلعاااالن التليفلياااونى  اااى ت اااكيل سااالو  -1
 . 8772رسالة ماجستير، 

 جامعة حلوان  – كلية االداب  –قسم االعالم 
  8772رسالة ماجستير ،مروة صبحى، دور حمالت التسويق االجتماعى  ى تدعيم الم اركة المجتمعية، -0

 جامعة القاهرة  –كلية االعالم 
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 . 8776، رسالة  دكتوراهوالجماهيرى على قرارات ا سرة ال راوية، ىسما  سعيد، تأثير االتصال ال خص -9
 .جامعة حلوان  –كلية االقتصاد المنللى 

حنان ياسين ال ين ، دور قنوات االتصاال المبا ار  اى ت اكيل اتجاهاات و سالوا النااخبين المصاريين نحاو  -7
  .8776، دراسة حالة ، رسالة ماجستير  –االحلاب و المر حين السياسيين 

 .جامعة القاهرة  –كلية االعالم 
اساااالم أحماااد عثماااان ، ادارة الصاااورة الذهنياااة ل اااركات القمااااع الخااااص  اااى مصااار و العوامااال المااامثرة  اااى  -2

 8747، ت كيلها ، دراسة تمبيقية على عينة من ال ركات االساتثمارية المصارية الكبارى ، رساالة ماجساتير 
.  

 ان جامعة حلو  –كلية االداب  –قسم االعالم 
دراساااة تمبيقياااة علاااى تقلباااات ساااوق " يصااال عباااد اهلل الحساااون، دور اإلعاااالم  اااى إدارة ا لماااات االقتصاااادية  -6

 .  8744، السعودية، رسالة ماجستير لمالا
 جامعة القاهرة  –كلية االعالم      

  .8744، رسالة ماجستيرتأثير اإلعالن التليفليونى على القرارات ال راوية لل باب،  -47
 جامعة عين  مف  –كلية االداب  –قسم االعالم     

 :عضوية اللجان الجامعية والمجالس

-4660جامعة القاهرة  ع الفتارة مان  -كلية اإلعالم  -عضوية  ع مجلف قسم العالقات العامة واإلعالن  -4
8744. 

 .8772مبر وحتع سبت 8778جامعة القاهرة  ع الفترة من سبتمبر  -عضو  ع مجلف كلية اإلعالم  -8

عضاااو  اااع لجاااان االختباااارات ال ااافوية والتحريرياااة للماااالب الحاصااالين علاااع الثانوياااة العاماااة والاااراغبين  اااع  -2
 .8771-8772جامعة القاهرة  ع العام الدراسع  -االلتحاق بكلية اإلعالم 

 .8771 ،سامع مايا. د.راود اللجنة االجتماعية باتحاد المالب برواسة أ -1

 .8771 ،ان را  ال ال. د.لب والمالبة المثالية برواسة أعضو لجنة الما -0
 . 8779جامعة القا هرة  –عضو بلجنة المكتبات بكلية االعالم -9
 8744-8747جامعة القاهرة  –عضو  ى لجنة  وون التعليم و المالب بكلية االعالم  -7
 8744-8747عضو  ى لجنة جودة  رص التعليم  -2
 .ل لمالب برنامأ االعالم بالتعليم المفتو  الم اركة  ى لجان القبو  -6

 .العمل كمر د اكاديمى للملبة الجدد بكلية االعالم  -47

 :المؤتمرات العلمية 
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ماااايو  04-84جامعاااة القااااهرة  اااع الفتااارة مااان  -كلياااة اإلعاااالم  ،مااامتمر اإلعاااالم وصاااورة العااارب والمسااالمين -4
 (مقرر). 8778

ماااايو  2-0كلياااة اإلعااالم جامعاااة القااااهرة  اااع الفتااارة مااان  ،ياااة والتمبياااقماامتمر أخالقياااات اإلعاااالم باااين النظر  -8
 .(بحث إلقاء). 8772

، جامعاة الساالمان  8770ابريال  81 -88الواقاا و الممااو  ، : مامتمر ثاورة االتصاال و المجتمااا الخليجاى  -2
فااى لكترونااى التسااويا اال  :بعنااوا  ورقااة عماا ،قساام االعااالم –كليااة االداب و العلااوم االجتماعياة  –قاابوف 

  .العالم العربى 
يوليااو  82-82الجامعااة ا مريكيااة ( IMACR)للرابمااة الدوليااة لبحااوم اإلعااالم واالتصااال ( 80)الماامتمر  -1

 و المستهلكي  و اهمية استخدامها برامج المسئولية االجتماعية للمنشأة نح: ورقة عم  بعنوا  ، 8779
جامعاااة القااااهرة ، ماااايو  –مااااعى للماااوامن العرباااى ،كلياااة االعاااالم مااامتمر االعاااالم و البنااااء الثقاااا ى و االجت -5

 (.مقرر )  8777

 (.مقرر)  8772جامعة القاهرة  –بين الحرية و المسوولية ، كلية االعالم ممتمر اإلعالم  -9

 (.إلقاء بحث) – 8776 جامعة القاهرة  –،كلية االعالم ممتمر ا سرة واإلعالم وتحديات العصر -7
 (القاء بحث )  8776جامعة القاهرة ، –، كلية االعالم الواقا و التحديات: اإلصال   إلعالم وممتمر ا -2
)  8747جامعاة القااهرة  –، كلياة االعاالم الواقاا و التحاديات : ممتمر االعالم و قضايا الفقار و المهم اين  -6

 .( مقرر

 :االسهام فى العملية التعليمية

 –ال اااعبة االنجليلياااة بكلياااة االعاااالم  العالقاااات العاماااة واالعاااالن و اإل ااارا  علاااى م اااروعات التخااارج بقسااام -
 .جامعة القاهرة 

 .الم اركة  ى اإلر اد ا كاديمى  -

تحكاايم العديااد ماان أدوات جمااا البيانااات للعديااد ماان الدراسااات ا كاديميااة مثاال صااح  االستقصاااء واسااتمارات  -
 .و بروتوكول دراسة الحالة  تحليل المضمون

 8747 – 8776جامعاة القااهرة  اى العاام الجاامعى  – كنترو  الدراسات العليا بكلية االعالمكرئيس لالعمل  -
 (الماجستير االلكترونى –تمهيدى ماجستير  –الدبلوم : مرحلة ) 

برواسااة  8748 -8744للعاام الجاامعى  االشارا  علاى الساامينار العلماى لقساام العالقاات العاماة و االعااال  -
 .  د سامى طايع.أ

جامعااة القاااهرة ، االكاديميااة الدولياااة  –لملبااة كلياااة االعااالم  ك فااى لجااا  تحكااايم مشااروعات التخاارجاالشااترا -
 .اكتوبر ، و المعهد العالى لالعالم و  نون االتصال 9للهندسة و علوم االعالم ، و جامعة 

 :خدمة المجتمع 
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ساات استشارات و دورات تدريبية لهيئات مجتمعية فى مجا  البحاوث االعالمياة و درا
  تخدم قضايا المجتمع  الجمهور و االعال  و التسويا االجتماعى

 (:محاضر) والدورات التدريبية  ورش العمل

أبريال  87-0 ،دورة تدريبياة لماوظفع العالقاات العاماة بجامعاة القااهرة ،المهارات السلوكية للقاومين باالتصاال -4
4660. 

دورة تدريبيااااة بأكاديميااااة البحاااام العلمااااع بجمهوريااااة مصاااار  ،العالقااااات العامااااةلممارسااااى المهااااارات الساااالوكية  -8
 .4662مارف  87-42العربية  ع الفترة من 

 برايار  82-46دورة تدريبية بالجمعية المصرية لإلعالن  اع الفتارة مان  ،التحرير االبداعع للرسالة اإلعالنية -2
8777. 

 اع الفتارة ( ماارا)مركل بحاوم التساويق واإلعاالن دورة تدريبية ب ،برنامأ االتجاهات الحديثة للعالقات العامة -1
 .8774مارف  84-47من 

 ،ولارة ال اباب ،قمااع أجهالة الاولير ،مركل التادريب اإلداري ،التفكير االبتكاري  ع العالقات العامة واإلعالم -0
 .8772ديسمبر  81-87 ع الفترة من 

ماااايو  80-87ال اااباب  اااى الفتااارة مااان  بياااة باااولارةدورة تدري اسااتخدام االنترنااات  اااى أن ااامة العالقاااات العاماااة، -9
8777. 

البناااا الرويسااااى للتنميااااة و االوتمااااان  –برناااامأ العالقااااات العامااااة و ادارة المااامتمرات و الناااادوات و المعااااارض  -7
 8777 1- 46الاى  1-41االدارة العامة للتادريب خاالل الفتارة مان  –قماع التنظيم و التدريب  –اللراعى 

. 
 يناير  42-47مات  ى الفترة من العامة لالستعالبالهيوة  دورة تدريبيةت اإلعالمية،تخميم الحمال -2

    8772. 
 براياااار 88لعامااااة لالسااااتعالمات ادورة تدريبيااااة بالهيوااااة ،  ااااى الدراسااااات االعالميااااة البحااااوم مهااااارات اعااااداد  -6

8747. 
العاماااة دورة تدريبيااة بالهيوااة ياااة ، حاااالت عمليااة و تمبيق-أهميااة دراسااة الجمهاااور  ااى الدراسااات االعالمياااة -47

 . 8747 براير  81لالستعالمات 
 . 8747مارف  –للربح ، دورة تدريبية بمعهد االهرام االقليمى تسويق المنظمات الغير هاد ة  -44
تنفيااااذ باااارامأ تدريبيااااة  ااااى مجااااال مهااااارات االتصااااال الفعااااال و مهااااارات العاااارض و التقااااديم بالهيوااااة العامااااة  -48

  .ومركل اعداد القادة  وولارة ال باب و الرياضة و ولارة البيوة لالستعالمات
) اال ااتراا  ااى مسااابقة البحااوم و الحضااانات العلميااة بااين مااالب و أساااتذة الجامعااة  ااى العااام الجااامعى  -42

الخاصااة بالتنميااة المسااتدامة  ااى ظاال االهاادا  االنماويااة لاللفيااة و حصاال البحاام علااى (  8747 -8776
 .د حسام كامل رويف جامعة القاهرة . أ  كررعلى مستوى الجامعة وجاولة التفوق العلمى  منمالمركلالثالم 
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  :تم الحصول عليها  دورات تدريبية

 .4664 ،جامعة القاهرة ،دورة إعداد المعلم الجامعع  -

 4664 ،القاهرة ،بالجامعة ا مريكية Toefel -امتحان ال -

،ماا الماام تاام (Photos shop) ،(Internet( )االنترنات) ،(Power point):  اع الحاساب اآللاع  اتدور   -
للموضاااااوعات  PRESENTATIONبكيفياااااة اساااااتخدامها  اااااى مجاااااال االعاااااالن و العالقاااااات العاماااااة، وعمااااال 

   .يق و االعالن و العالقات العامة بالممثرات و الصور المختلفة المختلفة  ى مجال التسو 

 :الكتب العلمية

 8772وتم تعديل وتنقيح المبعة  ى  8779دار النهضة العربية  –ة ا ن مة الترويجي -4
 8779دار النهضة العربية،  –اإلعالن وسلوا المستهلا  -8
 .8772عدلى رضا، دار النهضة العربية، . د.اإلعالن  ى اإلذاعة والتليفليون باإل تراا ما أ -2
مركاال جامعااة القااهرة للتعلاايم المفتااو ،  –العليال  سااامى عبااد. د.باال ااتراا ماا أ ات إدارة اإلعاالن واقتصااادي -1

8776. 
مركااال جامعاااة القااااهرة للتعلااايم المفتاااو ، . عااادلى رضاااا. د.اإلعاااالن  اااى الرادياااو والتليفلياااون باال اااتراا ماااا أ -0

8776 . 
 (. 8744دار النهضة العربية: القاهرة)التسويق االجتماعى  -9

 :كتب تحت الطبع

 ".المدخل النفسى لإلعالم"العلمية لكتاب بعنوان  االنتهاء من إعداد المادة  -
 


