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 ةـــيـيرة الذاتــالس

 سلوى محمد يحى العوادلى/ للسيدة الدكتورة
 ـــــــــــــــــــــ

 :البيانات الشخصية

 د يحيى العوادلىـوى محمـلـس :مــــــــــــــا�س

  .ن قسم العالقات العامة واإلعال-ة  جامعة القاهر-أستاذ بكلية اإلعالم  :ةـــــفـيـوظـال

  ٢٨/٧/١٩٦٤: تاريخ الميالد    

 القاهرة – أكتوبر ٦- حى البستان ٦٤: محل اال قامة   

  ع.م. ج– جامعة القاهرة –كلية االعالم : عمل وان النـع

 ٠١٠٥١٥١٧٥٥: يلا موب- ٣٩١٢١٤٣٧: تليفون المنزل

  ٣٥٦٧٥٤٥٤: تليفون العمل
  com.yahoo@dlyalawa_Salwa :البريد االلكترونى 

  :المؤھ�ت العلمية

 قــسم العالقــات العامــة واإلعــالن بتقــدير ممتــاز مــع مرتبــة الــشرف األولــي عــام -  بكــالوريوس فــي اإلعــالم -
١٩٨٦. 

 .١٩٩٠ستير في اإلعالم بتقدير ممتاز عام چ  ما-

لــــي قــــريتين  دراســــة ميدانيــــة مقارنــــة ع-دور االتــــصال فــــي التنــــشئة الــــسياسية واالجتماعيــــة : وموضــــوعه
 .مصريتين

  .١٩٩٥  دكتوراه في اإلعالم بمرتبة الشرف األولي عام -

 دراسـة ميدانيـة علـي المـرأة -تأثير اإلعالن التليفزيوني علي السلوك الشرائي للمرأة المصرية : وموضوعها
  .العاملة في مدينة القاهرة الكبري

   التدرج الوظيفى 

   .١٩٨٦رة  جامعة القاه–معيدة بكلية االعالم -    

   .١٩٩٠ جامعة القاهرة –مدرس مساعد بكلية االعالم -

   .١٩٩٥ جامعة القاهرة –مدرس بكلية االعالم -

   .٢٠٠٤ جامعة القاهرة –أستاذ مساعد بكلية االعالم -



 
٢ 

   .٢٠١٢ – ٧ – ٢٦ جامعة القاهرة بتاريخ –استاذ بكلية االعالم -

  االبحاث العلمية 
  :مة للترقية لدرجة استاذ مساعد قائمة االبحاث العلمية المقد

 دراسة ميدانية تقويمية علي برامج التأهيل والتـدريب "تقييم واقع التأهيل والتدريب في مجال العالقات العامة "-١
( .١٩٩٨ســبتمبر ) ٣ (، جامعــة القــاهرة- بكليــة اإلعــالم ، المجلــة المــصرية لبحــوث اإلعــالم"بكليــة اإلعــالم

 )مشترك 

 دراســة ميدانيــة - ١٩٩٨ سـبتمبر ١١ المتحــدة األمريكيـة لــدي الــشباب الجـامعي بعــد أحــداثصـورة الواليــات" -٢
 ، جامعــة القــاهرة- كليــة اإلعــالم ، المجلــة المــصرية لبحــوث اإلعــالم،علــي عينــة مــن طــالب جامعــة القــاهرة

 )فردى ( .٢٠٠٢ مارس - يناير ،)١٤(العدد 

دراسة ميدانية علـي عينـة مـن الـشركات العاملـة "  في مصرالبعد األخالقي في ممارسة التسويق االلكتروني" -٣
 جامعــة القــاهرة - بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي الــسنوي التاســع لكليــة اإلعــالم -فــي مدينــة القــاهرة الكبــري 

 )فردى ( .٢٠٠٣ مايو ٨-٥أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتطبيق من : بعنوان

 ، في مصر العاملةدانية علي عينة من الشركات المتعددة الجنسية دراسة مي"التسويق االلكتروني في مصر" -٤
( .٢٠٠٢ ديـسمبر -وبر تـ أك،)١٧( العدد ، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

  ).فردى 

بيق  دراســة تحليليــة وميدانيــة بــالتط"، اســتخدام الجرائــد اإلعالنيــة المتخصــصةحــو ن اتجــاه الجمهــور المــصري-٥ 
  .)فردى (.٢٠٠٣ ،ديسمبر ، جامعة الزقازيق، مجلة كلية اآلداب،"علي جريدة الوسيط

 االتجاهات العالمية الحديثـة فـى بحـوث تـأثير االعـالن التليفزيـونى علـى المـستهلك ، كليـة االعـالم ، جامعـة -٦
   .٢٠٠٤، سبتمبر ) بحث غير منشور ( القاهرة ، ضمن متطلبات الترقية لدرجة أستاذ مساعد 

  :قائمة االبحاث العلمية المقدمة للترقية لدرجة استاذ      
 اإلعــالن المــضلل وحمايــة حقــوق المــستهلك، دراســة تحليليــة و ميدانيــة ،المجلــة المــصرية لبحــوث االعــالم ، -١

  .)فردى (  .٢٠٠٥ يونية –، يناير  )٢٤( جامعة القاهرة ،العدد –كلية االعالم 

ك فــى عــصر العولمــة، دراســة مــسحية علــى األســر المــصرية فــى الريــف والحــضر،  اإلعــالن وثقافــة االســتهال-٢
  .)فردى .( ٢٠٠٩ فبراير ١٨-١٥مؤتمر األسرة واإلعالم وتحديات العصر، 

 تأثير استخدام برامج المسئولية االجتماعية عبر االنترنت على بناء سمعة المنظمة، مؤتمر اإلعالم وقضايا -٣
المـؤتمر العلمـى الـدولى الخـامس عـشر لكليـة اإلعـالم " الواقـع والتحـديات: "ربيةاإلصالح فى المجتمعات الع

  .)فردى .( ٢٠٠٩ يوليو ٩-٧جامعة القاهرة من 

 دراسـة تطبيقيـة علـى – دور الحمالت االعالمية فى دعم مفهوم المواطنة و مناهـضة االسـتبعاد االجتمـاعى -٤
 ٢٠١٠ ديـسمبر –يوليـة ليـة االعـالم ، جامعـة القـاهرة ، حملة الهجرة غير الشرعية ، مجلـة الـرأى العـام ، ك

  .)فردى ( .



 
٣ 

،كليـــة  مجلـــة البحـــوث االعالميـــة  ،- دراســة حالـــة- تقيــيم اســـاليب االداء االجتمـــاعى فـــى الـــشركات العالميـــة-٥
  . )فردى (   .٢٠١٠  ، اكتوبر٣٤ العدد ، جامعة االزهر،االعالم 

  مجلة الرأى العـام ،،-  دراسة حالة–تماعية فى الحمالت التسويقية وسائل االجلل  الشركات الدولية استخدام-٦
  . مقبول للنشر ،)فردى  (  .٢٠١١ ديسمبر – يولية ، جامعة القاهرة –كلية االعالم 

   ا�كاديمية بالجامعات و المعاھدالخبرات التدريسية

 :العلمية التى تم التدريس فيھا الجھات 

 .٢٠١١-١٩٩٠ من -م  كلية اإلعال، جامعة القاهرة-١

  .٢٠١١-٢٠٠٢ جامعة القاهرة ، مركز التعليم المفتوح-٢

  ١/٩/٢٠٠١ وحتي ١/٩/١٩٩٩بارا  من  لمدة عامين اعت اعارة كاملة  أكتوبر٦  جامعة -٣

   اعارة نصف الوقت بقسم العالقات العامة و االعالن ، كلية االعالم و فنون         – اكتوبر ٦ جامعة -٤   

   ،ثم انتداب جزئى بقسم العالقات العامة و االعالن من عام ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥التصال من         ا

        ٢٠١١-٢٠٠٨.  

  )استاذ زائر  ( ٢٠٠٥-٢٠٠٤ سلطنة عمان –السلطان قابوس جامعة  -٥

  ٢٠٠٩-٢٠٠٢هندسة وعلوم اإلعالم من  األكاديمية الدولية لل-٦

   ٢٠١١ – ٢٠٠٢ أكاديمية أخبار اليوم من -٧

   .٢٠١٠فى عام لية الدراسات العليا فى االدارة  ك– االكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا -٨

 :فى تدريس المواد التالية تدريسية خبرة 

 : جامعة القاھرة-ا%ع�مكلية 

 :سومرحلة البكالوري •
 .  األنشطة الترويجية-    .  موضوع خاص في العالقات العامة واإلعالن-

 .  التسويق االجتماعى-      .القات العامة والمجتمع  اإلعالن والع-

 .  المدخل النفس لإلعالم-            .ويقــ  التس-

   .  بحوث العالقات العامة و االعالن -              .يات اإلعالن والعالقات العامةچ  استراتي-

  مشروع التخرج -          .اديات اإلعالنـ  اقتص-

 :مرحلة الدراسة العليا •

  موضوع خاص فى العالقات العامة –                                           .ن  اإلعال-



 
٤ 

  مناهج البحث االعالمى –                                        .  الرأي العام-

 .  العلوم السلوكية-

 .ية اإلعالن وأخالقياتهچ  سيكولو-

 : أكتوبر٦ جامعة -  و فنون ا�تصال ا%ع�مكلية  •

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

 .  إدارة اإلعالن-      .  بحوث واستطالعات الرأي العام-

         . فن الترويج –.                      االعالن االذاعى و التليفزيونى   -

 .  مهارات العرض والتقدم-        .ٕ  إدارة عالقات عامة واعالن-

 .  تخطيط الحمالت اإلعالنية-            .لتسويق  ا-

 .  مهارات االتصال-        .  تحرير الرسالة اإلعالنية-

  جامعة السلطان قابوس – قسم ا�تصال –كلية ا�داب  •

  .  نظريات اإلعالم-            .  اإلعالن-

  .  اإلعالم فى المجتمعات اإلسالمية-          .تكنولوچيا االتصال  -

 :للھندسة وعلوم ا%ع�ما1كاديمية الدولية  •

  .  اإلعالن وسلوك المستهلك-        .صيغ اإلعالن التليفزيونى  -

         .تخطيط الحمالت اإلعالنية  -

 :مركز التعليم المفتوح •

  .  اإلعالن اإلذاعى والتليفزيونى-        .  إدارة اإلعالن واقتصادياته-

  .العالن مقدمة فى ا-

   :ة كلية الدراسات العليا فى االدار–ولوجيا االكاديمية العربية للعلوم و التكن -

  . االنشطة الترويجية 

  االعالن فى الوسائل االعالنية-  :الماجستير االلكترونى

 :ا%شراف عليھا، و مناقشتھاتم العلمية التى الرسائل 

 -دراسة ميدانيـة  - تأثير اإلعالن التليفزيوني علي السلوك االستهالكي للمرأة األردنية ،أميمة أحمد معراوي -١

 .١٩٩٧ ستيرچرسالة ما



 
٥ 

 دراســة  تجريبيــة علــي عينــة مــن - فهــم وتــذكر الطفــل األردنــي لإلعــالن التليفزيــوني ، أميمــة أحمــد معــراوي-٢

 .٢٠٠١ رسالة دكتوراه -سنة ) ١٢-٩(األطفال من 

   ، ٢٠٠١ -ة ميدانيةدراسة تحليلي -أساليب الحياة التي يعكسها اإلعالن التليفزيوني  ، ماجدة عبد المنعم-٣

  . رسالة ماجستير     

   ،٢٠٠١– دراسة ميدانية -صرية  دور االتصال في المشاركة السياسية للمرأة الم، نادية مصطفي-٤

 .     رسالة ماجستير

 ماچــــستير رســـالة  – حمـــالت التـــسويق االجتمـــاعى فـــى تـــدعيم المـــشاركة المجتمعيـــة دور ،مـــروة صـــبحى -٥

٢٠٠٨.  

كلية – اه دكتوررسالة تأثير االتصال الشخص والجماهيرى على قرارات األسرة الشرائية،سماح سعيد،  -٦

 . ٢٠٠٨ جامعة حلوان –االقتصاد المنزلى 

المال دراسة تطبيقية على تقلبات سوق " فيصل عبد اهللا الحسون، دور اإلعالم فى إدارة األزمات االقتصادية -٧

  .٢٠١١، ، رسالة ماجستيرالسعودية

 الجداوى، تأثير اإلعالن التليفزيونى على القرارات الشرائية للشباب، كليـة اآلداب، جامعـة عـين شـمس،  مروة-٨
   .٢٠١١ ،رسالة ماجستير -قسم اإلعالم

 :ا�شراف على الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير و الدكتوراه 

دراسـة تطبيقيـة علـى عينـة "اب  رضا هانى، دور االتـصال المباشـر فـى تـدعيم المـشاركة التطوعيـة لـدى الـشب-١

  .رسالة ماجستير" من الجمعيات األهلية

 هبــة إســماعيل، اســتراتيجيات التــسويق الــسياسى لألحــزاب الــسياسية المــصرية، دراســة تطبيقيــة علــى قــضية -٢
  .   رسالة ماجستير،التعديالت الدستورية

 مــن لعامــة، دراســة تطبيقيــة علــى عينــة االنترنــت فــى ممارســة أنــشطة العالقــات ا ســماح عبــد الرازق،اســتخدام-٣
   . رسالة ماجستير-المؤسسات اإلنتاجية والخدمية

دراســـة " مـــروة حفنـــى، دور االتـــصاالت التـــسويقية فـــى دعـــم أســـاليب التـــرويج الـــسياحى لمـــصر فـــى الـــداخل -٤
  .رسالة ماجستير –تطبيقية مقارنة على القطاع السياحى الحكومى والخاص 

تـــاح، العوامـــل المـــؤثرة علـــى فعاليـــة حمـــالت التـــسويق االجتمـــاعى فـــى مـــصر، دراســـة  إيمـــان أســـامة عبـــد الف-٥
   .يررسالة ماجست – فى مصر الصحية تطبيقية على عينة من الحمالت ا

رســالة  – دراســة حالــة – محمــود عرفــات، تــأثير االتــصاالت التــسويقية علــى العالقــة بــين البنــوك وجمهورهــا -٦

  .ماجستير

 دراسـة تحليليـة و ميدانيـة ، –المـدونات الـسياسية علـى الفعاليـة الـسياسية للمـدونين   أثيرت مها السيد بهنسى،-٧
   رسالة ماجستير



 
٦ 

يـة عالقات العامة لدى النخبـة اإلعالم أبو خوذة، العوامل المؤثرة على الصورة الذهنية لمهنة ال رينيه رمسيس-٨
   .رسالة ماجستير لية اآلداب، جامعة أسيوط،، قسم اإلعالم، ك"دراسة ميدانية"

 دراسـة تطبيقيـة "-ايناس السعيد ابراهيم ، دور وسائل االتـصال فـى دعـم رسـالة الحمعيـات االهليـة فـى مـصر-٩
  . رسالة ماجستير،قسم االعالم ، كلية االداب ، جامعة حلوان ، "

 دراســـة " محمـــد العـــشرى ، العالقـــة بـــين اســـتخدام العالمـــة التجاريـــة داخـــل الـــسياق االعالمـــى و تـــذكرها ،-١٠
   .، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة " على عينة من الشباب المصرى تجريبية 

 حنـــان موســـى عبـــد العـــال موســـى، دور العالقـــات العامـــة فـــى مواجهـــة أثـــر األزمـــة الماليـــة العالميـــة علـــى -١١
 دراســـة ميدانيـــة علـــى قطـــاع االســـتثمار، قـــسم اإلعـــالم، كليـــة اآلداب، جامعـــة أســـيوط: االقتـــصاد المـــصرى

  . رسالة دكتوراه،

لبــرامج المــسئولية االجتماعيــة و تــأ ثيرهــا علــى ســمعة قيــاس فعاليــة االتــصاالت الترويجيــة  مــروة صــبحى ، -١٢
 عينـــة مـــن الـــشركات المـــصرية و المتعـــددة  دراســـة حالـــة علـــى–المنظمـــة فـــى ظـــل االزمـــة الماليـــة العالميـــة 

  .  رسالة دكتوراه،الجنسيات 

 دراســـة -دور االنـــشطة االتـــصالية فـــى نـــشر الـــوعى بقـــضايا حقـــوق االنـــسان   اســـماء أبـــو بكـــر الـــصديق ،-١٣
  . رسالة دكتوراه، فى مصرالعاملة تطبيقية على عينة من المنظمات 

  :ھافى مناقشتتم ا�شتراك العلمية التى الرسائل 

مــروة عجيــزة، اإلعــالن االلكترونــى فــى المواقــع العربيــة واألجنبيــة علــى شــبكة االنترنــت، رســالة ماجــستير،  -١
٢٠٠٦ .  

  . جامعة المنوفية – كلية االداب –قسم االعالم 

 رســـالة – دراســـة ميدانيـــة –داليـــا الـــسواح، دور إعـــالن الخدمـــة العامـــة فـــى المـــشاركة المجتمعيـــة للجمهـــور  -٢
  .٢٠٠٦ماچستير، 

   جامعة حلوان – كلية االداب ، قسم االعالم

أحمــد خطــاب، إدراك االتــصاالت التــسويقية المتكاملــة وأســاليب ممارســتها، دراســة تطبيقيــة علــى عينــة مــن  -٣
  .٢٠٠٨الشركات ووكاالت اإلعالن، رسالة ماجستير، 

   جامعة القاهرة –كلية االعالم 

"  ميدانيــة– دراســة تحليليــة -كيات الطفــل المــصرىمحمــد جبــر، دور اإلعــالن التليفزيــونى فــى تــشكيل ســلو -٤
  . ٢٠٠٨رسالة ماجستير، 

   جامعة حلوان –  كلية االداب –قسم االعالم 

   ٢٠٠٨رسالة ماجستير ،مروة صبحى، دور حمالت التسويق االجتماعى فى تدعيم المشاركة المجتمعية، -٥

   جامعة القاهرة –كلية االعالم 



 
٧ 

  . ٢٠٠٩ ،رسالة  دكتوراه والجماهيرى على قرارات األسرة الشرائية،ىسماح سعيد، تأثير االتصال الشخص -٦

  . جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلى 

حنان ياسين الشين ، دور قنوات االتصال المباشر فى تشكيل اتجاهات و سلوك النـاخبين المـصريين نحـو  -٧

  .٢٠٠٩،  دراسة حالة ، رسالة ماجستير –االحزاب و المرشحين السياسيين 

  . جامعة القاهرة –كلية االعالم 

اســـالم أحمـــد عثمـــان ، ادارة الـــصورة الذهنيـــة لـــشركات القطـــاع الخـــاص فـــى مـــصر و العوامـــل المـــؤثرة فـــى  -٨

 ٢٠١٠، تشكيلها ، دراسة تطبيقية على عينة من الشركات االستثمارية المصرية الكبرى ، رسالة ماجستير 

.  

  ان  جامعة حلو– كلية االداب –قسم االعالم 

دراســة تطبيقيــة علــى تقلبــات ســـوق "فيــصل عبــد اهللا الحــسون، دور اإلعــالم فــى إدارة األزمـــات االقتــصادية  -٩
  .  ٢٠١١ ، السعودية، رسالة ماجستيرلمالا

  جامعة القاهرة –     كلية االعالم 

   .٢٠١١ ،رسالة ماجستير تأثير اإلعالن التليفزيونى على القرارات الشرائية للشباب، -١٠

   جامعة عين شمس – كلية االداب –   قسم االعالم  

 :عضوية اللجان الجامعية والمجالس
- ١٩٩٥ جامعة القاهرة في الفترة من - كلية اإلعالم - عضوية في مجلس قسم العالقات العامة واإلعالن -١

٢٠١١. 

 .٢٠٠٣مبر  وحتي سبت٢٠٠٢ جامعة القاهرة في الفترة من سبتمبر - عضو في مجلس كلية اإلعالم -٢

 عـــضو فـــي لجـــان االختبـــارات الـــشفوية والتحريريـــة للطـــالب الحاصـــلين علـــي الثانويـــة العامـــة والـــراغبين فـــي -٣
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ جامعة القاهرة في العام الدراسي -االلتحاق بكلية اإلعالم 

 .٢٠٠٤ ،سامي طايع. د. رائد اللجنة االجتماعية باتحاد الطالب برئاسة أ-٤

  .٢٠٠٤ ،انشراح الشال. د.لب والطالبة المثالية برئاسة أ عضو لجنة الطا-٥

   .٢٠٠٦ جامعة القا هرة –عضو بلجنة المكتبات بكلية االعالم -٦

  ٢٠١١-٢٠١٠ جامعة القاهرة – عضو فى لجنة شئون التعليم و الطالب بكلية االعالم -٧

  ٢٠١١-٢٠١٠عضو فى لجنة جودة فرص التعليم  -٨

  .ل لطالب برنامج االعالم بالتعليم المفتوح  المشاركة فى لجان القبو-٩

  . العمل كمرشد اكاديمى للطلبة الجدد بكلية االعالم -١٠

 :المؤتمرات العلمية 



 
٨ 

 مـــايو ٥١-٢١ جامعـــة القـــاهرة فـــي الفتـــرة مـــن - كليـــة اإلعـــالم ، مــؤتمر اإلعـــالم وصـــورة العـــرب والمـــسلمين-١
 )مقرر(. ٢٠٠٢

 مــايو ٨-٥ كليــة اإلعــالم جامعــة القــاهرة فــي الفتــرة مــن ،يــة والتطبيــق مــؤتمر أخالقيــات اإلعــالم بــين النظر-٢
  .) بحثإلقاء(. ٢٠٠٣

 ، جامعـة الـسلطان ٢٠٠٥ ابريـل ٢٤ -٢٢الواقـع و الطمـوح ، :  مؤتمر ثورة االتصال و المجتمع الخليجى -٣
فـى لكترونـى  التـسويق اال: بعنـوانورقـة عمـل، قـسم االعـالم– كلية االداب و العلوم االجتماعيـة –قابوس 

   .العالم العربى 

 يوليــو ٢٨-٢٣الجامعــة األمريكيــة ) IMACR(للرابطــة الدوليــة لبحــوث اإلعــالم واالتــصال ) ٢٥( المــؤتمر -٤
  و المستهلكين و اهمية استخدامها برامج المسئولية االجتماعية للمنشأة نح: ورقة عمل بعنوان ، ٢٠٠٦

 جامعـــة القـــاهرة ، مـــايو –مـــاعى للمـــواطن العربـــى ،كليـــة االعـــالم مـــؤتمر االعـــالم و البنـــاء الثقـــافى و االجت -٥
 ).مقرر (  ٢٠٠٧

 ).مقرر(  ٢٠٠٨ جامعة القاهرة –بين الحرية و المسئولية ، كلية االعالم  مؤتمر اإلعالم -٦

  ).إلقاء بحث( – ٢٠٠٩  جامعة القاهرة –،كلية االعالم  مؤتمر األسرة واإلعالم وتحديات العصر-٧

  )القاء بحث (  ٢٠٠٩ جامعة القاهرة ،–، كلية االعالم الواقع و التحديات:  اإلصالح إلعالم و مؤتمر ا-٨

(  ٢٠١٠ جامعـة القـاهرة –، كلية االعالم الواقع و التحديات :  مؤتمر االعالم و قضايا الفقر و المهمشين -٩
  . )مقرر

  :ا�سھام فى العملية التعليمية

 – الـــشعبة االنجليزيـــة بكليـــة االعـــالم  العالقـــات العامـــة واالعـــالن واإلشـــراف علـــى مـــشروعات التخـــرج بقـــسم - 
 .جامعة القاهرة 

 .المشاركة فى اإلرشاد األكاديمى  - 

تحكــيم العديــد مــن أدوات جمــع البيانــات للعديــد مــن الدراســات األكاديميــة مثــل صــحف االستقــصاء واســتمارات  - 
 . و بروتوكول دراسة الحالة تحليل المضمون

 ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ جامعة القاهرة فى العـام الجـامعى – كنترول الدراسات العليا بكلية االعالمكرئيس لالعمل  - 
 ) الماجستير االلكترونى– تمهيدى ماجستير –الدبلوم : مرحلة ( 

 برئاسـة ٢٠١٢ -٢٠١١ للعـام الجـامعى االشراف على الـسمينار العلمـى لقـسم العالقـات العامـة و االعـالن - 
   .د سامى طايع.أ

 جامعــة القــاهرة ، االكاديميــة الدوليــة – لطلبــة كليــة االعــالم ك فــى لجــان تحكــيم مــشروعات التخــرجاالشــترا - 
  .اكتوبر ، و المعهد العالى لالعالم و فنون االتصال ٦للهندسة و علوم االعالم ، و جامعة 

  :خدمة المجتمع 



 
٩ 

سـات استشارات و دورات تدريبية لهيئات مجتمعية فى مجال البحوث االعالميـة و درا
   تخدم قضايا المجتمع الجمهور و االعالن و التسويق االجتماعى

 ):محاضر ( والدورات التدريبية ورش العمل

 أبريـل ٢٠-٥ ، دورة تدريبية لموظفي العالقات العامة بجامعة القـاهرة، المهارات السلوكية للقائمين باالتصال-١
١٩٩٥. 

 دورة تدريبيـــة بأكاديميـــة البحـــث العلمـــي بجمهوريـــة مـــصر ،العالقـــات العامـــةلممارســـى  المهـــارات الـــسلوكية -٢
 .١٩٩٨ مارس ٢٠-١٣العربية في الفترة من 

 فبراير ٢٣-١٩ دورة تدريبية بالجمعية المصرية لإلعالن في الفترة من ، التحرير االبداعي للرسالة اإلعالنية-٣
٢٠٠٠. 

في الفترة ) مارك(مركز بحوث التسويق واإلعالن  دورة تدريبية ب، برنامج االتجاهات الحديثة للعالقات العامة-٤
 .٢٠٠١ مارس ٢١-١٧من 

 ، وزارة الشباب، قطاع أجهزة الوزير، مركز التدريب اإلداري، التفكير االبتكاري في العالقات العامة واإلعالم-٥
  .٢٠٠٣ ديسمبر ٢٤-٢٠في الفترة من 

 مــايو ٢٥-٢٠ الــشباب فــى الفتــرة مــن بيــة بــوزارة دورة تدري اســتخدام االنترنــت فــى أنــشطة العالقــات العامــة،-٦
٢٠٠٧.  

 البنـــك الرئيـــسى للتنميـــة و االئتمـــان – برنـــامج العالقـــات العامـــة و ادارة المـــؤتمرات و النـــدوات و المعـــارض -٧
 ٢٠٠٧ ٤- ١٩ الـى ٤-١٤ االدارة العامة للتدريب خالل الفترة من – قطاع التنظيم و التدريب –الزراعى 

.  

   يناير ١٣-١٠مات فى الفترة من العامة لالستعالبالهيئة  دورة تدريبيةت اإلعالمية، تخطيط الحمال-٨

    ٢٠٠٨.  

فبرايــــر ٢٢لعامــــة لالســــتعالمات ادورة تدريبيــــة بالهيئــــة ، فــــى الدراســــات االعالميــــة البحــــوث مهــــارات اعــــداد  -٩
٢٠١٠.  

العامــة دورة تدريبيــة بالهيئــة يــة ، حــاالت عمليــة و تطبيق- أهميــة دراســة الجمهــور فــى الدراســات االعالميــة-١٠
   .٢٠١٠ فبراير ٢٤لالستعالمات 

   .٢٠١٠ مارس –للربح ، دورة تدريبية بمعهد االهرام االقليمى  تسويق المنظمات الغير هادفة -١١

 تنفيـــذ بــــرامج تدريبيــــة فـــى مجــــال مهــــارات االتـــصال الفعــــال و مهــــارات العـــرض و التقــــديم بالهيئــــة العامــــة -١٢
   . ومركز اعداد القادة  ووزارة الشباب و الرياضة و وزارة البيئةلالستعالمات

(  االشــتراك فــى مــسابقة البحــوث و الحــضانات العلميــة بــين طــالب و أســاتذة الجامعــة فــى العــام الجــامعى -١٣
الخاصــة بالتنميــة المــستدامة فــى ظــل االهــداف االنمائيــة لاللفيــة و حــصل البحــث علــى  ) ٢٠١٠ -٢٠٠٩

 .د حسام كامل رئيس جامعة القاهرة .  أ كررعلى مستوى الجامعة وجائزة التفوق العلمى  منمالمركزالثالث 



 
١
٠ 

  : تم الحصول عليھا دورات تدريبية

 .١٩٩١ ، جامعة القاهرة،  دورة إعداد المعلم الجامعي-

 ١٩٩١ ، القاهرة، بالجامعة األمريكيةToefel - امتحان ال-

،مع المام تـام )Internet(، )Photos shop) (االنترنت (،)Power point(:  في الحاسب اآللي ات  دور-
 للموضـــــوعات PRESENTATIONبكيفيـــــة اســـــتخدامها فـــــى مجـــــال االعـــــالن و العالقـــــات العامـــــة، وعمـــــل 

   .يق و االعالن و العالقات العامة بالمؤثرات و الصور المختلفة المختلفة فى مجال التسو

 :الكتب العلمية

  ٢٠٠٨ وتم تعديل وتنقيح الطبعة فى ٢٠٠٦ دار النهضة العربية –ة  األنشطة الترويجي-١

  ٢٠٠٦ دار النهضة العربية، – اإلعالن وسلوك المستهلك -٢

  .٢٠٠٨عدلى رضا، دار النهضة العربية، . د. اإلعالن فى اإلذاعة والتليفزيون باإلشتراك مع أ-٣

 مركـز جامعـة القـاهرة للتعلـيم المفتـوح، – العزيـز سـامى عبـد. د. باالشتراك مع أاته إدارة اإلعالن واقتصادي-٤
٢٠٠٩.  

ــيم المفتــوح، . عــدلى رضــا. د. اإلعــالن فــى الراديــو والتليفزيــون باالشــتراك مــع أ-٥ مركــز جامعــة القــاهرة للتعل
٢٠٠٩.   

  ). ٢٠١١دار النهضة العربية: القاهرة( التسويق االجتماعى -٦

  :كتب تحت الطبع

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


