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السيرة الذاتية 
البيانات الشخصية 

 .داليا محمد عبد اهلل محمود حسن: االسم 
أستاذ بقسم العالقات العامة واإلعالن بكمية اإلعالم بجامعة القاىرة ورئيس مجمس قسم : الوظيفة

. 2020 سبتمبر 16العالقات العامة واإلعالن اعتباًرا من 
 daliamohammed@cu.edu.eg -: عنوان البريد اإللكتروني 

   - dr.dalia_pra@hotmail.com 

: البيانات المهنية
بكالوريوس من قسم العالقات العامة واإلعالن بكمية اإلعالم بجامعة القاىرة عام : المؤىل
1997 .
. جيد جدًا مع مرتبة الشرف: التقدير

 وتم الحصول عمي درجة الماجستير 2002/ 10/ 16تمت مناقشة رسالة الماجستير فى - 
اتجاىات الجميور والمعمنين نحو : " وكان عنوان الرسالة 2002 / 12 / 18بتقدير ممتاز في 
" . دراسة مقارنة بين اتجاىاتيم نحو األشكال التقميدية والحديثة : إعالنات الطرق 

. 2003تم التعيين في وظيفة المدرس المساعد بقسم العالقات العامة واإلعالن في يناير - 
العوامل المؤثرة عمى فعالية "  بعنوان 2008/ 2 / 21تمت مناقشة رسالة الدكتوراه فى - 

وكانت بتقدير مرتبة " دراسة مقارنة عمى الوسائل والجميور: أساليب التسويق المباشر فى مصر
.   الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات العربية واألجنبية 

. 2008/ 4/ 29تم التعيين في وظيفة مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن في- 
 .2014/ 10/ 27تم التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بقسم العالقات العامة واإلعالن في - 
. 2020 فبراير 29تم التعيين فى وظيفة أستاذ بقسم العالقات العامة واإلعالن فى - 

: المواد الدراسية التى قمت بتدريسها
. جامعة القاىرة- طالب المستوى الثالث بكمية اإلعالم / التسويق االجتماعى - 1
. جامعة القاىرة- طالب المستوى الرابع بكمية اإلعالم  / (2)إنتاج مواد إعالمية - 2
. جامعة القاىرة- طالب المستوى الثانى بكمية اإلعالم / االتصاالت التسويقية - 3
. جامعة القاىرة- طالب المستوى الثانى بكمية اإلعالم  / (1)مادة إعالمية بالمغة األجنبية - 4
. جامعة القاىرة- طالب المستوى الثانى بكمية اإلعالم / مناىج البحث اإلعالمى - 5
.  جامعة القاىرة–طالب المستوى الثالث بكمية اإلعالم / اإلقناع - 6
. جامعة القاىرة- طالب المستوى الثالث بكمية اإلعالم / / األنشطة الترويجية - 7
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 خالل الفصل الدراسى الثانى بأكاديمية أخبار اليومطالب الفرقة الثالثة / وسائل اإلعالن - 8
.  2009بعام 

. طالب الفرقة الثانية بدبموم العالقات العامة/ تخطيط العالقات العامة - 9
. طالب الفرقة األولى ببرنامج اإلعالم بالتعميم المفتوح/ المدخل إلى اإلعالن - 10
. طالب الفرقة الثانية ببرنامج اإلعالم بالتعميم المفتوح/ إدارة اإلعالن واقتصادياتو- 11
. طالب الفرقة الثالثة ببرنامج اإلعالم بالتعميم المفتوح / (3)ترجمة إعالمية - 12
. فن العالقات العامة لطالب الفرقة الرابعة ببرنامج اإلعالم بالتعميم المفتوح- 13
.  االتصاالت التسويقية المتكاممة بالشعبة اإلنجميزية بكمية اإلعالم- 14
15 -Media Translation 2بالشعبة اإلنجميزية بكمية اإلعالم  .
. االتصاالت التسويقية المتكاممة بالمعيد الدولى لإلعالم بأكاديمية الشروق- 16
. التسويق اإللكترونى بالمعيد الدولى لإلعالم بأكاديمية الشروق- 17
مدخل إلى العالقات العامة المستوى األول بالمعيد العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم - 18

. الحديث بالتجمع الخامس
إدارة " و " اإلعالن اإللكترونى"، و " العالقات العامة والتغيير االجتماعى"مقررات - 19

المستوى الرابع بالمعيد العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم " الكتابة لإلعالن " و " العالقات العامة 
. الحديث

المستوى األول بالمعيد العالى " مقدمة فى مناىج البحث" و" مقدمة فى اإلعالن"مقررى - 20
. الكندى لتكنولوجيا اإلعالم الحديث

المستوى الثالث بالمعيد " برامج العالقات العامة"، " حمالت العالقات العامة"مقررات - 21
.  العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم الحديث بالتجمع الخامس

المستوى الثالث بالمعيد العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم " االتصال الشخصى"مقرر - 22
.  الحديث بالتجمع الخامس

/ 2018، برنامج الماجستير اإللكترونى لمعام األكاديمى " اإلعالم المتخصص" مقرر- 23
2019. 

/ 2018، السنة التمييدية لمماجستير لمعام األكاديمى " موضوع خاص فى اإلعالن" مقرر- 24
2019. 

مقرر المسوح واستطالعات الرأى فى دبموم االتصال السياسى العام األكاديمى - 25
2019/2020 .
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: مشروعات التخرج
: تم اإلشراف عمى عدة مشروعات وكانت موضوعاتيا- 
. 2008حممة إعالنية لجمع التبرعات لتطوير المساكن العشوائية وذلك فى عام - 1
. 2008حممة إعالنية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر اليجرة غير الشرعية وذلك فى عام - 2
. 2009حممة تسويق تجارى عن منتج فودينا وذلك فى عام - 3
حممة تسويق اجتماعي عن تجنب العنف داخل األسرة و تأثيراتو السمبية عمى األطفال وذلك - 4

 .2009فى عام 
حممة إعالمية عن لتوعية طالب جامعة القاىرة بالمكتبة المركزية الحديثة بجامعة القاىرة - 5

. 2009وذلك فى عام 
 . 2010حممة إعالمية لنزع األلغام فى منطقة العممين واستثمارىا - 6
. 2010حممة تسويق اجتماعى لمحد من الفساد اإلدارى فى - 7
. 2011 فى On The Runحممة تسويق تجارى لـ - 8
حممة تسويق اجتماعى حول األصالة والمعاصرة وكيفية الحفاظ عمى تقاليدنا وعدم التقميد - 9

. 2011األعمى لمقيم الغربية فى المالبس والمأكوالت واالحتفاالت فى 
. 2012 فى B.TECHحممة تسويق تجارى لـ- 10
 .2012حممة تسويق اجتماعى لمحفاظ عمى اآلثار والنيى عن االتجار فييا فى - 11
. 2013حممة تسويق تجارى عن قرية فجنون فى - 12
. 2013حممة تسويق اجتماعى عن أىمية العمل معًا لتنمية سيناء فى - 13
اإلشراف عمى حممة تسويق اجتماعى حول سموكيات الجميور المرتاد لمترو - 14

.  2014اإلنفاق
 . 2015اإلشراف عمى حممة تسويق تجارى الكسسورات عزة فيمى فى - 15
. 2015اإلشراف عمى حممة تسويق تجارى لكريزى ووتر فى - 16
 .2015 فى Tuperwareاإلشراف عمى حممة تسويق تجارى لممنتجات المنزلية تابر وير - 17
اإلشراف عمى مشروعات التخرج بالمعيد العالى لتكنولوجيا اإلعالم الحديث فى العام - 18

عن المشروعات القومية فى مصر " خريطة جديدة"، وحصل مشروع 2018/ 2017األكاديمى 
 . 2018عمى المركز األول فى اإلعالن اإلذاعى فى ميرجان أكاديمية الشروق فى أكتوبر 

اإلشراف عمى مشروع تخرج ع السطح بقسم العالقات العامة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة - 19
.  وحصل عمى المركز الثانى عمى مستوى القسم2019/2020فى العام األكاديمى 
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  : والمذكزات العلميةإعداد الكتب

مقدمة فى " بعنوان 2010 فى نياية تم إصدار كتاب فى مجال التسويق المباشر -1
 .وصدر منو طبعتين حتى اآلن" التسويق المباشر

التابعة " اإلعالم الرياضى"تم إعداد كتاب عن التسويق الرياضى وذلك ضمن دبمومة  -2
 .2010لبرنامج اإلعالم بالتعميم المفتوح وذلك فى 

 2008وتم تدريسيا خالل عامى  (1)تم إعداد مذكرة فى مادة إعالمية بالمغة األجنبية  -3
 .2009و

ويتم تدريسيا خالل الفصل الدراسى  (2)تم إعداد مذكرة فى مادة إنتاج مواد إعالمية  -4
 . وحتى اآلن مع تحديث األمثمة العممية كل عام2008الثانى منذ 

 .2014 فى Media Translation 2تم إعداد مذكرة فى مادة  -5

إيمان أسامة وجارى مراجعتو . بالمشاركة مع الزميمة د" اإلعالن الرقمى" تم إعداد كتاب  -6
(. 2020أغسطس )حالًيا 

 :الخبرات العملية
 –أكتوبر  )المشاركة فى إعداد دبمومة متخصصة فى االتصاالت التسويقية المتكاممة - 1

. مع األستاذ الدكتور أشرف عبد المغيث وقد حصمت عمى موافقة رئيس الجامعة (2008نوفمبر 
االشتراك فى وضع برنامج لتطوير مشروعات التخرج لطالب قسم العالقات العامة واإلعالن - 2
(. 2008 نوفمبر –سبتمبر  )
نائب وحدة تنمية الموارد البشرية بكمية اإلعالم وفقًا لقرار مجمس الكمية فى شير - 3

 :وقد تم التنظيم واإلشزاف على العديد من الدورات كالتالى 2009أكتوبر 

 وقذ 2010  يْبير6 يْبير حزً 2 واىزً اّعقذد ٍِ إعذاد ورأهيو ٍذرة ٍحزرفدورح  ( أ)

. حضرد ثْفطً اىذورح ورٌ اخزيبزهب

 وقذ اّعقذد ٍِ  ىيَذرضيِ اىَطبعذيِ واىَعيذيِ ثقطٌ اإلراعخ Final Cutدورح اىـ  ( ة)

 10 و8 و6)اىطجذ واالثْيِ واألرثعبء و  ( فجراير 3 إىً 1)اإلثْيِ إىً األرثعبء 

 .(2010فجراير

وقذ ىيَذرضيِ اىَطبعذيِ واىَعيذيِ ٍِ ٍخزيف أقطبً اىنييخ  Final Cutدورح اىـ  (ج)

ثىاقع األحذ واىثالثبء واىخَيص ٍِ مو 2010 فجراير  18 فجراير حزً 7اّعقذد ٍِ 

. أضجىع

 ألعضبء هيئخ اىزذريص واىَذرضيِ اىَطبعذيِ SPSSدورح فً اىجرّبٍح اإلحصبئً  (د)

 .(ٍحبضراد10)2010 فجراير  18 فجراير حزً 7واىَعيذيِ ٍِ 
 فً  ىيعبٍييِ ثبىنييخICDLدورح فً رخصخ اىقيبدح اىذوىيخ ىيحبضت اآلىً  (هـ)

2011. 
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. 2012دورح فً اىفىرىشىة فجراير  (و)

. Wordدوراد ىيعبٍييِ ثبىنييخ ىجرّبٍح اىـ  (ز)

.  ىجعض اىَعيذيِ فً اىنييخ2012 فً ضجزَجر SPSSدورح فً اىـ  (ذ)

.  2012دورح فً اىفىرىشىة ضجزَجر  (ط)

. 2013 ديسمبر – فى نوفمبر SPSSدورة فى برنامج اإلحصاء الـ (ى)
 الخاص بتصميم شعارات المؤسسات خالل شير ديسمبر Illustratorدورة فى برنامج الـ (ك)

2013 .
األسرة " مقرر الجمسة الخامسة فى المؤتمر العممى الدولى األول لكمية اإلعالم بعنوان - 4

 وكانت الجمسة الخامسة تحت عنوان اإلنترنت 2009فى فبراير " واإلعالم وتحديات العصر
.     والعالقات األسرية

تم اإلعداد الستمارة بحث الستطالع أراء أعضاء ىيئة التدريس فى الئحة - 5
البكالوريوس الحالية والخاصة بقسم العالقات العامة واإلعالن وكذلك برنامج 
الدراسات العميا وتم توزيع ىذه االستمارات عمى أعضاء ىيئة التدريس وبعض 

الطالب فى المستوى الثالث والرابع بالقسم فضاًل عن بعض الطالب فى السنة الثانية 
عداد  عرض خاص بنتائج "دبموم والسنة التمييدية لمماجستير وقمت بنفسى بتفريغيا وا 

 وذلك عند عقد المؤتمر العممى Power Pointباستخدام برنامج الـ " ىذا االستطالع
تطوير الئحة المواد الدراسية لمطالب " القسم العالقات العامة واإلعالن تحت عنوان 

 .2009 مارس 30وذلك فى " فى مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا
تطوير الئحة " مقرر جمسة المؤتمر العممى لقسم العالقات العامة واإلعالن تحت عنوان - 6

  2009 مارس 30وذلك فى " المواد الدراسية لمطالب فى مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا
 لتقديمو لميونيسيف حول وضع برنامج لكيفية بناء Proposalاالشتراك فى تصميم - 7

.  إيناس أبو يوسف. االستراتيجيات االتصالية فى القضايا االجتماعية تحت إشراف د
ومقدم إلى برنامج " تطوير برنامج العالقات العامة واإلعالن"االشتراك فى إعداد مشروع - 8

وحدة إدارة مشروعات - التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد بالتعميم العالي بوزارة التعميم العالي 
 .التطوير

االشتراك فى إعداد خطة لتدريب كافة العاممين بالكمية من أعضاء ىيئة تدريس والييئة - 9
.  2016/ 2014 ، 2013/ 2012 ، و 2011/ 2010 وذلك ألعوام المعاونة واإلداريين
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اىَطئىه عِ ٍعيبر اىطالة واىخريديِ فً إطبر اىحصىه عيً اىدىدح ورىل - 10

.  وحتى اآلن2012منذ مايو 
منسق الدورات التدريبية الخاصة بالطالب وىى خدمة مجانية تقدم لمطالب فى إطار وحدة - 11

:  وذلك كما يمى2014 وحتى يناير 2012الجودة و تم تنظيم العديد من الدورات منذ ديسمبر 
 9و 2وذلك لمدة يومين دورة تصميم المواقع اإلعالنية لمشركات عبر اإلنترنت  ( أ)

 . طالب27 وقد استفاد منيا 2012ديسمبر 

نتاج المطبوعات اإلعالمية  ( ة)  . ساعات6مارس بواقع 5 و 4وذلك يومى إعداد وا 

التقييم القبمى لمحمالت اإلعالنية بالتطبيق عمى حممة اإلرىاب ال دين لو     (ج)
.  الدولية

. ميارات العرض الفعال (د)
 خالل األسبوع الثانى من إجازة Illustratorكما تم تنظيم دورتين فى برنامج الـ (ىـ)

/ 2013نصف العام واألسبوع األول من الفصل الدراسى الثانى بالعام الدراسى 
2014 .

المسئول عن التدريب العممى والميدانى لطالب قسم العالقات العامة وذلك فى عامى - 12
.  2013/ 2012 وخالل الفصل الدراسى الثانى لعام 2010 و2009

 وكذلك فى لجنة يناير 2012عضو فى لجنة المكتبة لمذىاب لمعرض الكتاب عن عام - 13
. 2015 و 2014

عضو لجنة تحكيم مشروعات التخرج بقسم التسويق اإلعالمى بأكاديمية الشروق فى يناير - 14
2015 .

 وحتى نياية يناير 2014منسق معيار البرامج التعميمية بالكمية فى الفترة من سبتمبر - 15
2015 .

ممثل المجنة التنفيذية عن كمية اإلعالم بوحدة مناىضة التحرش والعنف ضد المرأة التابعة - 16
. 2015 وحتى سبتمبر 2014لجامعة القاىرة منذ سبتمبر 

. 2015مراجع خارجى معتمد من الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد منذ فبراير - 17

 2015 مايو 27المدير األكاديمى لوحدة ضمان الجودة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة منذ - 18
. 2015 ديسمبر 28وحتى 
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 31 وحتى 2016نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة منذ مارس - 19
. 2016أغسطس 

معار إعارة داخمية كرئيس قسم العالقات العامة واإلعالن بالمعيد العالى الكندى لتكنولوجيا - 20
. 2018 أغسطس 30 وحتى 2017اإلعالم الحديث بالتجمع الخامس وذلك اعتبارا من يناير 

نائب مدير وحدة الجودة بالمعيد العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم الحديث بالتجمع  - 21
 .2018 أغسطس 30 وحتى وحتى 2017الخامس وذلك اعتبارا من يونيو 

االشتراك فى وضع الالئحة الجديدة لممعيد العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم الحديث - 22
/ 2017خالل العام األكاديمى  (توصيف المقررات الجديدة لقسم العالقات العامة واإلعالن)

2018 .
مراجع خارجى لبرنامج التسويق اإلعالمى بمعيد اإلعالم بأكاديمية الشروق لمعام - 23

. 2018/ 2017األكاديمى 
 MTIمراجع خارجى لبرنامج العالقات العامة واإلعالن بكمية اإلعالم بالجامعة الحديثة - 24

 2018/ 2017لمعام األكاديمى 
عضو بفريق زيارة كمية اإلعالم بجامعة أكتوبر لمعموم الحديثة واآلداب العتمادىا من ىيئة - 25

. 2019 أبريل عام 18 - 16ضمان جودة التعميم واالعتماد وذلك فى الفترة من 
 .2019 فى يوليو MTIعضو فى زيارة دعم فنى لكمية اإلعالم بالجامعة الحديثة - 26
جامعة القاىرة ابتداء من - عضو فى لجنة التحضير لالعتماد الدولى بكمية اإلعالم - 27

. ، وحتى اآلن2018أكتوبر
إبداء الرأى فى الخطة البحثية و تطوير الئحة قسم العالقات العامة واإلعالن بكمية - 28

 .2018/2019اإلعالم فى العام األكاديمى 
عضو فى لجنة التسويق لممؤتمر الخامس والعشرين لكمية اإلعالم تحت إشراف رئيس قسم - 29

صناعة اإلعالم فى ظل الفرص والتحديات التكنولوجية " العالقات العامة واإلعالن وكان بعنوان 
".  واالستثمارية

ضمن الدبمومات المينية التابعة لمركز " اإلعالن"عضو فى لجنة اإلعداد لالئحة برنامج - 30
. التعميم المدمج بجامعة القاىرة

فى كمية اإلعالم جامعة القاىرة لمعام " القيادة واألخالقيات" المشرف األكاديمى عمى معيار - 31
 .2019/2020األكاديمى 

المنسق األكاديمى لمطالب ذوى االحتياجات الخاصة فى كمية اإلعالم جامعة القاىرة - 32
 .2019/2020، و 2016/ 2015، و2014/2015لألعوام األكاديمية 
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دور اإلعالم فى " معقب فى جمسة بحوث فى المؤتمر السنوى الخامس لإلعالم  بعنوان- 32
 بجامعة أكتوبر 2019 نوفمبر 30، فى "التصدى لمقضايا المائية فى ظل التغيرات المناخية

.  MSAلمعموم الحديثة واآلداب 
 2019/2020منسق الدبمومات المينية بكمية اإلعالم بجامعة القاىرة عن العام األكاديمى - 33
وتوصيف مقرراتو خالل العام " اإلعالم األفريقى" المشاركة فى إعداد الئحة برنامج - 34

2019/2020. 
إعداد الئحة الدبموم المينى فى اإلعالن ضمن نظام التعميم المدمج بجامعة القاىرة خالل - 35

 .2019/2020العام 
تحكيم مشروعات التخرج لطالب قسم العالقات العامة واإلعالن فى كمية األىرام الكندية - 36

 (.2020أغسطس )ومعيد أكتوبر العالى لإلعالم 
 بتاريخ 5663عضو بمجنة قطاع معاىد اإلعالم والمغات بالعام األكاديمى بقرار وزارى رقم - 37
جراء زيارات لمعيد الجزيرة واألكاديمية الدولية لشعبة عموم اإلعالم 2019 ديسمبر 21  وا 

ومراجعة العديد من الموائح الدراسية بكل من أكاديمية أخبار اليوم ومعيد الجزيرة واألكاديمة 
 –كينج مريوط - قسم اإلعالم - الدولية لشعبة عموم اإلعالم و المعيد العالى لمدراسات األدبية 

 .اإلسكندرية
رئيس كنترول المستوى األول والثالث بالشعبة اإلنجميزية بكمية اإلعالم جامعة القاىرة - 38

 .2019/2020ورئيس كنترول السنة التمييدية لمماجستير وذلك فى العام األكاديمى 
مراجع خارجى لبرنامج العالقات العامة واإلعالن بكمية اإلعالم باألىرام الكندية عن العام - 40

 .2019/2020األكاديمى 
مراجع خارجى لبرنامج اإلعالن باألكاديمية الدولية لشعبة عموم اإلعالم وذلك عن العام - 41

 .2019/2020األكاديمى 
األبحاث العممية 

، المؤتمر "اتجاىات الجميور نحو اإلعالنات عبر الياتف المحمول " داليا محمد عبداهلل، - 1
اإلعالم وقضايا اإلصالح فى المجتمعات " العممى لكمية اإلعالم الخامس عشر ، تحت عنوان 

. ، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة2009 يوليو 9 – 7"الواقع والتحديات: العربية
تأثير التعرض لإلعالنات التميفزيونية عمى اتجاىات الشباب المصرى " داليا محمد عبداهلل، - 2

 عشر لكمية اإلعالم تحت عنوان سادسفى المؤتمر العممى ال " دراسة مسحية:نحو المادية
، كمية اإلعالم، 2010 يوليو 15-13، "الواقع والتحديات: الفقر والميمشيناإلعالم وقضايا "

 .جامعة القاىرة
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تأثير األزمة المالية العالمية عمى األنشطة الترويجية " داليا محمد عبداهلل، وعمياء سامى ، - 3
، المجمة المصرية لبحوث اإلعالم العدد " دراسة مسحية: 2009لمشركات فى مصر خالل عام 

 .2010ديسمبر - السادس والثالثون، كمية اإلعالم ، جامعة القاىرة، يوليو 
: االتصاالت التسويقية المتكاممة فى مصر والعالم "داليا محمد عبداهلل، و إيمان زىرة ، - 4

 جامعة القاىرة ومنظمة األمم – عشر لكمية اإلعالم سابعفى المؤتمر العممى الالواقع والمستقبل 
 .2011 ديسمبر 20-19من  (اليونسكو)المتحدة لمتربية والعموم والثقافة 

العوامل المؤثرة عمى كيفية إدراك المستيمكين ألزمة المنتج وردود " داليا محمد عبداهلل، - 5
دراسة حالة الشركة المصرية العالمية لمتجارة والتوكيالت، المجمة المصرية لبحوث : أفعاليم نحوه

 .2012ديسمبر - اإلعالم العدد الثانى واألربعين، كمية اإلعالم ، جامعة القاىرة، أكتوبر 
اىعىاٍو اىَؤثرح عيً ردْت اىدَهىر اىَصري إلعالّبد اىفيطجىك " داليا محمد عبداهلل، - 6

، اىَديخ اىَصريخ " عيً عيْخ ٍِ ٍطزخذًٍ اىفيطجىك ٍطحيخدراضخ : "واردبهبرهٌ ّحىهب

ضجزَجر - ىجحىس اإلعالً ، اىعذد اىثبٍِ واألرثعىُ  ، مييخ اإلعالً ، خبٍعخ اىقبهرح، يىىيى 

2014. 
محددات الكممة المنطوقة اإللكترونية عبر موقع التواصل االجتماعى "داليا محمد عبداهلل، - 7
 دراسة مسحية عمى عينة من: وتأثيرىا عمى النوايا الشرائية لمجميور المصرى" الفيس بوك"

، المجمة العممية لبحوث العالقات العامة واإلعالن، العدد األول، " الفيس بوك"مستخدمى موقع 
. 2015مارس - كمية اإلعالم ، جامعة القاىرة، يناير 

8-  Abdallah, D. M., " Major Research Areas in Marketing and 

Advertising via Mobile Phone: A Secondary Analysis", Paper presented 

at the International Conference on Advanced Research in Business and 

Social Sciences in Kuala Lumpur, Malaysia on September 2 to 3, 

2015,pp.528 -537. available at: https://web.actuaries.ie/sites/default/files/ 

ermresources/04_PROCEEDINGS_ICARBSS2015_THE%20EFFECT%

20OF%20ENTERPRISE%20RISK%20MANAGEMENT%20ADOPTIO

N%20TO%20SHAREHOLDERS%20WEALTH%20AND%20FIRM%E

2%80%99S%20RISKINESS.pdf.pdf 

اردبهبد اىدَهىر اىَصري ّحى اإلعالّبد اىزييفسيىّيخ اىَثيرح ىيدذه " داليا محمد عبد اهلل، - 9

المجمة العممية لبحوث العالقات العامة واإلعالن، العدد الخامس، كمية ، "واضزدبثبرهٌ ّحىهب
. 2016مارس - اإلعالم ، جامعة القاىرة، يناير 
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استخدام المنظمات العاممة فى مصر لوسائل التواصل االجتماعى فى "، داليا محمد عبداهلل -10
المجمة العممية لبحوث العالقات العامة ، " دراسة مسحية"اتصاالت األزمة واتجاىاتيم نحوىا 

 2017مارس - يناير ، كمية اإلعالم ، جامعة القاىرة العدد التاسع،واإلعالن،
، " دور الفيسبوك فى إدارة اتصاالت األزمة لدى المنظمات فى مصر" داليا محمد عبداهلل، - 11

 بعنوان أثر CIC الثانى فى المعيد الكندى العالى لتكنولوجيا اإلعالم الحديثالمؤتمر الدولى 
 مايو 4-3، (دراسات فى الواقع ورؤى المستقبل)اإلعالم الجديد عمى المجتمعات العربية 

2017. 
أثناء أزمة  تأثير االتصاالت السمبية عبر وسائل التواصل االجتماعى "، داليا محمد عبداهلل- 12

دراسة حالة عمى شركة القاىرة : ئوعمى سموك الجميور المصرى نحو مقاطعة شراالمنتج 
اىَديخ اىَصريخ ىجحىس اإلعالً ، اىعذد اىحبدي واىطزىُ  ، ، ( مصرىاينز)لمصناعات الغذائية 

. 2017ديطَجر - مييخ اإلعالً ، خبٍعخ اىقبهرح، أمزىثر 

داليا محمد عبداهلل، العوامل المؤثرة عمى فعالية التطبيقات ذات العالمات التجارية فى - 13
اىَديخ اىَصريخ ىجحىس ، "دراسة مقارنة بين المستخدمين وغير المستخدمين: "اليواتف الذكية

.  2018ٍبرش - ، مييخ اإلعالً ، خبٍعخ اىقبهرح، يْبير  (62)اإلعالً ، اىعذد 

االتجاىات البحثية فى دراسات االتصاالت التسويقية واإلعالنية عبر "داليا محمد عبداهلل، - 14
، المؤتمر الدولى األول "رؤية تحميمية نقدية: (2017 - 2007)شبكات التواصل االجتماعى 
، جامعة أبوظبى، قسم "اإلعالم واالتصال فى عصر التفاعل الرقمى" لإلعالم واالتصال بعنوان 

 .2018 مارس 21 -19دراسات االتصال والمغات،اإلمارات العربية المتحدة، 
المؤتمر ، "تقييم فعالية استراتيجية اتصاالت األزمة عبر الفيسبوك"داليا محمد عبداهلل، - 15

دور اإلعالم "  بعنوان CIC الثالث فى المعيد الكندى العالى لتكنولوجيا اإلعالم الحديثالدولى 
  .2018 مايو 3-2، "العربى فى دعم مؤسسات الدولة فى ظل المتغيرات الراىنة

تأثير المشاركة فى مجتمع العالمة التجارية االفتراضى عبر الفيسبوك داليا محمد عبداهلل، - 16
المجمة العممية لبحوث ، "مصر- دراسة حالة عمى صفحة سامسونج : عمى ثقة ووالء المستيمكين
. 2018ديسمبر - ، أكتوبر 16 العدد  ،العالقات العامة واإلعالن

اتجاىات الجميور المصرى وأنماط سموكيم نحو منتجات الحنين إلى داليا محمد عبداهلل، - 17
الماضى، دراسة مقبولة لمنشر فى المجمة المصرية لبحوث اإلعالم ، العدد السابع والستون  ، 

 .2019يونيو - كمية اإلعالم ، جامعة القاىرة، أبريل 
التسويق األخضر ومراعاة االعتبارات البيئية فى المواقع اإللكترونية " داليا محمد عبد اهلل، - 18

، المؤتمر الدولى الثامن "دراسة تحميمية مقارنة: الرسمية لممنظمات فى إطار التنمية المستدامة



11 
 

كمية - ، جامعة الممك سعود 2030اإلعالم والتنمية فى ضوء رؤية المممكة العربية السعودية :
 فبراير 27-26الرياض وتنظمو الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، - قسم االعالم - اآلداب 
2020 

: اإلشراف عمى الرسائل العممية والمناقشات العممية
: عمى سبيل المثال ال الحصر

 الماجستير ويدور فى رسالة مشارك عمى الباحثة ىبو مرسى المعيدة بالقسم المشرف ال- 1
دراسة : العالقات العامة الدولية لمشركات متعددة الجنسية فى مصرإستراتيجيات حول ىا موضوع

 وحصمت عمى تقدير ممتاز 2012 الرسالة فى فبراير وقد ناقشت الباحثة فى االتصال الثقافى
 .مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات األخرى

فى لباحثة إيمان أسامة المعيدة بالقسم وذلك لعمى رسالة ماجستير المشارك اإلشراف - 2
 فى فبراير وتم مناقشة الباحثة" العوامل المؤثرة عمى فعالية حمالت التسويق االجتماعى"موضوع
 . وحصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز2013

استخدام الجميور " بعنوان لماجستير ل فى رسالتيا ماريان مرادمشارك عمى المشرف ال- 3
 رسالتيا فى وقد قامت الباحثة بمناقشة" المصرى لمتميفون المحمول وعالقتو بالتفاعل االجتماعى

 وحصمت عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع 2013نياية شير نوفمبر 
 .الجامعات األخرى

لماجستير ويدور موضوع ىذه ل عبد الوارث فى رسالتو مصطفىمشارك عمى المشرف ال- 4
وتم رسالة حول تأثير األنشطة الترويجية عمى معارف واتجاىات وسموك الجميور نحو التأمين ال

 وحصل عمى امتياز بعد مناقشتو 2013تشكيل لجنة مناقشة لمطالب فى مجمس قسم أكتوبر 
 .مناقشة عمنية

العالقة بين " " فى رسالتيا لمماجستير بعنوان لبنى أحمد عمى بيميالمشرف المشارك عمى - 5
فاعمية المواقع التسويقية عبر االنترنت واإلتجاه نحو المنتجات المعمن عنيا بالتطبيق 

 وحصمت عمى 2015وتم مناقشتها فى أغسطس  "عمى عينة من الشباب المصري
 .الماجستير بتقدير ممتاز

تأثير عروض إعالنات عن لماجستير ل فى رسالتيامشارك عمى دينا نجيب المشرف ال- 6
وتم مناقشتها فى   دراسة مسحية:االستجابة المباشرة عبر التمفزيون عمي النية الشرائية لممستيمك

 .وحصمت عمى تقدير ممتاز 2016يناير 
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 فى  بالقسمدرس المساعدلباحثة إيمان أسامة المل الدكتوراهعمى رسالة المشارك اإلشراف - 7
وتم " تقييم فعالية استخدام الوسائل اإلعالنية التفاعمية فى التأثير عمى النوايا الشرائية" موضوع 

 وحصمت عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع 2017 يناير 4مناقشة الباحثة فى 
 .والتبادل مع الجامعات األخرى

عالقة استخدام "اإلشراف المشارك عمى ندى عادل حسن فى رسالتيا لمماجستير بعنوان - 8
" الشخصيات الخيالية فى اإلعالن التميفزيونى باتجاىات األطفال نحو المنتج وسموكيم الشرائى

 .تقدير ممتاز وحصمت عمى 2017 يناير 19وتم مناقشة الباحثة فى 
دور األنشطة "مناقشة الباحث اسماعيل محمد عبد الكريم فى رسالتو لمماجستير بعنوان - 9

، كمية "االتصالية لمعالقات العامة فى تحقيق أىداف المسئولية االجتماعية لمبنوك الفمسطينية
 . وحصول الباحث عمى الماجستير بتقدير جيد جًدا2015اآلداب، جامعة حموان،أغسطس 

استخدام أعضاء ىيئة " مناقشة الباحثة شيماء أبو عوف فى رسالتيا لمماجستير بعنوان - 10
" التدريس وطمبة الجامعات المصرية لمواقع الشبكات االجتماعية وعالقتو بدعم التواصل بينيما

 . وحصول الباحثة عمى الماجستير بتقدير ممتاز2016كمية اآلداب، جامعة حموان،مارس 
العالقة بين استخدام " مناقشة الباحث محمد عشرى مسعود فى رسالتو لمماجستير بعنوان - 11

، كمية اإلعالم ، جامعة "دراسة تجريبية: العالمة التجارية داخل السياق اإلعالمى وتذكرىا
 . وحصول الباحث عمى الماجستير بتقدير ممتاز2016القاىرة، 

استخدامات المراىقين " فى رسالتيا لمماجستير بعنوان "  سارة جمال" مناقشة الباحثة - 12
بمعيد الطفولة بجامعة " لممواقع اإللكترونية الخاصة بالتنمية البشرية واإلشباعات المتحققة منيا

 . وحصول الباحثة عمى الماجستير بتقدير ممتاز2016عين شمس، 
تأثير اإلعالن التميفزيونى " مناقشة الباحثة أسماء محمد شاكر فى رسالتيا لمماجستير - 13

 وحصمت 2017 يناير 24، جامعة حموان ، كمية اآلداب بتاريخ " عمى المفردات المغوية لمشباب
. الباحثة عمى تقدير ممتاز

استخدام ممارسى " مناقشة الباحث أسامة مصطفى، فى رسالتو لمماجستير بعنوان ، - 14
العالقات العامة فى شركات قطاع األعمال لتكنولوجيا االتصال وعالقتو بتطوير آدائيم ، كمية 

وحصل عمى تقدير  2017 فبراير 2اإلعالم، جامعة األزىر، قسم العالقات العامة واإلعالن فى 
. ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات األخرى

تقييم فاعمية " اإلشراف المشارك عمى الباحثة أسماء خميفة فى رسالتيا لمماجستير بعنوان - 15
دراسة تطبيقية عمى "الوسائل اإلتصالية التقميدية والحديثة فى التأثير عمى المشاركة السياسية 
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وتمت  ، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، قسم العالقات العامة واإلعالن" 2014انتخابات الرئاسة 
 وحصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز 2017 فبراير 25مناقشتيا فى 

عناصر " " اإلشراف المشارك عمى الباحثة بسمة سيد فى رسالتيا لمماجستير بعنوان - 16
". الرسالة اإلعالنية وتأثيرىا عمى مشاعر المستقبل وتذكره لإلعالن

  العوامل المؤثرة عمى "اإلشراف عمى الباحثة أية بدر فى رسالتيا لمماجستير بعنوان - 17
، وأجريت " عبر موقع الفيسبوك وفعاليتيا نحو وزن العالمة التجاريةلكترونيةاإلالمحادثات 

 .وحصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز 2020 أغسطس 18مناقشتيا فى 
دور أنشطة وزارة الثقافة المصرية فى تمبية " مناقشة الباحثة داليا فوزى محمد الشيخ، - 18

احتياجات األطفال ذوى اإلعاقة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كمية الدراسات العميا 
.  2018مارس - جامعة عين شمس - لمطفولة 

دور األنشطة االتصالية ببرامج " مناقشة الباحثة ىويدا عبد اهلل عبد الرحمن فى موضوع - 19
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كمية " الكشافة فى تنمية ميارات القيادة لدى الطفل المصرى

.  2018يونيو - جامعة عين شمس - الدراسات العميا لمطفولة 
" اإلشراف المشارك عمى الباحثة دينا محمد عمر عمى مشعل فى رسالتيا لمماجستير بعنوان- 20

العوامل النفسية واالجتماعية المؤثرة عمى استخدام الجميور المصرى لتطبيقات الياتف الذكى فى 
  وحصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز 2020، وتمت مناقشة الباحثة فى يناير "الحياة اليومية

التحميل الثقافى " االشراف المشارك عمى الباحث شادى ربيع فى رسالتو لمماجستير بعنوان - 21
، وتم مناقشة "دراسة سيميولوجية لعينة من الحمالت اإلعالنية : لخطابات اإلعالنات التجارية

.  وحصولو عمى امتياز2019الباحث فى يناير 
اتجاه المعمنين فى مصر " مناقشة الباحثة أمنية عبد الوىاب فى رسالتيا لمماجستير بعنوان- 22

 بكمية اإلعالم، 2019، وذلك فى فبراير " نحو تضمين الماركات التجارية داخل السياق الدرامى
.  جامعة القاىرة، وحصوليا عمى تقدير جيد جًدا

مستوى المشاركة " مناقشة الباحثة أسماء محمد غريب فى رسالتيا لمماجستير بعنوان- 23
وذلك " باألنشطة الترويحية وعالقتيا بوسائل االتصال واإلعالن لدى طالب كميات جامعة حموان

.  بكمية التربية الرياضية بنات بجامعة حموان2019 فبراير 10فى 
إشراف مشارك عمى الباحثة إيمان أحمد حمادة المدرس المساعد بالقسم فى رسالتيا لنيل - 24

تأثير الثقافة المجتمعية والعوامل التنظيمية عمى كفاءة إدارة اتصاالت " الدكتوراه، وبعنوان 
" األزمات
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إشراف عمى الباحثة لمياء أحمد شعبان المعيدة بالقسم فى رسالتيا لنيل الماجستير، - 25
تأثير استخدام المنظمات الستراتيجية التكامل بين القنوات التسويقية عمى النية الشرائية " وبعنوان 
 ". لممستيمك

مناقشة الباحثة ىند محمد عمى المدرس المساعد بالقسم فى رسالتيا لنيل الدكتوراه فى - 26
دراسة : العالقة بين كفاءة التسويق الداخمى لمعالمة التجارية واتجاىات العمالء نحوىا" موضوع 

. ، وحصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى"عمى عينة من المصارف العاممة فى مصر
كما يتم الحضور مع المشاركة بالرأي فى كافة السيمنارات العممية التى أجريت فى 

قسم العالقات العامة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة لمناقشة المشاريع الراغبة فى 
، كما كنت مقرر لبعض الجمسات العممية بالمؤتمرات السنوى التسجيل لمماجستير او لمدكتوراه

 .2008لكمية اإلعالم منذ 

 .الخبرات فى مجال التدريب

التابع لمعيد البحوث والدراسات " العالقات العامة واإلعالم والترويج" االشتراك فى برنامج - 1
 وذلك لمجموعة من الدارسين من 2009 أبريل 29 – 25األفريقية والذى تم عقده فى الفترة بين 

. السودان الشقيق
 .2016دورات تسويقية فى مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية فى فبراير ومارس - 2
دورة تدريبية فى مركز إعداد القادة عن التخطيط فى العالقات ووضع خطة برنامج لمعالقات - 3

. 2019 مارس 28 و 19، و2018 أكتوبر 9 و 1العامة فى 
 

 :عضوية المجان الجامعية
 .2020 سبتمبر 16رئيس مجمس قسم العالقات العامة واإلعالن اعتباًرا من  -

 .2014/ 2013أمين سر مجمس قسم العالقات العامة واإلعالن فى العام  -

عضو ومقرر لجنة المكتبة تحت رئاسة األستاذ الدكتور وليد فتح اهلل وذلك فى عامى  -
 .2013/2014 و 2013/ 2012

 .2020/2021، 2016/ 2015عضو مجمس الكمية خالل العام الجامعى  -

رئيس مجمس قسم العالقات العامة واإلعالن األكاديمى بالمعيد العالى لتكنولوجيا  -
 والعام 2016/2017اإلعالم الحديث بالتجمع الخامس منذ منتصف لمعام األكاديمى 

 .2018/ 2017األكاديمى 



15 
 

عضو بالمجمس األكاديمى بالمعيد العالى لتكنولوجيا اإلعالم الحديث بالتجمع الخامس  -
 .2018/ 2017 و 2016/2017لمعام األكاديمى 

/ 2017عضو فى مجمس إدارة المعيد العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم الحديث لمعام  -
2018 .
تكريم وجوائز 

 وذلك 2015 ضمان الجودة بكمية اإلعالم جامعة القاىرة خالل عام تكريم كمدير وحدة- 
خالل احتفالية الكمية بعد حصوليا عمى االعتماد من الييئة القومية لضمان جودة التعميم 

. 2017واالعتماد فى يوليو 
 بالمعيد الكندى العالى 2017/ 2016جائزة أفضل عضو ىيئة تدريس عن العام األكاديمى - 

. لتكنولوجيا اإلعالم الحديث
الثالث فى المعيد الكندى العالى لتكنولوجيا اإلعالم المؤتمر الدولى جائزة أفضل بحث فى - 

، "دور اإلعالم العربى فى دعم مؤسسات الدولة فى ظل المتغيرات الراىنة"  بعنوان CIC الحديث
  .2018 مايو 2-3

: الحاصمة عميها التدريبية  الدورات 
( Windows XP, Power Point, Internet )دورات فى الحاسب  اآللى بجامعة القاىرة - 

 2004سبتمبر / أغسطس 
، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة " أساليب البحث العممى- " 

. 2007/ 3/ 15 إلى 2007/ 3/ 12والتى عقدت فى الفترة من 
، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة "  ميارات االتصال الفعال- "  

. 2007/ 3/ 21 إلى 2007/ 3/ 19القاىرة والتى عقدت فى الفترة من 

مركزىتنموةىقدراتىأعضاءىهوئةىالتدروسىوالقواداتىبجامعةى،ى" ميارات العرض الفعال- " 
 .2007/ى4/ى4ىإلىى2007/ى4/ى2القاهرةىوالتىىعقدتىفىىالفترةىمنى

ى2007/ى6/ى17والتىىعقدتىفىىالفترةىمنىدورة اعداد المدرس الجامعى  ، جامعة القاىرة  ، - 
 . 2007/ى7/ى5إلىى

،ىمركزىتنموةىقدراتىأعضاءىهوئةىالتدروسى"ىاالتجاهاتىالحدوثةىفىىالتدروس"ى- 
 .2007/ى7/ى26ىإلىى2007/ى7/ى24والقواداتىبجامعةىالقاهرةىوالتىىعقدتىفىىالفترةىمنى

، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات " استخدام التكنولوجيا فى التدريس- " 
.  2008/ 1/ 16 إلى 2008/ 1/ 14بجامعة القاىرة والتى عقدت فى الفترة من 
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، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة " إدارة الوقت واالجتماعات- " 
.  2008/ 1/ 23 إلى 2008/ 1/ 21القاىرة والتى عقدت فى الفترة من 

 .2010 يْبير 6 يْبير حزً 2 واىزً اّعقذد ٍِ إعذاد ورأهيو ٍذرة ٍحزرفدورح - 
 24 ساعات فى 6يوم واحد لمد " توصيف البرنامج الدراسى : حضور ورشة عمل بعنوان -   

. 2013فبراير 

. 2013/ 3/ 25فى " الطالب والخريجون والتعميم والتعمم" حضور ورشة عمل بعنوان - 
، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة "النشر الدولى لمبحوث العممية- "

.  2013/ 12/ 22 إلى 2013/ 12/ 21القاىرة والتى عقدت فى الفترة من 

أخالقيات البحث العممى، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة - " 
.  2014/ 1/ 16 إلى 2014/ 1/ 15والتى عقدت فى الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة "تنظيم المؤتمرات العممية- "
.  (مسائى) 2014/ 1/ 16 إلى 2014/ 1/ 15والتى عقدت فى الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس "الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية- "
.  2014/ 1/ 19 إلى 2014/ 1/ 18والقيادات بجامعة القاىرة والتى عقدت فى الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة "نظم الساعات المعتمدة- "
.  2014/ 1/ 21 إلى 2014/ 1/ 20والتى عقدت فى الفترة من 

آداب وسموك المينة فى العمل الجامعى، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات - "
.   (مسائى)2014/ 1/ 21 إلى 2014/ 1/ 20بجامعة القاىرة والتى عقدت فى الفترة من 

. 2014/ 11/ 24، مركز ضمان الجودة بجامعة القاىرة، "توصيف البرنامج الدراسى- " 

. 2014/ 12/ 15تقرير المقرر والبرنامج الدراسى، مركز ضمان الجودة بجامعة القاىرة، - " 

. 2015 فبراير 12-9دورة مراجع خارجى، الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، - 

/ 9، وحدة ضمان الجودة بجامعة القاىرة "الدراسة الذاتية" ورشة عمل ليوم واحد بعنوان - 
11/2015 .

، المعيد العالى الكندى لتكنولوجيا اإلعالم "التفكير اإلبداعى وحل المشكالت" ورشة عمل - 
. 2017الحديث ، يوليو 
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، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة والتى "اإلدارة الجامعية- "
.  2017/ 7/ 8 إلى 2017/ 7/ 7عقدت فى الفترة من 

نظم االمتحانات وتقويم الطالب، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة - 
. 2018/ 9/ 4 إلى 2018/ 9/ 3القاىرة والتى عقدت فى الفترة من 

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة والتى "  ريادة األعمال- " 
. 2019 يناير 29 - 28عقدت فى الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة "التخطيط االستراتيجى- " 
. 2019 يونيو 13 - 12والتى عقدت فى الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة والتى "التفكير اإلبداعى- " 
. 2019 سبتمبر 3 - 2عقدت فى الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة القاىرة والتى " التفكير الناقد- " 
. 2019 سبتمبر 19 - 18عقدت فى الفترة من 

 


