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  السيرة الذاتية                                    

 هبة هللا بهجت السمري. د .أ                                    

  جامعة القاهرة -أستاذ بكلية االعالم                               

hebatalla15@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 : بيانات شخصية
 جامعة القاهرة -كلية االعالم  -أستاذ بقسم االذاعة و التليفزيون : الرتبة العلمية 

 مصرية : الجنسية 
 متزوجة: الحالة االجتماعية 
 Hebatalla15@gmail.com: البريد االلكتروني 

                              Hebat80@yahoo.com                              
hebat80@hotmail.com                           

 
 :المؤهالت العلمية

 6991   البرامج االخبارية التليفزيونية من مركز راديو و تليفزيون هيلفرسم  دبلوم فى االخبارو
 بهولندا

 6996     الدكتوراة من كلية االعالم جامعة القاهرة بمرتبة الشرف االولى مع التوصية بطبع
 الرسالة

دراسة تحليلية : االعمال الدرامية للكاتبات المصريات فى السينما و التليفزيون " عنوان الرسالة 
 "انية و ميد

 6991 الماجستير من كلية االعالم جامعة القاهرة بامتياز 
 "دراسة تحليلية و ميدانية : النشرة االخبارية باللغة االنجليزية " عنوان الرسالة 

 6996   بكالوريوس االعالم من جامعة القاهرة 

 6911  الشهادة الثانوية من المدرسة االمريكية بالقاهرة 

  
 (الحاسب االلى ) االجنبية و مهارات استخدام الكمبيوتر اجادة اللغات 

 ممتاز : اجادة اللغة االنجليزية  
 :اجادة استخدام البرامج التالية : مهارات استخدام الحاسب االلى 

PowerPoint -Microsoft word -Excel -Blackboard -SPSS - Final Cut 
Adobe Premier -Soft Image - Flash  

 

 :لوظيفية الخبرة ا
 جامعة القاهرة -الوقت الحاضر  استاذ بكلية االعالم  -4002

 (االمارات العربية المتحدة -جامعة الشارقة ) منسق برنامج االتصال الجماهيري باللغة االنجليزية         4062-4062
 المتحدة االمارات العربية -منسق برنامج دراسات السينما بجامعة االمارات                 4060
 (انتداب( ) (MIUأستاذ زائر بجامعة مصر الدولية                4001
 (انتداب( ) MSA)أستاذ زائر بجامعة العلوم الحديثة                4001
 (انتداب) أكتوبر  1استاذ زائر بجامعة                4001
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 االماراتجامعة  -استاذ مشارك بقسم االتصال الجماهيري     4062 -6999
 القاهرة -أستاذ زائر جامعة عين شمس               6991
 علي القناة االولى بالتليفزيون المصري" صحة الزهور " اعداد المادة العلمية لبرنامج               1997
 كلية االعالم جامعة القاهرة -استاذ مساعد               6991
 بالسويد   Vaxjo ةاستاذ زائر بجامع            6991
 بالسويد Stocholm أستاذ زائر بجامعة              6991
 (مجموعة دورات للعاملين بالتليفزيون المصري ) مؤسسة فريدرش ناومان االلمانية   -محاضر و مدرب           6992
 جامعة القاهرة -مدرس بكلية االعالم             6996
 جامعة القاهرة  -معيد بكلية االعالم            6996

 
 :الخبرة التدريسية 

 المواد الدراسية لمرحلة البكالوريوس
 (بالعربية ) المرأة و االعالم  

 (باالنجليزية )  الحمالت االعالمية 
 (باالنجليزية )  السينما فى العالم العربي
 (باالنجليزية ) مناهج البحث االعالمي 

 (باالنجليزية ) االخبار و البرامج االخبارية 
 (باالنجليزية ) نظريات االتصال 

 (بالعربية ) الدراما التليفزيونية 
 (االنجليزية / العربية ) الترجمة االعالمية 

 (باالنجليزية ) مدخل الى االتصال 
 (باالنجليزية ) القضايا المعاصرة فى االتصال الجماهيري 

 (العربية ) التليفزيون  الكتابة للراديو و
 (باالنجليزية ) مدخل الى االتصال االلكتروني 

 (باالنجليزية ) اخراج البرامج االذاعية و التليفزيونية 
 (بالعربية ) انتاج البرامج االذاعية و التليفزيونية 

 (بالعربية) االعالن االذاعي و التليفزيوني 
 (بالعربية) ادارة المؤسسات االذاعية  

 (بالعربية) قوانين و أخالقيات العمل االعالمي 
 (باالنجليزية (  ) 4)و ( 6)االنتاج االذاعي و التليفزيوني 

 (باالنجليزية ) المساقى التكاملي المدمج 
 (باالنجليزية ) مشروع تخرج 

 (باالنجليزية ) كتابة السيناريو التليفزيوني 
 (باالنجليزية ) االتصال المرئي 

 (بالعربية) بي و الدولي االعالم العر
 
 

 :المواد الدراسية لمرحلة الدراسات العليا 
 (باالنجليزية ) سيمنار فى دراسات االعالم الجديد 

 (باالنجليزية ) المباديء و الممارسات االخالقية بالموسسات االذاعية 
 

 :الجوائز و التكريم 
 :حصلت على عدة جوائز عربية و عالمية مثل  -

 4062    الواليات  -كبنيوريو"  البحوث االعالمية فى الشرق االوسط " أفضل بحث علمي  فى مؤتمر جائزة

 جائزة المتحدة

 4060   أفضل بحث فى المؤتمر الدولى الثالث للعولمة فى التعليم بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة 
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 4009 مى من المؤتمر السنوى الثالث عشر للرابطة جائزة المركز االول الفضل ورقة بحثية باللغة العربية الستاذ أكادي

 االمريكية العربية الساتذة االتصال بوالية فرجينيا بالواليات المتحدة

 6999   عن بحث التليفزيون و العادات القرائية لالطفال ( االولالمركز) سلمان بن محمد ال خليفة جائزة الشيخ خليفة بن

 ، البحرين 

 7991   تكريم من االمم المتحدة عن مجمل أعمالى البحثية فى خدمة المرأةشهادة تقدير خاصة و 

 المؤتمرات العلمية

ادراك المستخدمين لطرق حماية الخصوصية علي الفيس بوك  ، المؤتمر الدولى الثالث عشر للالتصال و االعالم      4062

 مايو ، أثينا ، اليونان 9-64،

، دراسة على انتخابات المجلس الوطني  االتحادي  في دورته الثانية: اإلماراتيات الحمالت اإلعالمية للمرشحات      4062

 المؤتمر االكاديمي الدولي للعلوم االنسانية ، روما ، ايطاليا

اشكالية جدلية ، المؤتمر الدولي االول للالعالم و االتصال : تشريعات أم أخالقيات لضبط االعالم الجديد      4062

 يل ، بكين ، الصين الجماهيري ،ابر

دراسة تطبيقية ،المؤتمر الدولي الثالث :   رؤية الشباب لواقع و مستقبل استخدام اللغة العربية فى االعالم  الجديد    4062

 عشر للغة العربية ، دبي ، االمارات العربية المتحدة

رات العربية المتحدة ، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي تقييم تجربة جامعة االما: استخدام الفيديو كونفراس فى التعليم        4062

 سبتمبر ، سينغافورة  42-46للتعليم االبتكاري، 

صعوبات اجراء البحوث االعالمية فى الشرق االوسط ، المؤتمر الدولى للبحوث االعالمية ، أغسطس ، نيويورك      4062

 ، الواليات المتحدة 

المؤتمر السنوي لجامعة دراسة مقارنة ،: لصحافة التقليدية لدي الشباب االماراتي مصداقية صحافة المواطن و ا       4062

 هاواي ، يناير ، هاواي ، الواليات المتحدة 

اتجاهات الشباب االمارتي نحو قضايا شبكات التواصل االجتماعي ، المؤتمر العالمي للمعلوماتية و شبكات       4064

 التواصل االجتماعي ، يوليو ، أورالندو ، فلوريدا ، الواليات المتحدة 

دراسة تجريبية ، مؤتمر : رتها العنف االسري فى الدراما الخليجية و تأثيرة علي عالقة الفتاة االماراتية بأس      2011

AEJMC  السنوي بكلية الصحافة و االتصال الجماهيري بجامعة أوكالهاما ، أوكالهاما ، الويات المتحدة 

دراسة مقارنة ،مؤتمر الرابطة : استخدامات االطفال فى مصر و االمارات لشبكات التواصل االجتماعي          2011

 ، ابريل ، بيروت ، لبنان   AUSACEتصال العربية االمريكية الساتذة اال

تأثير اعالنات السالمة المرورية التليفزيونية علي الشباب االماراتي ، ندوة االعالم و السالمة العربية ، مؤسسة       4066

 أبو ظبي ، االمارات العربية المتحدة ابريل ، السالمة المرورية العربية ،

مها الحمادي ، مريم المزروعي و فاطمة النيادي ، بعنوان اتجاهات : أعدتها ثالث طالبات ورقة بحثية أشرفت علي   4060

االعالم و البرامج الصحية " ، قدمت الورقة لندوة مجلة مرامي "المرأة االماراتية نحو البرامج الصحية التليفزيونية 

  ، الشارقة ، االمارات العربية المتحدة" التليفزيونية 
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لعنف التليفزيوني و تاثراته السلبية علي الشباب ، ندوة بعنوان االثار السلبية لوسائل االتصال المرئية ، نظمتها ا       4060

 ادارة رعاية الشباب بجامعة االمارات العربية ، مارس ، العين ، االمارات العربية المتحدة

خليجية ، المؤتمر الدولي الثالث للعولمة االكاديمية ، دراسة مقارنة الربع جامعات : عولمة المناهج االعالمية        4060

 يوليو ، أورالندو ، فلوريدا ، الواليات المتحدة

ادراك طلبة االعالم لعولمة االخالقيات االعالمية ، ورقة مقدمة للدائرة المستديرة التى ناقشت عولمة االخالقيات      4060

 ، االمارات العربية المتحدة ، دبي   42 -44االعالمية بجامعة زايد ، مارس 

، المؤتمر الدولي للفنون و االنسانيات بجامعة هاواي ، يناير ،  تذكرجمهور وسائل االعالم لمشاهد العنف          4060

 هونولولو ، هاواي ، الواليات المتحدة

معة االمارات ،المؤتمر الدولي نحو استراتيجية لتصميم و تقييم منهج للتدريب علي االعالم الرقمي فى جا          4009

 .نوفمبر ، مدريد ، اسبانيا  ICERI  ،61-69للتعليم ، البحث و االبتكار 

االجندة : دراسة فى العادات و المخاطر ، الجمهور العربي و االفريقي: مستخدمي االنترنت فى مصر            4009

 مارس ، لندن ، انجلترا  26-20المشتركة للبحوث ، مؤتمر جامعة وست منيستر ، 

،نوفمبر ،  AUSACEبطة العنف التليفزيوني و تأثير الشخص الثالث ، المؤتمر السنوي الثالث عشر لرا     4009

 ريتشموند فرجينيا ، الواليات المتحدة

تقييم المخرجات التعليمية لمساقات التدريب العملي االعالمي  فى جامعة االمارات ،  المؤتمر السنوي للبحوث ،       4009

 جامعة االمارات العربية ، العين ، االمارت العربية المتحدة

كمال حميدو . مي الخاجة  و د. عالمية فى جامعة االمارت ، دراسة مشتركة مع كل من دتقييم المناهج اال        4009

 ابريل ، الرباط ، المغرب 2-4،المؤتمر الخامس للتعليم العربي ، 

: تأثير مشاهدة االخبار التليفزيونية علي صورة العرب فى أذهان االطفال ،المؤتمر الدولي لجامعة الشارقة         4001

 ديسمبر ، الشارقة ، االمارات العربية المتحدة 64-66يات و الهوية الثقافية ، رؤي العالم القرن الحادي و العشرين ، الفضائ

البرامج التليفزيونية ، مؤتمر الرابطة العربية االمريكية الساتذة االتصال  مخرجةالرضا الوظيفي لدي     4001

AUSACE  ،71-03 أكتوبر ، دبي ، االمارات العربية المتحدة 

استخدام االطفال العرب لالنترنت ،العالقة التفاعلية بين االباء و االبناء، المؤتمر الدولي الثامن لبحوث           4001

 ، فانكوفر ، كندا  أكتوير 40-61االنترنت ، رابطة الباحثين المهتمين باالنترنت ، 

رأة المسلمة فى الدراما االجتماعية التليفزيونية و انعاكساتها علي فهم المراة االمارتية الدوارها فى صورة الم    4001

أغسطس ،  71-71الواقع و المستقبل ، : مكانة المرأة المسلمة فى المجتمعات الحديثة : المجتمع، المؤتمر االدولي 

  ماليزيا

و مستوي معرفتهم بقضايا االرهاب و المقاومة ، مؤتمر جامعة فيالدلفيا اعتماد طلبة الجامعة علي التليفزيون       4002

 ابريل ، االردن  42-42" ثقافة المقاومة " العشر بعنوان 

 دور االنترنت فى تنمية معارف الطفل المصري ، مؤتمر الطفل و الشرق أوسط ، يناير ،جنوة ، ايطاليا         4002
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مؤتمر دراسة تجريبية ، : استخدام التكنولوجيا الرقمية  فى انتاج البرامج التليفزيونية  تقييم التدريب علي          4002

 أكتوبر ، تونس " االعالم ووظائف االتصال " مؤسسة الصحافة و العلوم االخبارية بعنوان 

الثقافة االستهالكية الطفال االنترنت ، المؤتمر السنوي لجامعة الدول العربية ، مركز الدراسات :أطفال الرقمية         4004

 االعالمية ، مايو ، مصر 

زيون الراديو و التليف: تأثير الراديو و التليفزيون علي الطفل االماراتي ، مؤتمر اتحاد االذاعات العربية بعنوات         4006

 و االطفال العرب ، جامعة الدول العربية ، مارس ، تونس

، " المرأة العربية و االعالم " دور المرأة االماراتية فى االعالم المرئي ، مؤتمر جامعة الدول العربية بعنوان       7337

 مركز الدراسات االعالمية ، جامعة الدول العربية ، مارس ، القاهرة

رؤية مستقبلية ، بحث مشترك ، مؤتمر كلية االعالم ، : االعالمي فى كلية االعالم جامعة القاهرة التدريب         6999

 جامعة القاهرة ، القاهرة 

مارس ، " الطفل و االمان : تأثير التليفزيون علي عادات الطفل القرائية ، مؤتمر جامعة عين شمس بعنوان         6992

 القاهرة ، مصر 

 

 :فى دوريات علمية محكمة البحوث المنشورة 

 Journal of  تقييم تجربة جامعة االمارات العربية المتحدة ، : استخدام  الفيديوكونفرنس فى التعليم     2014

Teaching  and Education, 29-41،بوسطن ،  الواليات المتحدة ، ص ص ( 2)2العدد 

 American،دراسة مقارنة  التقليدية لدي الشباب االماراتي مصداقية صحافة المواطن و الصحافة     4062

International    Journal of Contemporary Research  الواليات المتحدة (66)2، العدد ، 

 American Based Researchاتجاهات الشباب االمارتي نحو قضايا شبكات التواصل االجتماعي،       4062

Journal أغسطس، ( 1) 4، العدد 

ترودي أندرسون ، . د: استراتيجيات المقاومة للصور السلبية للمرأة العربية فى السينما ، دراسة مشتركة مع    7370

International Journal of Cinema  العدد االول ، أفنسيا ، البرتغال ، 

 Journal of Massلخاصة ، الرضا الوظيفي لدي المراسالت العربيات فى محطات التليفزيون الحكومية و ا   4064

Communication and Journalism  الواليات المتحدة( 701) 7، العدد ، 

 Asian Transactions on Science and عوائق االستخدام الفعال للتكنولوجيا فى التعليم  ،    4066

Technology Journal  نوفمبر  ، انجلترا ( 2) 6، العدد ، 

 International ,،  استراتيجية لتصميم و تقييم منهج للتدريب علي االعالم الرقمي فى جامعة االماراتنحو       4066

Journal of Basic & Applied Sciences  يونيو ( 66) 2، العدد ، 

 9ية  ، العدد دراسة مقارنة الربع جامعات خليجية ، مجلة العلوم االنسانية و االجتماع: عولمة المناهج االعالمية      4066

 ، ابريل ، االمارات العربية المتحدة 
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المسلمة فى الدراما االجتماعية التليفزيونية و انعاكساتها علي فهم المراة االمارتية الدوارها فى صورة المرأة    4009

  9المجتمع ، مجلة البحوث االعالمية ، جامعة االزهر ، العدد 

الشخص الثالث ، المجلة المصرية لبحوث االتصال ، كلية االعالم ، جامعة القاهرة ، العنف التليفزيوني و تأثير    4009

 2العدد

 ، تونس  2الشباب و برامج تليفزيون الواقع ،ورقة نشرت بمجلة االذاعات العربية ، اتحاد االذاعات العربية ، العدد  4001

هل يشاهد االباء المصريين برامج االطفال التليفزيونية ؟ ، المجلة المصرية لبحوث االتصال ، كلية االعالم ،     4002

 ، مارس  4جامعة القاهرة ، العدد 

 صورة المرأة فى الدراما التليفزيونية الرمضانية ، مجلة االذاعات العربية ، اتحاد االذاعات العربية ، العدد ا ،    4004

 تونس 

 ، جامعة االزهر 2تذكرجمهور وسائل االعالم لمشاهد العنف ، مجلة البحوث االعالمية ، العدد   4004

جامعة االمارات، مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية ، : تقييم المخرجات التعليمية لخريجي قسم االتصال الجماهيري   4006

 (4) 1جامعة االمارات ، الععد 

االطفال فى البرامج التليفزيونية ، المجلة المصرية لبحوث االتصال ، كلية االعالم ، جامعة القاهرة ، العدد  مشاركة   4000

 أكتوبر/ أغسطس  - 9

 Unesco International Clearing House on أراء حول ضوابط العنف التليفزيوني فى مصر ،   6999

Children & Violence on the screen  نوردكم ، السويد  2-4، العدد ، 

 رؤية مستقبلية، كتاب كلية االعالم ، جامعة القاهرة : التدريب االعالمي فى كلية االعالم جامعة القاهرة   6999

سوزان القليني ، المجلة المصرية لبحوث . تأثير العنف فى أفالم الكارتون علي الطفل المصري ، بحث مشترك مع د  6991

 ، أغسطس 2لية االعالم ، جامعة القاهرة ، العدد االتصال ، ك

، مجلة كلية ( 7991)دراسة علي انتخابات مجلس الشعب : التليفزيون و المشاركة السياسية للمرأة المصرية   6991

  ، مارس ، جمهورية مصر العربية 7التربية ، العدد 

مارس ، " الطفل و االمان : امعة عين شمس بعنوان تأثير التليفزيون علي عادات الطفل القرائية كتاب مؤتمر ج 6992

 القاهرة ، مصر 

الرضا الوظيفي لدي العامالت فى مجال اخبار التليفزيون المصري ، مجلة البحوث االعالمية ، جامعة االزهر ،      6992

 ، القاهرة ، مصر  1العدد 

 ، جمهورية مصر العربية( 6) 4ة كلية التربية ، العدد القيم فى أفالم الطفل المعروضة بالتليفزيون المصري ، مجل   6992

 :الكتب المؤلفة 

 التدريب و انتاج البرامج االذاعية و التليفزيونية ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية 

 االنتاج االذاعي و التليفزيوني ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية
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 :المنح البحثية 

دراسة على انتخابات المجلس الوطني  االتحادي  في دورته : تقييم الحمالت اإلعالمية للمرشحات اإلماراتيات    7377

نسرين مراد ، المنحة مقدمة من كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، . مي الخاجة و د. الثانية، مشروع مشترك مع  د

 جامعة االمارات 

) عصام نصر . عليمية للمنهج االعالمي لجامعة االمارات العربية المتحدة ، مشروع مشترك مع ديم المخرجات التيتق  4004

 (المنحة مقدمة من كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات

 :المشاركة فى لجان مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراه 

 بجامعة القاهرة و جامعة االمارات و جامعة الشارقةشاركت فى مناقشة العديد من الرسائل العلمية 

 : المؤسسات و الهيئات االكاديمية  عضوية

 رئيس لجنة المكتبات ، كلية االعالم جامعة القاهرة      4062

 عضو مجلس الكلية ، كلية االعالم جامعة القاهرة     4062

 اهرةعضو لجنة الدراسات العليا ، كلية االعالم جامعة الق    4062

 منسق برنامج االتصال الجماهيري باللغة االنجليزية ، كلية االتصال ، جامعة الشارقة     4062

 عضو لجنة االعتماد االكاديمي الدولي ، كلية االتصال ، جامعة الشارقة    4062

 رئيس لجنة تصنيف المجالت العلمية ، كلية االتصال ، جامعة الشارقة    4062

 تصال الجماهيري باالنابة ، جامعة االماراترئيس قسم اال   4062

  رئيس لجنة المناهج و الخطط الدراسية ،قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات  4062

 رئيس لجنة الجداول الدراسية ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات   4062

 رئيس لجنة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بالقسم   4064

 عضو لجنة  تجهيز االستديو التليفزيونى قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات    4064

 عضو لجنة المناهج و الخطط الدراسية ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات  4064

 ي ، جامعة االماراترئيس لجنة اختبار النمتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس بقسم االتصال الجماهير   4066

 رئيس لجنة المخرجات التعليمية ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات   4066

 عضو اللجنة العليا لجائزة النوي ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات   4060

 عضو لجنة المعيدين ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات   4060

 ج الدراسات السينمائية ، قسم اللغة االنجليزية ، جامعة االمارات منسق برنام 4060
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 عضو لجنة االحتفال باليوم العالمي للمرأة ، جامعة االمارات  4009

 عضو لجنة الشئون الطالبية ، جامعة االمارات   4009

 قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات  مرشد للطلبة المتعثرين دراسيا ،  4009

 منسق التدريب العملي ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات   4009

 ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات( بنين ) مرشد الجمعية الطالبية   4001

 اتعضو لجنة المخرجات التعليمية ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمار 4001

عضو لجنة اعداد الرد علي تقييم المقييمين الخارجين الداء قسم االتصال الجماهيري، كلية العلوم االنسانية و  4002

 االجتماعية ، جامعة االمارات

 عضو لجنة تقييم اداء أعضاء هيئة التدريس  ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات 4002

 م حفل التخرج ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االماراتعضو لجنة تنظي  4002

 عضو لجنة اعداد خطة برنامج الماجستير ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات  4004

 عضو اللجنة الثقافية ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات 4006

 سم ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االماراترئيس لجنة تعديل الخطة الدراسية للق  4000

 نائب رئيس الجودة ، كلية االعالم جامعة القاهرة  6999

 المشرف علي التدريب العملي ، قسم االذاعة و التليفزيون ، كلية االعالم ، جامعة القاهرة  6999

 :المهنية و الجمعيات العلمية الهيئات  خدمة

 The International Journal of Journalism and Massل   ةالتحريري الهيئةعضو  2013  

Communication   

 المنعقد فى دنفر ، الواليات المتحدة االمريكية AEJMCلمجوعة البحوث المقدم الى مؤتمر و مقيم محكم   4062

 Comprehensive Research Journal of Education and  Generalمحكم لبحث مقدم الى   4064

Studies (CRJEGS) 

 للحصول علي التمويل   Qatar National Research fundمحكم و مقيم لمشروع بحثي مقدم الى  4066

 Communication & Societies Research Journalعضو الهيئة التحريرية ل   4060

أورالندو ، فلوريدا ، الواليات الشبكة العنكبوتية ، رئاسة  جلسة علمية فى المؤتمر السادس عشر للمعلوماتية و   4009

 المتحدة

 ، بلدية العين ، االمارات " تنظيم الفعاليات" دورة تدريبية بعنوان    4009

 ، االمارات  STRATA" لهيئة الطيران " مهارات االتصال و التواصل " دورة   4009
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 ( AUSACE)عضو لجنة الجوائز لمؤتمر رابطة أساتذة االعالم العرب و االمريكيين  4001

 ، مركز التعليم المستمر ، جامعة االمارات" الحمالت االعالمية" دورة تدريبية  4001

 عضو المجموعة االستشارية لمؤتمر العالمي للالعالم الموجة لالطفال و الشباب ،كارلستاد، السويد 4002

 ، دنفر ، الواليات المتحدة AEJMC، مؤتمر "  رؤية االخر " مناقش لجلسة الملصقات بعنوان   4002

 مقيم و محكم لمجوعة بحوث مقدمة للمؤتمر العاشر لجامعة هاواي لالنسانيات  و الفنون ، هاواي ، الواليات المتحدة 4002

 رئيس جلسة ، للمؤتمر العاشر لجامعة هاواي لالنسانيات  و الفنون ، هاواي ، الواليات المتحدة  4002

 ، رعاية الشباب ، جامعة االمارات" االثار السلبية لالتصال المرئي " دوة المتحدث الرئيسي لن  4002

 عضو لجنة تحكيم جائزة حبيب لالبداع االعالمي ، االمارات العربية المتحدة   4004

 شاركت بالتدريس فى الشهادة التخصصية  الدارة العالقات العامة ، مركز التعليم المستمر ، جامعة االمارات   4006

 رئيس جلسة ، مؤتمراالعالم العربي و الهوية ، قسم االتصال الجماهيري ، جامعة االمارات  4000

 مقيم و محكم لمجلة جامعة الشارقة ، جامعة الشارقة ، االمارات   4000

 عضو بنك المعلومات الخاصة بالطفل و العنف علي الشاشة و التابع لليونسكو   4000

 االجتماعية ، تصدرها الجمعية االجتماعية و الجامعة االمريكية بالشارقة ، االمارات مقيم و محكم لمجلة الشئون 6999

 عضو  اللجنة االعالمية لجامعة االمارات 6999

 عضو اللجنة االعالمية لوزارة البيئة ، القاهرة  6999

 :الدورات التدريبية لتطوير االداء المهني 

 ، أبو ظبي ، االمارات Two four 54، دورة نظمتها  Final Cut Proاالستخدامات الحديثة لبرنامج     4062

 ، أبو ظبي ، االمارات Two four 54االنتاج السينمائي ، ورشة نظمتها    4062

4062  Photoshop ،  دورة نظمتهاTwo four 54 أبو ظبي ، االمارات ، 

 تدريب ، أبو ظبي ، االمارات Two four 54الصحافة التليفزيونية دورة نظمتها   4064

 فى التعليم ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات  Blackboardورشة استخدام برنامج      4066

 ، مركز تقنيات التعليم و التعلم ، جامعة االمارات   Flashورشة استخدام برنامج   4060

 نيات التعليم و التعلم ، جامعة االمارات، مركز تق  SPSSورشة استخدام برنامج  4009

 ، مركز تقنيات التعليم و التعلم ، جامعة االمارات Soft Image ورشة استخدام برنامج 4009

 ورشة تقييم االداء التدريسي ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات  4002
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 ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات  PowerPointورشة االستخدامات الحديثة لل 4000

 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة االمارات"   Capstone Course"ورشة التعريف بمساق   6999

 :عضوية الجمعيات الثقافية ، التعليمية و المهنية 

 ابع لليونسكو ، نوردكم ، السويدعضو ببنك المعلومات عن الطفل و العنف علي الشاشة الت  4060

 AUSACEعضو رابطة اساتذة االعالم العرب و االمريكيين   4009-4064

 عضو لجنة تحكيم االفالم التسجيلية ، جائزة دبي للصحافة ، دبي ، االمارات     2007

 عضو اللجنة االستشارية التحاد االذاعات العربية ، تونس   4002

  الدولية ، العين ، االماراتعضو جمعية السيدات  7331

 عضو الجمعية المصرية لالمم المتحدة ، مصر 6999

 عضو جمعية أصدقاء الشاشة و الميكروفون ، كلية االعالم ، جامعة القاهرة  6992

 ( الكلية االمريكية سابقا) عضو جمعية خريجي كلية رمسيس للبنات   6996

BIOGRAPHICAL CITATION   

4062      (Who's Who in Humanities Higher Education (WWHHE  ،. USA  

4001    The Marquis " Who's Who in the World"      الواليات المتحدة  42، الجزء ، 
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