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 سيرة ذاتية 
 موبايل :01091453065 /01006239950

 gmail.com40mmerhan@: إلكتروني بريد

  ميرهان محسن محمد السيد طنطاوي .

 االسم 

 

 جامعة اآلداب، كلية العامة، العالقات تخصص األولى، الشرف بمرتبة اإلعالم دكتوراه 

 معةس دارةإل التصاليةا الستراتيجياتا ينب "العالقة وعنوانها ،2011 يوليو مصر حلوان،

 الستثماريا القطاع لشركات ينةع على قارنهم ..دراسة. نهاع لجمهورا مدركاتو المنظمات

 ". مصر في العاملة مالعا األعمال وقطاع
 مصر حلوان، جامعة اآلداب، كلية العامة، العالقات تخصص ممتاز، بتقدير اإلعالم ماجستير 

 الشخصية عن لذهنيةا الصورة كوينت يف إلعالما وسائل دور" وعنوانها ، 2007 مايو
 يدانية".م تحليلية دراسة مصر، في العامة

 1994، مصر القاهرة، جامعة واإلعالن، العامة العالقات قسم اإلعالم، كلية "بكالوريوس. 

 الروسي الثقافي المركز من االعالمية المطبوعات وانتاج الجرافيك في متخصص دبلوم 

 .2011-2010 بالقاهرة

 2009-2008 بالقاهرة األمريكية الجامعة من االعالمية الترجمة في متخصص دبلوم. 

 بالقاهرة االمريكية الجامعة من العامة العالقات في متخصص  دبلوم (ومعهدCIPR) في 

 .2009/2010بريطانيا
 

 

 الدراسة 

 

 

 

 

 فاروس جامعة – اإلتصال وفنون اإلعالم بكلية واإلعالن العامة العالقات بقسم مدرس 

 اآلن. حتىو 2018نوفمبر ، اإلسكندرية

 دبي – الحديثة العلوم بجامعة الثاتي الصيفي الدراسي الفصل خالل )زائر( مساعد أستاذ 

 2018 أغسطس - يوليو

 أغسطس من والتكنولوجيا للعلوم ينالع جامعة واإلعالم، اإلتصال بكلية مساعد أستاذ 

 2018 أغسطس/2017

 من عجمان بجامعة اإلنسانية والعلوم اإلعالم بكلية واإلعالن العامة العالقات مساعد أستاذ 

 .2017 أغسطس 20 - 2013 يناير 27

 5من الفترة خالل الجزيرة جامعة اإلعالم بكلية واإلعالن العامة العالقات مساعد أستاذ  

 .2013 يناير 25- 2012 فبراير

 سبتمبر من2011( العربية مصر )جمهورية سيناء جامعة االتصال تكنولوجيا بكلية مدرس 

 .2012 يناير 31 - 2011

 سبتمبر2008 من الفترة خالل سيناء جامعة االتصال تكنولوجيا بكلية مساعد مدرس - 

 .2011 سبتمبر وحتى
 

 

 الخبرة األكاديمية

 

 

 

 

  مرن الفتررة خرالل بالقراهرة والشرركات الجهات من عدد في البشرية التنمية في معتمد مدرب 

2006-2011. 

 بتنمية الخاص األمريكية المعونة مشروع ضمن العربية المرأة برابطة إعالمي منسق 

 .2008-2007 المصري الشباب مهارات

 الى 1999 يناير من الفترة ظبي( أبو )مكتب اإلماراتية البيان بجريدة صحفيه محررة 

 .2005 أغسطس

 من الفترة (خالل الصحف أقوال من )برنامج ظبي أبو تلفزيون في برامج كمحررة لعملا 

 

 الخبرة العملية 
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 (2003 يونيو وحتى-2003 أبريل

 1999 يناير وحتى 1997 مايو من اإلماراتية الفجر جريدة في صحفية محررة. 

 وحتى1994 يونيو من الفترة اإلعالمية، والبحوث لالستشارات الوفائي مكتب في باحثه 

 .1996 ديسمبر
 

 جامعة والتجديد األصالة "سيمنار فعاليات تنظيم في المشاركة على شكروتقدير شهادة" 

 .2019 مارس في فاروس

 المؤتمر في المشاركة على العربية للغة الّدولي المجلس من وتقدير شكر شهادات 

 .2018 إبريل ، السابع،دبي

 األول الدولي العلمي المؤتمر لتنظيم اإلعالمية اللجنة في المشاركة على وتقدير شكر شهادة 

 17-61 اإلجتماعية" التحوالت عصر يف الرقمي االتصال"  اإلنسانية العلومو اإلعالم لكلية

 .2017 ابريل

 الحكومي لإلتصال الدولي "المنتدى في الفعالة المشاركة على وتقدير شكر شهادة ، 

 .2017الشارقة"

 الحكومي لإلتصال الدولي "المنتدى في الفعالة المشاركة على وتقدير شكر شهادة ، 

 .2016الشارقة"

 تحت الرابعة" الدورة – الوطني ملإلعال مرامي "منتدى في للمشاركة وتقدير شكر شهادة 

 العلىا بالمجلس والغعالمي لثقافيا المكتب، وطن" اجهةو كوني ينح اإلعالم" شعار

 .2016 ،أكتوبر بالشارقة األسرة لشؤون

 اإلعالم كلية طالبات تنظيم على اإلشراف في الفعالة المشاركة على وتقدير شكر شهادة 

 العامة لعالقاتا في لمتغيرا إلعالما ستراتيجياتإ تمرلمؤ ؛ جمانع جامعة اإلنسانية والعلوم

 . دبي، 2016 أكتوبر25-27"

 والعلوم اإلعالم كلية عميد الخاجة الرحمن عبد خالد الّدكتور األستاذ من وتقدير شكر شهادة 

 حصول بمناسبة لمحلي،ا األكاديمي إلعتمادا فريق منض لفعالةا لمساهمةا على ، اإلنسانية

 2015المحلي. ألكاديميا اإلعتراف على االتصال كلية

 الرؤى" وتشكل اإلعالم مؤتمر" وتنظيم إنجاح في بفاعلية للمشاركة وتقدير شكر شهادة 

 .2015،نوفمبر ؤمنينالم أم جمعيةو عجمان امعةج بين ،بالتعاون

 الجامعة بمقر عقد والبروتوكول"والذي اإلتيكيت "فنون تدريبي برنامج لتنفيذ شكر شهادة 

 .2015عجمان.يناير ، جرفبال

 الثالث  المؤتمر في المشاركة على العربية للغة الّدولي المجلس من وتقدير شكر شهادات 

 .2014 دبي ، العربية للغة

 في وذلك ...مسؤوليتنا" بعنوان"منزلنا تخرج مشروع أفضل على لإلشراف تقدير شهادة 

 .0142 ايوم عجمان بجامعة لمنعقدا للطالب لعاشرا العلمي المؤتمر
 

 

 

 

 شهادات التقدير 

 

 

 العامة للعالقات المصرية الجمعية عضو  

 لإلعالن المصرية الجمعية 

 الصحافة خريجي  هيئة 

 القاهرة جامعة خريجي جمعية 

 القاهرة. جامعة ،اإلعالم كلية خريجي جمعية 

 

 

العضوية في 

المنظمات والهيئات 

 المهنية 
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  ( إلسكندريةا/ فاروس )جامعة 2019/2020 الجامعي العام

 الجودة ضمان وحدة رئيس نائب  

 اإلتصال وفنون اإلعالم كلية عن ةالبيئ وتنمية المجتمع خدمة مسؤول 

 الثاني المستوى كونترول رئيس  

 اإلعالمي التوثيق لجنة رئيس . 

 الدراسية الجداول لجنة عضو . 

 الدراسية. المقررات تطوير لجنة عضو 

 الخريجين لجنة عضو . 

 والتدريب. التوعية لجنة عضو 

 

  ( اإلسكندرية/اروسف جامعة ) 2018/2019 الجامعي العام

 فاروس. بجامعة األكاديمي واإلعتماد الجودة ضمان لجنة عضو 

 الرابعة. الفرقة كونترول رئيس 

 الجدد. الطلبة إستقبال لجنة عضو 

 الطالبية واألنشطة الفعاليات لجنة عضو . 

 

  حدة(المت العربية تاإلمارا /ولوجياوالتّكن للعلوم لعينا جامعة) 2018/ 2017الجامعي العام

 : اللجان عضوية

   العين مقري بين الدولي األكاديمي اإلعتماد لجنة ضمن الجودة معايير منسق 

  وأبوظبي

 بالجامعة للمكتبة المركزية اللجنة عضو. 

 واإلعالم اإلتصال بكلية المكتبة لجنة رئيس. 

 واإلعالم اإلتصال بكلية الوثائق إتالف لجنة رئيس. 

 واإلعالم اإلتصال بكلية الدراسية الخطط لجنة عضو.  

 واإلعالم اإلتصال بكلية األكاديمية للشؤون الجودة ضمان لجنة عضو. 

 واإلعالم اإلتصال بكلية  المجتمع مع التفاعل لجنة عضو. 

 واإلعالم اإلتصال ليةبك األكاديمية اإلعتمادات لجنة عضو. 

 بكلية واإلعالم اإلتصال بقسم التّعليمية والمصادر الّدراسية الكتب لجنة عضو 

 .واإلعالم االتصال

 

 : ومجتمعية جامعية انشطة

 لوسائل اإلعالمية "المخاطر حول الخاصة الدولية ليوا مدرسة في محاضرة 

 .2018 أبريل اإلجتاعي". التواصل

 

 : وشملت الثاني لدراسيا بالفصل الخاصة التخرج لمشروعات ةمناقش لجنة عضو

  اإلجانب" وشؤون اإلقامة "إدارة كتيب. 

 للّشطرنج" العين "نادي إلكتروني موقع 

 دبي إمارة - حتا بمستشفى العامة العالقات واقع حول بحث  

 اإللكترونية دبي حكومة في العامة العالقات" حول بحث" 

 المسيرة" "ملهم مجلة مشروع. 

 للتّمور الفوعة شركة في التّسويقية العامة العالقات دور" حول بحث." 

 زايد" بن محمد "شكرا مجلة 

 الخير زايد عام لشعارات تحليلية دراسة 

 مع بالتّعاون تقدر"، أنت ... السكر "مع شعار تحت الّسكري مرض حول إعالمية حملة 

المناصب اإلدارية 

 والخدمية 
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 كلينيك. ميدي مستشفى

 

  : شملتو األول الدراسي الفصلب الخاصة تخرجال لمشروعات مناقش عضو     

 العين بلدية في العامة العالقات حول بحث.  

 العين لنادي ترويجية حملة. 

 ( االمارات تراث )نادي عامة عالقات مجلة 

 االمارات جامعة في العامة العالقات 

  عاما(. 60 في ظبي ابو شرطة ) عامة عالقات فيلم   

 العين لنادي ترويجية حملة. 

 ظبي ابو المارة الحكومي االتصال" حول بحث." 

 االمارات لجامعة العامة العالقات "دور حول بحث ."   

 التواصل وسائل  استهالك ترشيد حملة. 

 

 اإلعالن "استراتيجيات بعنوان جديد إصدار لعرض األول العلمي السيمنار رئاسة 

 .2017 ركتوبأ طنطاوي، محسن .ميرهاند تأليف اإلبداعي"

 2017  أكتوبر ، الخليج لجريدة ميدانية زيارة. 

 2017 نوفمبر األجيال"بأبوظبي، "إلهام المرأة لرياضة الدولي  المؤتمر. 

 2017 نوفمبر ،أبوظبي بمقر أبوظبي بجامعة األول اإلعالم منتدى. 

 

   ( المتحدة لعربيةا /اإلمارات جمانع جامعة ) 2017-2016 األكاديمي العام

 

 اللجان: عضوية

 والفعاليات األنشطة لجنة عضو.  

 األكاديمية. البرامج لجنة عضو 

 التوثيق. لجنة عضو  

 الخريجين. لجنة عضو 

 

 ومجتمعية: جامعية أنشطة

 اإلنجليزية. باللغة للماجستير األكاديمي البرنامج  إعداد في مشارك عضو 

 العربية. باللغة للماجستير األكاديمي البرنامج  إعداد  في مشارك عضو 

 بالكلية. اإلنسانية العلوم بقسم واإلرشاد السياحة برنامج إعداد في مشارك عضو 

 الذكية، األرشفة النفس، علم ببرامج الخاصة االستمارات تحليل في مشارك عضو 

 . والحلي المجوهرات

 االجتماعية التحوالت عصر في رقميال "االتصال لمؤتمر اإلعالمية اللجنة عضو 

 .2017 ابريل التحديات"،و اإلمكانات، ...المسئوليات،

 المؤتمر إنعقاد بمناسبة الصحافة قسم عن تصدر التي "آفاق" لمجلة الخاص العدد في محرر 

 والتحديات"، إلمكانات،ا ...المسئوليات، الجتماعيةا التحوالت صرع يف لرقميا "االتصال

 2017 ابريل

 مارس الشارقة بإكسبو الحكومي اإلتصال لمنتدى للطالبات زيارة تنظيم على إلشرافا 

2017. 

 ديسمبر واإلعالن العامة العالقات لمسار بوك الفيس صفحه  على اإلشراف في المشاركة 

2016 

 المبادرات إطار في الجامعة في النظافة عامالت لتكريم للطالبات تطوعية حملة تنظيم 

 .2016 ديسمبر ." "لنكرمهم لخير"أوا "فيكم بعنوان المجتمعية
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 2016ديسمبر 7-6 االجتماعي التواصل رواد لقمة الطالبات زيارة على اإلشراف 

 2016ديسمبر التوثيق، لجنة ضمن بأبوظبي الوطني األرشيف الى زيارة 

 2016 نوفمبر األسبوع نهاية عطلة في بالدراسة الخاص الكتيب إعداد في المشاركة. 

 2016نوفمبر 12-2 للكتاب الدولي الشارقة لمعرض الطالبات زيارة على شرافاإل. 

 2016 نوفمبر " والبروتوكول اإلتيكيت "مهارات بعنوان عجمان بجامعة تدريبية دورة تنفيذ 

 

 كتابي "كتابك بعنوان للكتاب مصغر معرض إقامة من بالقراءة خاصة فعالية تنظيم... " 

 .2016 نوفمبر

 للعالقات الدولية الجمعية مؤتمر في كمنظمات الكلية طالبات  مشاركة تنظيم على اإلشراف 

 . 2016كتوبرأ بدبي الخليج رعف– العامة

 ضمن القاسمية الجامعة بمقر أقيم والذي الوطني لإلعالم مرامي" مؤتمر" في المشاركة 

 .2016 أكتوبر األنشطة لجنة

 بحثية بورقة عجمان جامعة اإلنسانية والعلوم اإلعالم لكلية العلمي السيمنار في المشاركة 

 .2016 نوفمبر للمنظمات"، إلجتماعيةا "المسؤولية عن

 

   المتحدة( العربية اإلمارات/ عجمان جامعة ) 2016-5201 األكاديمي العام

 اللجان: عضوية

 بالكلية. الخريجين لجنة رئيس 

 الجامعة. بمكتبة اإلنسانية والعلوم واإلعالم المعلومات كلية ممثل 

 عجمان. جامعة اإلنسانية، والعلوم واإلعالم المعلومات بكلية التدريب لجنة مقرر 

  عجمان. جامعة اإلنسانية والعلوم واإلعالم المعلومات بكلية التوثيق لجنة مقرر 

 واإلعالن. العامة العالقات مسار مقرر 

  بالجامعة. والفعاليات التسويق لجنة عضو 

 عجمان. جامعة اإلنسانية، والعلوم واإلعالم المعلومات بكلية األكاديمي اداالعتم لجنة عضو 

 

 ومجتمعية: جامعية أنشطة

 أبريل جمعتنا "جامعتنا.. شعار تحت للمدارس عجمان جامعة بطولة تنظيم في مشارك" 

2016 

  2016 مارس 29-26 من الفترة في المدارس لطالبات االول المخيم تنظيم في مشارك 

 المؤمنين أم جمعية مع بالتعاون الرؤى" وتشكل "اإلعالم لمؤتمر التنظيمية اللجنة في عضو 

 .2015 نوفمبر النسائية

 بحثية بورقة عجمان جامعة اإلنسانية والعلوم اإلعالم لكلية العلمي السيمنار في المشاركة 

 2015ديسمبر إلجتماعي"ا التواصل سائلو عبر لمنظماتا "سمعة عن

 

  المتحده( لعربيةا اإلمارات /انعجم جامعة ) 2014-2015 األكاديمي العام

 اللجان: عضوية

 إلدارة التابعة التسويق إدارة في اإلنسانية والعلوم واإلعالم المعلومات كلية عن ممثل عضو 

 الجامعة.
 الخريجين. لجنة رئيس 

 االكاديمي. واإلعتماد الجودة لجنة عضو  

 الجامعة. بمكتبة اإلنسانية والعلوم اإلعالم كلية ممثل 

 واإلعالن. العامة العالقات مسار مقرر 

 التدريب لجنة مقرر . 

 التوثيق لجنة مقرر . 
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 ومجتمعية: جامعية أنشطة

 2014 أكتوبر للكتاب الدولي الشارقة لمعرض الطالبات زيارة تنظيم.  

 2014 الشارقة وتجارة صناعة بغرفة الوطني اإلعالم لمنتدى  الطالبات مشاركة تنظيم. 

  2014أكتوبر للضيافة الدولي دبي مؤتمر في الطالبات مشاركة تنظيم. 

 2014 نوفمبر والنشر والطباعة للصحافة الخليج بدار اإلعالنات قسم إلى زيارة تنظيم. 

 الخاصة والبيانات المعلومات جمع "مهارات بعنوان الجامعة بمكتبة عمل ورشة تنظيم 

 .2014"نوفمبر ةاالعالني بالحمالت

 االتصال حول عجمان جامعة اإلنسانية والعلوم اإلعالم لكلية علمي سيمنار وترأس تنظيم" 

 .2014 أكتوبر المؤسسي"،

 الحمالت أفضل "لعرض اإلعالن "إستراتيجيات مساق طالبات بأعمال خاصة إحتفالية تنظيم 

 .2014 ديسمبر اإلعالنية،

   التدريسية األعوام مدار على والطالبات الطلبة مساقات مشروعات لعرض فعاليات تنظيم 

 .4201/2015 الدراسي العام نم بداية راسيد فصل لك نهاية وفي

 2015 مايو الطالبات تخرج مشروعات لعرض فعالية تنظيم. 

  2015 وماي " الفعال االتصال "مهارات بعنوان عجمان بجامعة تدريبيه دوره تنفيذ. 

 2015 مارس والمواصالت الطرق بهيئة المؤسسي االتصال إدارة الي زيارة. 

 2015مارس دبي بشرطة العامة للعالقات زيارة. 

 2015 مارس الشارقة ببلدية المؤسسي االتصال إدارة الي زيارة. 

 2015 مارس بدبي االجتماعي" التواصل "رواد قمة في مشاركة. 

 2015 فبراير "بدبي وميالحك اإلتصال "قمة في مشاركة. 

 2015 فبراير الحكومي االتصال بمنتدي مشاركة. 

 

   لمتحدة(ا العربية اإلمارات/ جمانع جامعة )2013/2014 األكاديمي العام

 اللجان: عضوية

 عجمان. جامعة اإلنسانية والعلوم واإلعالم المعلومات بكلية التوثيق لجنة عضو 

 جامعة اإلنسانية، والعلوم واإلعالم المعلومات بكلية األكاديمي واإلعتماد الجودة لجنة عضو 

 عجمان.

 ومجتمعية: جامعية أنشطة 

 العمل آليات على الطالب الطالع العامة العالقات إلدارات الميدانية الزيارات من بعدد القيام 

 اإلدارات. هذه في لتطبيقيةا الناحية من

 والتكنولوجيا للعلوم عجمان بجامعة  األول" مةالعا العالقات ملتقي " تنظيم في المشاركة، 

 .2014 أكتوبر

 

  ( المتحدة لعربيةا عجمان/اإلمارات امعةج ) 2012/2013 األكاديمي العام

 اللجان: عضوية

 اإلنسانية والعلوم واإلعالم المعلومات بكلية التدريب لجنة عضو . 

 اإلنسانية. والعلوم واإلعالم المعلومات بكلية األكاديمي واإلعتماد الجودة لجنة عضو 

 

 المتحدة( لعربيةا اإلمارات/ الجزيرة امعةج ) 2011/2012 األكاديمي العام

 اللجان: عضوية
 االتصال وعلوم االعالم بكلية واإلعالن العامة العالقات بقسم العملي التدريب لجنة عضو- 

  الجزيرة جامعة

 الجزيرة جامعة– االتصال وعلوم االعالم بكلية االلكتروني الكلية موقع لجنة عضو  
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 الجزيرة. جامعة – االتصال وعلوم االعالم بكلية اإلعالمي االنتاج مركز عضو 

 الجامعة استراتيجية لتنفيذ الجزيرة بجامعة اإلتصال وعلوم اإلعالم كلية ممثل 

 
 

المشاهير إعالنات نحو الجمهور إتجاهات بين العالقة" بعنوان والنشر التحكيم قيد بحث 

 2019 ميدانية، ...دراسهعنه لمعلنا للمنتج الشرائية ونيتهم

اإلجتماعي والتواصل اإللكترونية المشاركة وممارسات أساليب " بعنوان النشر مقبول بحث 

 .2019 "،ا  نموذج المتحدة بيةالعر اإلمارات دولة...الحكومية الجهات في

 فاعلية " بعنوان ... سعود الملك جامعة ، واإلتصال لإلعالم العربية المجلة في منشور بحث 

  تويوتا، شركة لىع حاله ...دراسة إلجتماعيا التواصل وسائل عبر لعمالءا القاتع إدارة

9201. 

 الطالب "تقييم بعنوان ، وسطاال الشرق العامة العالقات بحوث مجلة في ومنشور محكم بحث 

 ميدانية"، "دراسة  العربية، ملغته على أثرهو اإلنجليزية اللغةب إلعالما خصصت لدراسة

2018. 

 ودورها األزمات أوقات الطيران لشركات االتصالية "االستجابة بعنوان ومنشور محكم بحث 

 حوثب مجلة -ةوعالمي عربية أزمات على الةح دراسات - لتجاريةا العالمة معةس حماية في

 .2016 ديسمبر أكتوبر/ ددع - لقاهرةا جامعة إلعالما كلية - امةالع العالقات

 المسؤولية برامج دعم في االجتماعي التواصل وسائل "دور بعنوان ومنشور محكم بحث 

 الشرق العامة، العالقات بحوث جلةم - التحادا "طيران ركةش لىع الةح دراسة - االجتماعية

 .2016 مارس، العاشر العدد األوسط،

 التواصل، مواقع عبر للمنظمات االتصالية االستراتيجيات" بعنوان ومنشور محكم بحث 

 القاتالع بحوث مجلة ،2015 بيد شرطة لىع تطبيقية راسةد معتها"س دارةإ يف االجتماعي

 .2015 ارسم الساس العدد ألوسط،ا الشرق العامة
 

 

 البحوث

 

 

 

 

 

 

 وسائل عبر الحكومية والهيئات للمنظمات اإللكترونية المشاركة "أساليب بعنوان بحث 

 الفالح جامعة مؤتمر يف نموذجا، المتحدة لعربيةا اإلمارات ولةاإلجتماعي...د التواصل

 إلى 1 من "، )TASK-2018( األعمال إدارة يف متقدمة لميةع معرفة "نحوالثّاني الّدولي

 .المتحدة لعربيةا إلماراتا بدبي، 2018 مايو 3

 ميدانية.. العربية"...دراسة اللغة على وأثره اإلنجليزية باللغة اإلعالم "دراسة بعنوان بحث 

 دبي. - 2018 بريلا 21-17 من ةالعربي للغة السابع لدوليا للمؤتمر مقدم

 العامة العالقات ممارسة في الجديد اإلعالم لوسائل الحديثة "التطبيقات بعنوان بحث " 

 ولح باإلسكندرية اروسف امعةج التصالا فنونو إلعالما لكلية األول الدولي العلمي المؤتمر

 .2014 نوفمبر 3-1 نم الفترة "في لراهنةا المجتمعية لتحوالتا ظل يف إلعالما "مستقبل

 للغة الدولي المؤتمر " البقاء وتحديات االستثمار آفاق واإلعالم، العربية اللغة" بعنوان بحث 

 .2014مايو دبي - العربية

 الواقع تغيير في الفاعل ودورها الجديد اإلعالم لوسائل الذهنية "الصورة بعنوان بحث 

 خالل ةالجزير  ةبجامع عقد والذي وتداعياته عالمياإل لواقعا ملتقي إلى مقدمة " اإلعالمي

 .2012 ديسمبر 01-9 من الفترة

 المؤتمرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020اإلعالن" إلى "مقدمة  كتاب اإلصدار قيد  

 2020" اإلجتماعي التواصل وسائل عبر المنظمات إتصاالت " كتاب الطبع قيد 

 االمارات ، العربية النهضة دار "، اإلبداعي اإلعالن استراتيجيات" 2017 منشور كتاب 

 ،القاهرة.

 العربي العالم "،دار المنظمات سمعة إلدارة االتصالية "االستراتيجيات2014 منشور كتاب ، 

 

 

 

 الكتب
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 القاهرة.

 

 

 واإلعالن العامة العالقات إدارة  ، العامة للعالقات الكتابة   ، العامة العالقات في مقدمة ،  

 موضوع ، اإلعالنو العامة لعالقاتا أخالقيات   ، العامة للعالقات اإلعالمية المواد إنتاج

 تخطيط األزمات، وإدارة لعامةا العالقات ، الدولية لعامةا العالقات ، لعامةا لعالقاتا يف خاص

 في إلعالما وسائل ، العامة لعالقاتا مجال يف اإلعالمية لحمالتا ،العامة العالقات حمالت

 ،وليالد اإلعالن  ، لصحفيا اإلعالن ، لمتخصصةا الصحافة  ، الرأي ادمو تحرير ، اإلمارات

 يف مقدمة ،  اإلعالن إستراتيجيات  ، والبروتوكول إلتيكيتا فنون  ، التنظيمي اإلتصال

 ، متكاملةال التسويقية اإلتصاالت  لجماهيري،ا اإلتصال إلى دخلم ، لعاما الرأي ، اإلعالن

 أخالقيات لمستهلك،ا سلوك ، صالاإلت نظريات ، لتسويقيةا اإلتصاالت يف خاص موضوع

 مجال في إلتصالا ، التنميةو اإلتصال ، إلقناعا نف ،اإلتصال إلى مدخل ،  وتشريعاته اإلعالم

 يف التصميم ، لدوليا اإلتصال ، لمستهلكا سلوك ، تشريعاتهو الماإلع أخالقيات ، اإلنترنت

   . المرئي اإلتصال مجال

 المساقات التدريسية 

 فاروس. جامعة ، 2018 نوفمبر " الذاتية والدراسة األكاديمية "المعايير بعنوان عمل ورشة 

 فاروس جامعة2018 ديسمبر  "  الحديثة التدريس أساليب في "التمييز بعنوان عمل ورشة 

2018. 

 فاروس. جامعة ، 2019 "مارس للطلبة التسجيل أساليب " بعنوان عمل ورشة 

 فاروس. جامعة 2019 مارس المقرر" ملف تقديم في "التميز بعنوان عمل ورشة 

 2019 ابريل المحاضرات" في التدريسية التقنيات إستخدام في الجودة " بعنوان عمل ورشة 

 . فاروس جامعة

 نظام إستخدام آلية حول عمل ورشة  ILS ، فاروس. جامعة ، 2019 مايو 

 بعنوان عمل ورشة assess to program use in staff academic to Training :"

(CLOs) Outcomes Learning Course the، والتّكنولوجيا، للعلوم العين بجامعة 

 .9/11/2017 الخميس

 عجمان ،جامعة 2015 مارس 15-14، الفعال" التدريس "طرائق دورة . 

 2014 متقدم("،نوفمبر )مستوى العالي التعليم في واإلعتماد الجودة في "التميز دورة، 

 عجمان. جامعة

 عجمان ،جامعة2014 ،مايو العالي" التعليم في واإلعتماد الجودة في لتميز"ا دورة . 

 مارس 22-15، والتعلم" التدريس طرائق تحسين في التعليم تكنولوجيا "إستخدام دورة 

2014. 

 عجمان. جامعة ،2013 يوليو 4-3، النزاعات" "حل دورة 

 عجمان. جامعة ،2013 مايو 25، الوقت" "إدارة دورة 
 

 

 

 

 الدورات التطويرية

 

 

 

 

 اإلعالمية: المقاالت
 الباسمة المدينة مجلة المجتمعي" اإلعالم مسؤولية األخضر، "اإلقتصاد بعنوان مقال ، 

  .1520 مارس ، الشارقة بلدية

 العالقات مسار مجلة " اإلجتماعية المسؤولية عبر المنظمات سمعة إدارة " بعنوان مقال 

 .0152 إبريل عجمان، امعةج ، نسانيةاإل العلومو اإلعالم كلية ، واإلعالن العامة

 

 أخرى 
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 الخارجية: علميةال الرسائل ناقشةم لجان عضوية
 مواقع استخدام بين "العالقة بعنوان الشارقة بجامعة ماجستير رسالة مناقشة لجنة عضو 

 ايوم الشارقة جامعة  ، لاإلتصا كلية ،" الواقعية الشخصية العالقاتو االجتماعي التواصل

2017. 

 االتصال إدارة بين العالقة“ بعنوان الشارقة بجامعة ماجستير رسالة مناقشة بلجنة عضو 

 ، إلتصالا كلية الشارقة بإمارة لحكوميةا الدوائر لىع دراسة إلعالم،ا ووسائل الحكومي

 .2017 "يونيو ، الشارقة جامعة

 

المعادلة العلمية  2018 مايو إلماراتيةا العالي ليمالتع وزارة من لدكتوراها شهادة معادلة تم

 لشهادة الدكتوراه


