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 مسلمة 
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 .بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن

 :الحالمممممممة االجتماعيمممممممة
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 بكاالوريوس مان قسام العالقاات العاماة واإلعاالن بكلياة اإلعاالم بجامعاة: المؤهل -

  .جيد جدًا مع مرتبة الشرف: التقدير.  7997القاهرة عام 

وكااان  71/71/1001تاام الحصااول علاا  درجااة الماجسااتير بتقاادير ممتاااز  اا   -
دراساااة : اتجاهاااات الجمهاااور والمعلنااين نحاااو قعالناااات الطااار : "عنااوان الرساااالة

 ". مقارنة بين اتجاهاتهم نحو األشكال التقليدية والحديثة

ة مدرس مسااعد بقسام العالقاات العاماة واإلعاالن  ا  ينااير تم التعيين    وظيف -
1002 . 

وكاناات بتقاادير مرتبااة الشاارف  17/1/1001تماات مناقشااة رسااالة الاادكتورا   اا   -
 . األول  مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات العربية واألجنبية

تاااااام التعيااااااين  ااااااا  وظيفااااااة مااااااادرس بقساااااام العالقااااااات العاماااااااة واإلعااااااالن  ااااااا   -
19/4/1001 . 

 : المواد الدراسية التي قم  بتدريس ا
 . جامعة القاهرة -طالب المستوى الثالث بكلية اإلعالم/ التسوي  االجتماع  -

 . جامعة القاهرة -طالب المستوى الرابع بكلية اإلعالم( 1)قنتاج مواد قعالمية  -

 . ةجامعة القاهر  -طالب المستوى الرابع بكلية اإلعالم( 1)قنتاج مواد قعالمية  -

 . جامعة القاهرة -طالب المستوى الثان  بكلية اإلعالم/ االتصاالت التسويقية -

جامعااة  -طاالب المساتوى الثاان  بكلياة اإلعاالم(/ 7)ماادة قعالمياة بالل اة األجنبياة  -
 . القاهرة

 . جامعة القاهرة -طالب المستوى الثان  بكلية اإلعالم/ مناهج البحث اإلعالم  -



 . جامعة القاهرة -الثالث بكلية اإلعالمطالب المستوى / اإلقناع -

طالب الفرقة الثالثاة بككاديمياة باباار الياوم ااالل الفصال الدراسا  / وسائل اإلعالن -
 . 1009الثان  بعنوان 

 . طالب الفرقة الثانية بدبلوم العالقات العامة/ تاطيط العالقات العام -

 . امج اإلعالم بالتعليم المفتوحطالب الفرقة األول  ببرن/ المدال قل  اإلعالن  -
 :مشمممممروعا  الت مممممر 

 
 

 : تم اإلشراف على عدة مشروعات وكانت موضوعاتها

 . 1001حملة قعالنية لجمع التبرعات لتطويل المساكن العشوائية وذلك    عام  -

حملة قعالنية لتوعية الشباب المصري بمااطر الهجرة غير الشرعية وذلك    عاام  -
1001 . 

 . 1009تجاري عن منتج  ودينا وذلك    عام  حملة تسوي  -

حملاااة تساااوي  اجتمااااع  عااان تجناااب العناااف دااااال األسااارة وتكثيراتااا  السااالبية علااا   -
 . 1009األطفال وذلك    عام 

توعياة طاالب جامعاة القااهرة بالمكتباة المركزياة الحديثاة بجامعاة حملة قعالمية عان  -
 . 1009القاهرة وذلك    عام 

 :بعض ال برا  العلمية
نائاب وحادة تنمياة الماوارد البشارية بكلياة اإلعااالم و قاًا لقارار مجلاس الكلياة  ا  شااهر  -7

 : وقد تم التنظيم واإلشراف عل  الدورات التالية 1009بكتوبر 

ينااير وقاد  6يناير حت   1دورة قعداد وتكهيل مدرب محترف والت  انعقدت     (ب 
 . حضرت بنفس  الدولة وتم اجتيازها

للمدرساين المسااعدين والعيادين بقساام اإلذاعاة وقاد انعقاادت  Final Cutدورة الاا (ب 
، 1، 6)والسابت واالثناين واألربعاا  (  برايار 2قلا   7)من االثنين قل  األربعاا  

 (.  براير 70

وقد من ماتلف بقسام الكلية للمدرسين المساعدين والعيدين  Final Cutدورة الا (ج 
د واالثنااين والاماايس م كاال  براياار بواقااع األحاا 71 براياار حتاا   7انعقاادت ماان 

 . بسبوع

ألعضاااااا  هيئاااااة التااااادريس والمدرساااااين  SPSSامج اإلحصاااااائ  دورة  ااااا  البرنااااا (د 
 (. محاضرات 70) براير  71 براير حت   7المساعدين والمعيدين من 

 . للعاملين بالكلية ICDLدورة    راصة القيادة الدولية للحاسب اآلل   (ه 

التصااااااالت التساااااويقية المتكاملاااااة المشااااااركة  ااااا  قعاااااداد دبلوماااااة متاصصاااااة  ااااا  ا -1



 (. 101نو مبر  -بكتوبر)

االشتراك    وضع برنامج لتطوير مشروعات التارج لطاالب قسام العالقاات العاماة  -2
 (. 1001نو مبر  -سبتمبر)واإلعالن 

مقااارر الجلساااة الاامساااة  ااا  الماااؤتمر العلمااا  الااادول  األول لكلياااة اإلعاااالم بعناااوان  -4
وكانات الجلساة الاامساة تحات عناوان اإلنترنات " صاراألسرة واإلعالم وتحديات الع"

 . والعالقات األسرية

تطااوير "مقارر جلساة الماؤتمر العلما  لقسام العالقاات العاماة واإلعاالن تحات عناوان  -5
وذلااك  اا  " الئحاة المااواد الدراساية للطااالب  اا  مرحلاة البكااالوريوس والدراسااات العلياا

 . 1009مارس  20

قديم  لليونسيف حول وضاع برناامج لكيفياة بناا  لت Proposalاالشتراك    تصميم  -6
قينااااس ببااااو . االساااتراتيجيات االتصاااالية  اااا  القضاااايا االجتماعيااااة تحااات قشااااراف د

 . يوسف

ومقاادم قلاا  " تطااوير برناامج العالقااات العامااة واإلعاالن"االشاتراك  اا  قعاداد مشااروع  -7
 -التعلاايم العااال برنااامج التطااوير المسااتمر والتكهياال لالعتماااد بااالتعليم العااال  بااوزارة 

 . وحدة قدارة مشروعات التطوير

االشااتراك  اا  قعااداد اطااة لتاادريب كا ااة العاااملين بالكليااة ماان بعضااا  هيئااة تاادريس  -1
 . والهيئة المعاونة واإلداريين

 : األبحممممممممما  العلميمممممممممة
 

 
اتجاهاااات الجمهاااور نحاااو اإلعالناااات عبااار الهااااتف "االشاااتراك ببحاااث تحااات عناااوان  -

مر العلماا  لكليااة اإلعااالم الاااامس عشاار والااذي عقااد ماان وذلااك  اا  المااؤت"المحماول 
اإلعااااالم وقضااااايا اإلصااااالح  اااا  المجتمعااااات "تحاااات عنااااوان  1009يوليااااو  9 -7

 ".الواقع والتحديات: العربية
 : اإلشراف على الرسائل العلمية

قضاايا اإلصاالح "عل  رسالة ماجستير للطالب  كري حمادي  ا  موضاوع اإلشراف  -
 ". السياس  الت  يطرحها المجتمع المدن  واتجاهات الجمهور المصري نحوها

اإلشاااراف علااا  رساااالة ماجساااتير للباحثاااة قيماااان بساااامة المعيااادة بالقسااام وذلاااك  ااا   -
 ". العوامل المؤثرة عل   عالية حمالت التسوي  االجتماع "موضوع 

مشرف مشارك عل  اطة الباحثة هبة مرس  المعيدة بالقسام وذلاك للتساجيل لدرجاة  -
الماجساااتير ويااادور موضاااوع هاااذ  الاطاااة حاااول العالقاااات العاماااة الدولياااة للشاااركات 

 . دراسة    االتصال الثقا  : متعددة الجنسية    مصر



مشاارف مشااارك علاا  اطااة الباحثااة دينااا نجيااب وذلااك للتسااجيل لدرجااة الماجسااتير  -
يدور موضع هذ  الاطة حول تكثير قعالنات االستجابة المباشرة التليفزيونية علا  و 

 . النية الشرائية للمستهلك

مشاارف مشااارك علاا  اطااة الباحثااة ماريااان مااراد وذلااك للتسااجيل لدرجااة الماجسااتير  -
 . ويدور موضوع هذ  الاطة الهاتف المحمول والتفاعل االجتماع 

  بحماااد عباااد الاااوارث وذلاااك للتساااجيل مشااارف مشاااارك علااا  اطاااة الباحاااث مصاااطف -
لدرجة الماجستير ويدور موضوع هذ  الاطة تكثير األنشطة الترويجية عل  معارف 

 . واتجاهات وسلوك الجمهور نحو التكمين

كم يتم الحضور مع المشاركة باالربي  ا  كا اة الساينمارات العلمياة التا  بجريات  ا   -
 . للماجستير بو للدكتورا القسم لمناقشة المشاريع الراغبة    التسجيل 

 : ال برا  في مجال التدريب
التاااابع لمعهاااد البحاااوث " العالقاااات العاماااة واإلعااالم والتااارويج"االشااتراك  ااا  برناااامج  -

وذلااك  1009ببرياال  19 -15والدراسااات اإل ريقيااة والااذي تاام عقااد   اا  الفتاارة بااين 
 . لمجموعة من الدارسين من السودان الشقي 

 : ة الحاصل علي االدورا  التدريبي
 ,Windows XP, Power Point)دورات  ا  الحاساب اآللا  بجامعاة القااهرة  -

Internet )1004سبتمبر / بغسطس . 

، مركاااز تنمياااة قااادرات بعضاااا  هيئاااة التااادريس والقياااادات "بسااااليب البحاااث العلمااا " -
 . 75/2/1007قل   71/2/1007بجامعة القاهرة والت  عقدت    الفترة من 

، مركااز تنمياااة قااادرات بعضااا  هيئاااة التااادريس والقياااادات "تصاااال الفعاااالمهااارات اال" -
 . 17/2/1007قل   79/2/1007بجامعة القاهرة والت  عقدت    الفترة من 

، مركاااز تنمياااة قااادرات بعضاااا  هيئاااة التااادريس والقياااادات "مهاااارات العااارا الفعاااال" -
  .4/4/1007قل   1/4/1007بجامعة القاهرة والت  عقدت    الفترة من 

دورة قعاااااداد المااااادرس الجاااااامع ، جامعاااااة القااااااهرة، والتااااا  عقااااادت  ااااا  الفتااااارة مااااان  -
 . 5/7/1007قل   77/6/1007

، مركااااز تنمياااة قااادرات بعضاااا  هيئاااة التاااادريس "االتجاهاااات الحديثاااة  ااا  التااادريس" -
قلاااااا   14/7/1007والقيااااااادات بجامعااااااة القاااااااهرة والتاااااا  عقاااااادت  اااااا  الفتاااااارة ماااااان 

16/7/1007 . 

، مركاااز تنمياااة قااادرات بعضاااا  هيئاااة التااادريس " ااا  التااادريس اساااتادام التكنولوجياااا" -
قلاااااا   74/7/1001والقيااااااادات بجامعااااااة القاااااااهرة والتاااااا  عقاااااادت  اااااا  الفتاااااارة ماااااان 



76/7/1001 . 

، مركااز تنميااة قاادرات بعضااا  هيئااة التاادريس والقيااادات "قدارة الوقاات واالجتماعااات" -
 . 12/7/1001قل   17/7/1001بجامعة القاهرة والت  عقدت    الفترة من 

 . 1070يناير  6يناير حت   1دورة قعداد وتكهيل مدرب محترف والت  انعقدت من  -
 : عضوية اللجان الجامعية

مجلااس قساام العالقااات العامااة واإلعااالن بكليااة اإلعااالم، جامعااة القاااهرة منااذ بكتااوبر  -
 . 1001عام 

 : السممممممماعا  الم تبيمممممممة
  

 .1070/ 1009  وذلك االل الفصل الدراس  الثان 71-9األحد من 
 2-71األربعا  من : ساعات اإلرشاد األكاديم 

 :  دممممممممممممة المجتمممممممممممم 
 

 
 1001اللقا  تم قجرائ  مع نقيب الصحفيين وقد بجرى ااالل شاهر بكتاوبر حضور  -7

 . بقاعة المؤتمرات بالكلية

بقاعاة كباار الازوار بالمكتباة  JSTPRتم حضور ورشة عمل تناولات قاعادة بياناات  -1
 .    العاشرة صباحاً  16/70/1001م المركزية وذلك يو 

حضاور الناادوة التا  بجرياات عان دور اإلعااالم والفان  اا  نشار ثقا ااة حقاو  اإلنسااان  -2
 . بقاعة المؤتمرات بالكلية 11/71/1001وذلك يوم 

حضور الحلقاة النقاشاية التا  بجريات عان الصاحا ة وقضاايا التعلايم الجاامع  وذلاك  -4
 . يةبقاعة المؤتمرات بالكل 12/71/1001يوم 

تم حضور االجتماع الااص بكعضا  هيئة التدريس والذي كان ضمن برنامج زيارة  -5
 . صباحاً  77-9من  1/4/1009لجنة التطوير والتكهيل لالعتماد وقد عقد يوم 

تم حضور االجتماع الااص بالدراسات العليا والذي كاان ضامن برناامج زياارة لجناة  -6
 . صباحاً  71-77من  1009/ 11/4التطوير والتكهيل لالعتماد وقد عقد يوم 

تم حضور ورشة عمل حول نقاط القوة والضعف والتهديدات والفارص لكلياة اإلعاالم  -7
-2مان  71/5سام  عبد العزيز يوم الثالثاا  المواقاف وذلاك ياوم . د.والت  بدارها ب

 . ظهراً  5

 ا  حضور الملتق  اإلعالم  األول والثان  والثالث والرابع الذي انعقد يوم الاميس  -1
 . 1070 براير  15

حضور ندوة حول دور اإلعالم والمجتمع المدن     نشر ثقا اة حقاو  اإلنساان  ا   -9
 . 1009ديسمبر  70



حضور حفل تارج الد عة األول  للدبلوم المهن  ألاالقياات اإلعاالم وتشاريعات   -70
 . 9/71/1009يوم األربعا  الثامنة مسا  بتاريخ 

 . ل  باإلعالن وذلك لجريدة المالتم اإلدال  بالربي    موضوعات تتع -77

 . 1070حضور مؤتمر اإلعالم والل ة العربية والذي انعقد    مارس  -71

 . 1070ببريل  1و 7حضور مؤتمر اإلعالم والقضا  والذي انعقد  -72
  

 


