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 -** املؤهالت العلمية:

 ليسانس االداب /قسم االجتماع /شعبة االعالم /جامعة االسكندرية -

" تحتتتتدي   بعنتتتتوان دارة مؤسستتتتات اعالميتتتتة بتاتتتتدير ممتتتتتا  ماجستتتتير اتتتت  االعتتتتالم ت صتتتتص   -

البنتتتا ات التنييميتتتة ودورهتتتا اتتت   يتتتادة ااعليتتتة املؤسستتتات االعالميتتتة  دراستتتة ت بيايتتتة ع تتت  

 2007املصرية"  جامعة االسكندرية مؤسسة االهرام 

عنتتتتوان " دور بدكتتتتوراة اتتتت  االعتتتتالم ت صتتتتص سوستتتتيولوجيا االعتتتالم بمرتبتتتتة ال تتتتر  االو تتتت   -

االعتتتالم اتتت  ا تتتكيل التتتوف  االجتمتتتاف  اتتت  عصتتتر العوملتتتة دراستتتة ميدانيتتتة ماارنتتتة بتتتين الريتتت  

 2013والحضر " جامعة عين شمس 

 -** الخبرات:

بكليتتة االعتتالم وانتتون االتصتتال  جامعتتة العامتتة واالعتتالن قتامم بعمتتل رمتتيس قستتم العالقتتات  -

 .ااروس

مدرس باسم العالقات العامة واالعالن بكلية االعالم وانون االتصال  جامعة ااروس مت   -

 .االنحتى 2014

 جامعة دمنهور. –االنتداب للتدريس باسم االجتماع شعبة االعالم بكلية اآلداب  -

 .عالم وانون االتصال  جامعة ااروسبكلية اال مدير  وحدة ضمان الجودة  -

 .بكلية االعالم وانون االتصال  جامعة ااروسرميس كنترول املستوي الثال   -



 .بكلية االعالم وانون االتصال  جامعة ااروسمساعد املرشد االكاديمي العام  -

 بكليتة االعتالم وانتون االتصتال  جامعتةاملرشد األكاديمي  لل الب باملستوي الثال  والثتان   -

 .ااروس

تتتاديمي واملثع تتتتريين ع تتتت  مستتتتتوي  - كليتتتتة االعتتتتالم وانتتتتون االتصتتتتال  عضتتتتو لجنتتتتة االرشتتتتاد االكت

 .جامعة ااروس

 .بكلية االعالم وانون االتصال  جامعة ااروسعضو لجنة الفحص الفني وال ك    -

بكليتة االعتالم وانتون االتصتال  جامعتة عضو لجنة املااصتات العلميتة واملعتادالت العلميتة  -

 .ااروس

 .ااروس بجامعة االعمال وريادة املنهي االعداد بمركز  مدرب -

 1994حتى اكتوبر 1993-9-15صحفى بمجلة  كتوبر ا  الفترة م   -

 2004حتى 1995بمركز النيل لالعالم بدمنهور  ا  الفترة م  اخصائ  اعالم  -

 2014حتى  2004مدرب أكاديمى باالكاديمية املهنية للمعلمين ا  الفترة م   -

 مامات التدريسية** االهت

 العالقات العامة وادارة اال مات -

 اساليب العالقات العامة -

 العالقات العامة ا  املؤسسات االعالمية -

 الت  يط ا  مجال العالقات العامة  -

 الكتابة ا  مجال العالقات العامة -

 عالقات العامة وتحسين الصورة الذهنيةال -

 االتصال والتنمية -

 العالم وإدارة اال ماتا -

 امليديا الحديثة وصناعة الوف   وسامل -

 الت ور التكنولوج  واالخالقيات االعالمية  -

  دارة مؤسسات اعالمية -

 العالم واملجتمع ا  ظل متغيرات عصر العوملة ا -

 العوملة والهوية الثاااية   -

 الانوات الفضامية ا  ظل عوملة الب  الفضائى العربى  -

 التحدي  االدارى وااعلية املؤسسات االعالمية -

 أهمية االنترنت ا  حياة مست دميه -



  قتصاديات الصناعات الثاااية ا  البلدان النامية -

 ات االعالمية ا  البلدان النامية التنمية التنييمية والتحدي  ا  املؤسس -

 السياسات االعالمية ا  ظل العوملة االعالمية  -

  عالم العوملة وإعادة ا كيل النيام االعالمى العربى  -

 م ا  البيئة العربية االولويات واالحتياجات تنمية االعال  -

 عوملة االعالم العربى بين  ثرا  التعددية الثاااية وتهديدها ) رؤية تحليلية ( -

 تحديات االعالم العربى ا  ظل تفاعالت العوملة االعالمية  -

 التحديات واملواجهة  –العوملة والتغيير االجتماف  والهوية  -

 -: دورات التدريبيةال** 

مركتتتز ضتتتمان الجتتتودة بجامعتتتة متتت  " Learning Styles" الحصتتتول ع تتت  دورة تدريبيتتتة اتتت   -

 .2015 -2014ااروس ا  العام األكاديمي  

مركز ضمان الجتودة بجامعتة م  " Interactive Learning"الحصول ع   دورة تدريبية ا   -

 .2015 -2014ااروس ا  العام األكاديمي 

مركتتز متت  " Motivation Strategies and Feedback"الحصتتول ع تت  دورة تدريبيتتة اتت   -

 .2015 -2014ضمان الجودة بجامعة ااروس ا  العام األكاديمي  

مركتز ضتمان الجتودة بجامعتة مت  " Academic Integrity" الحصول ع ت  دورة تدريبيتة ات   -

 .2015 -2014ااروس ا  العام األكاديمي  

مركتز ضتمان م  " Syllabus Design and Construction" الحصول ع   دورة تدريبية ا   -

 .2015 -2014الجودة بجامعة ااروس ا  العام األكاديمي  

مركتز ضتمان الجتودة بجامعتة مت  " Managing Lectures" الحصول ع   دورة تدريبية ات   -

 .2015 -2014ااروس ا  العام األكاديمي  

مركتتتتز ضتتتتمان  متتتت " Student Assessment (part1)" الحصتتتول ع تتتت  دورة تدريبيتتتتة اتتتت   -

 .2015 -2014الجودة بجامعة ااروس ا  العام األكاديمي  

مركتتتتز ضتتتتمان متتتت  " Student Assessment (part2)" الحصتتتول ع تتتت  دورة تدريبيتتتتة اتتتت   -

 .2015 -2014الجودة بجامعة ااروس ا  العام األكاديمي  

ودة مركتتتتز ضتتتتمان الجتتتتمتتتت  " نيتتتتم االمتحانتتتتات والتاتتتتويم " الحصتتتتول ع تتتت  دورة تدريبيتتتتة اتتتت   -

 .2016 -2015ااروس ا  العام األكاديمي  بجامعة 

مركتز ضتمان الجتودة مت  " استراتيجيات التعليم الجامع  " الحصول ع   دورة تدريبية ا   -

 .2016 -2015ا  العام األكاديمي  بجامعة ااروس 



مركز ضمان الجودة بجامعة اتاروس م  " خرامط املناهج " الحصول ع   دورة تدريبية ا   -

 .2016 -2015عام األكاديمي  ا  ال

 / مؤتمرات

بعنتوان "اععتالم  املؤتمر العلمتي التدو   الثتان  لكليتة االعتالمبتمارر لجنة التنيتيم واععتداد  -

 .2017 نوامبر  30-29 "وثاااة التسامح

بعنوان " ضد  ا  دورته السادسة منتدي االسكندرية لإلعالمبمتحدث باملامدة املستديرة  -

واملعهد -الجامعة املصرية اليابانيةبمار  2018ابريل  17 -15املفبركة" االخبار الكذابة و 

 .امللك  السويدي

بعنوان "  ا  دورته الخامسة منتدي االسكندرية لإلعالمبمتحدث باملامدة املستديرة  -

 .املعهد امللك  السويديبمار  2017ابريل  27 -25" االعالم واالبتكار

لكلية اععالم وانون االتصال جامعة  األول  لمي الدو  املؤتمر العرميس لجنة امل بوعات  -

 1ا  الفترة م   الراهنة املجتمعية  " مستابل اععالم ا  ظل التحوالتااروس باعسكندرية

 .2014نوامبر 3تت 

جامعة طن ا لدعم البح  العلمى بعنوان "البح  العلمى: تميز، بالرابع  ؤتمر حضور امل -

 .2016يوليو  27-25  ابتكار، تنمية مستدامة

اشكالية " لتيار األصالة والتجديد " تحت عنوان " الثال  السيمنار العلميامل اركة ا   -

مارس  16" املنعاد بجامعة ااروس باالسكندرية ا    املنهج والنيرية ا  علوم اععالم

2019 

 بيانات االتصال

 Khaledyehia2015@yahoo.comااليميل         

 01272324200   -2+       : تليفون محمول 

 عزبة الزهويني -مركز ابو حمص -البحيرةالعنوان البريدي: 


