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 سيرة ذاتية

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

 :البيانات الشخصية

 علياء سامى عبد الفتاح مصطفى: اإلسم -

 (جامعة القاهرة –كلية اإلعالم )مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن : الوظيفة -

 :التدرج الوظيفى

فللم موعللو   ب قللدير ام يللا  حاصلللة علللم الماجسلل ير مللن قسللم العالقللات العامللة واإلعللالن -
اسللل را يجيات اإل صلللان اإلعالنلللم المسللل قدمة فلللم  سلللوين المج معلللات العمرانيلللة ) :عنوانللل 

 (.ميدانية –دراسة  حليلية )الجديدة فم مصر 

من قسم العالقات العامة واإلعالن ب قلدير مم يلا  ملر مر بلة ال لر   ةحاصلة علم الدك ورا -
القللللللات دور وسللللللاصن اا صللللللان الحدياللللللة فللللللم   للللللكين الع: )األولللللللم فللللللم موعللللللو  عنوانلللللل 
دراسلللة ميدانيلللة مقارنلللة بلللين مسللل قدمم اإلن رنلللت ووسللللاصن ( ااج ماعيلللة لل لللبام الجلللامعم

 .اإل صان ال قليدية

 

 :التخصص العلمى

، اإلعلالن، اإلبلدا  اإلعالنلم، اإلقنلا  ون لر األفكلار ال سوين،  قطيط الحمالت اإلعالنية -
اا صلللان ال قصلللإل،اإلن ا  ااج ملللاعإل،اإلعالم و ال نمية،المسللل حداة، اإلن رنلللت وال  اعلللن 

 .لوساصن اإلعالم

 :التدريس، والخبرات األكاديمية

 .لل رقة الرابعة( سكا ن مناهج البحث)فم بداية ال عيين كمعيدة وكمدرس مساعد  -

 .لل رقة الرابعة( سكا ن الك ابة لإلعالن)فم بداية ال عيين كمعيدة وكمدرس مساعد  -

 .لل رقة الرابعة( سكا ن فو و وم)فم بداية ال عيين كمعيدة وكمدرس مساعد  -

 .لل رقة الرابعة( محاعرات اإلبدا  فم اإلعالن) ةعند الحصون علم الدك ورا -

لل رقلة الرابعلة ( محاعلرات اإلقنلا  ون لر األفكلار المسل حداة) ةعند الحصون علم الدك ورا -
 .ولل رقة الاانية دبلوم

 (.ااج ماعممحاعرات ال نمية وال غير ) ةعند الحصون علم الدك ورا -

محاعللللرات فللللم  قطلللليط الحمللللالت ااعالنيللللة ،و اان للللا  )ةعنللللد الحصللللون علللللم الللللدك ورا -
فلللم (لوسللاصن ااعللالم ،و موعلللو  قللاق فللم العالقلللات العامللة،و الك ابللة للعالقلللات العامللة
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 :الدورات التدريبية الحاصلة عليها

 .PhotoShopال و و وم دورة قاصة بقسم العالقات العامة واإلعالن لدراسة  -
 .رة المعلم الجامعمو د -
 .ورة الحاسم اآللمد -
منللللاهج )دورات لم طلبللللات ال رقيللللة لدرجللللة مللللدرس ل نميللللة م للللارات المعلللللم الجللللامعم فللللم  5 -

البحللث، واا صللان ال قصللم والبرو وكللون، الم للارات القاصللة ب وصللي  المللواد والعللر  
 (.Power Pointال عان،  صميم برامج 

اادارة الجامعيللة،وادارة ال ريللن )ة لم طلبللات ال رقيللة لدرجللة اسلل اف مسللاعد فللمدورات  دريبيلل4 -
 ( نظم الساعات المعتمدة و، البحام،وال قطيط ااس را يجم

 :فيها الباحثة تالمؤتمرات العلمية التى شارك

سلللوين فلللم   ةم المسلل قدمنلللت اا صللان ااعالاسللل را يجيا" بعنلللوان الم للاركة بورقلللة بحايللة  -
لعللوم  اللدولإلالملت مر  فلإل" يل دراسل   حليليل  ميدان: العمراني  الجديده فم مصرج معات الم

 (( 2006الجامعة األمريكيةبعقد  الفي (IAMCR) اإلعالم
الم للاركة ببحللث  رقيللة فللم المللت مر العلمللم القللامس ع للر لكليللة اإلعللالم وعنللوان البحللث  -

لي  يلونم  طبيقلاع عللم حمللة ال كاهة فم اإلعالن ال م جاه الجم ور المصرى نحو اس قدام )
 .(العراصم، دراسة ميدانية  حليلية

فم بحث جماعم فم المت مر الدولم السابر ع ر لكلية ااعلالم بجامعلة القلاهرة الم اركة  -
ادارة ا صلللللاات )بعنلللللوان(اليونسلللللكو)و منظملللللة األملللللم الم حلللللدة لل ربيلللللة و العللللللوم و الاقافلللللة

 (رتية فكرية و من جية مقارنة:األ مات فم األدبيات العربية و األجنبية
 .العالقات العامة واإلعالنالم اركة فم جمير المت مرات القاصة بقسم  -
 .الم اركة فم  نظيم جمير المت مرات السنوية القاصة بكلية اإلعالم -
ملت مر الملرأة برعايلة السليدة سلو ان مبلار ، )الم اركة فم  نظليم الملت مرات القارجيلة مالن  -

 (ومت مر ال عليم العالم
 .الم اركة فم  نظيم الح الت السنوية للكلية -

 :لدرجة اس اف مساعد الباحاة لم طلبات ال رقيةاألبحاث ال م اعد  ا 
ا جلللاه الجم لللور نحلللو اسلللقدام ال كاهلللة فلللم ااعلللالن ال لي  يلللونم  طبيقللل  عللللم )بحلللث بعنلللوان -

 (ية ميدانيةلحملة العراصم ،دراسة  حلي
 للياير األ مللة الماليللة العالميللة علللم األن للطة ال رويجيللة لل للركات فللم مصللر )بحللث بعنللوان -

 (راسة مسحيةد:9002قالن عام 
ا جاه الجم ور المصرى نحو ااعالنات ال م ي م عرع ا أاناء علر  اللدراما  )بحث بعنوان-

 .دراسة ميدانية علم عينة من الجم ور المصرى: (و البرامج ال لي  يونية
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هيصلللة اليونسلللكو  بجامعلللة القلللاهرة و الم لللاركة فلللم فريلللن عملللن جملللاعم فلللم البحلللث القلللاق-
رتيلة فكريلة ومن جيلة : صلاات األ ملات فلم األدبيلات العربيلة و األجنبيلةادارة ا)الدوليلة بعنلوان

 .(مقارنة
 .دراسة كي ية(:دوافر ال راء الق رى للجم ور المصرى)بحث بعنوان  -
 2012بحث بعنوان أمركة ااعالنات ال لي ويونية السياسية فم اان قابات الرصاسية عام -

ين و ااعللالن فللم األدبيللات العربيللة مللن عللام  طللور بحللوث ال سللو ) بصللدد  مللن بحللث بعنللوان-
 (9002الم  9002

 

 :ةاألنشطة العلمي

وااعلالن فلم مجلان اان رنلت  ةرسلاصن ماجيسل ير بقسلم العالقلات العامل سل ةاا را  علم  -
 .والمج مر ااف راعم وال سوين السياسم وال سوين ال جارى

 :األنشطة الجامعية

 .اإلر اد األكاديمم -
 .القاصة بالقسم  م روعات ال قر  -
 .سابق  راصد أسرة عالمية -

 :مؤلفات الباحثة

 9002آليات ال  اعن ااج ماعم،  مدراسة ف: ك ام اإلن رنت وال بام -
 

 :اصلة عليهاالجوائز الح

 .الجائزة الخاصة بالجودة و المتعلقة بتقييم الطالب للمقررات الدراسية-

 .  ادات  قدير ل نظيم المت مرات السنوية للكلية -
 .  ادة  قدير ل نظيم مت مرات قسم العالقات العامة -
 .جاص ة يوم العلم فم ح ن ال قر  السنوى -
 .جاص ة  كريم الحصون علم الماجس ير -
 .ةجاص ة  كريم الحصون علم الدك ورا -

 :ةالخبرات العملي

فلم  ةال سلوين وااعلالن والعالقلات العامل مجلاات فلم ةدورات  دريبيل فلإل ةكمدرب الم اركة -
 :ةالج ات ال الي نم كن
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 .مرك  ارا  -
 .ااعالم جامع  القاهرة ةمرك  الرأى العام بكلي -

 .اا حاد العام للصح يين العرم -

 .جمعية ال سطاط -

علم  دريم مجموعة الدراما وااعالن فم اطار المرصد ااعالملم لصلورة الملرأة  اإل را  -
 .9002ر  ح م اغسطس فم وساصن ااعالم بالمجلس القومم للمرأة فم ال  رة من فبراي

 .الم اركة فم بحث قاق بالمعاقين فم المت مر القاق بالمعاقين فم سلطنة عمان -
 :ةجامعات خاص فيالتدريس 

ملللادة  قطللليط الحملللالت ااعالنيلللة و ملللادة ،ان لللدام ل لللدريس ملللادة ان لللا  البلللرامج ااعالميللل  -
 ةفلللم كليللل ملللة صلللميم بلللرامج العالقلللات العاملللة و ملللادة موعلللو  قلللاق فلللم العالقلللات  العا

 .،اك وبر 6ااعالم ، جامعة 

 


