
 

 بيان بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات العلمية.

 2021/2022بكلية االعالم وفنون االتصال 

 أوالً : أعضاء هيئة التدريس

الدرجة  نوع املؤتمر نوع املشاركة

 الوظيفية 

 م اسم عضو هيئة التدريس

 دولي محلي حضور  بحث تحكيم

رئيس جلسة -1

بمؤتمر"االعالم العربي 

واملبادرات الوطنية في ضوء 

 أهداف التنمية املستدامة"

 جامعة األزهر 

االعالم مؤتمر في  الحضور  -2

ما بعد االتصال الرقمي 

 جامعة األهرام الكندية/

أستاذة  محلي

الصحافة 

  الكلية ةعميدو 

 1 أ.د.أمال كمال طه

بحث و تحكيم في جامعة -1

أكتوبر للعلوم و االداب 

 الحديثة 

املشاركة  بورقة بحثية في -2

 مؤتمر  جامعة االهرام الكندية

املشاركة بورقه بحثية في  -3

 مؤتمر املعهد الكندي لإلعالم

املشاركة كمتحدث في حلقة  -4

نقاشية بمؤتمر "تحديات 

االعالم العربي في ضوء خطط 

مة" كلية التنمية املستدا

 االعالم جامعة القاهرة.

أستاذ ورئيس  محلى

قسم االذاعة 

والتليفزيون 

وكيل الكلية و 

لشئون التعليم 

 والطالب

 2 أ.د/ رباب عبد الرحمن

حضور واملشاركة ببحث في 

مؤتمر االتحاد العربي 

 "للمكتبات

أستاذ مساعد  محلى

بقسم العالقات 

 العامة واالعالن

 3 درعبدالقا حسين  أ.م.د/أمل



بحث الجامعة املشاركة ب -1

 2/2022االمريكية+ايفاد

–ضور املشاركة بالح ح-2

 /3الهند -جوهار الالنهرو جامعة

2022 

 

 

 دولى

 

 

أستاذ مساعد 

بقسم االذاعة 

 والتليفزيون 

 4 أ.م.د/صفاء علم الدين النواردي

أستاذ مساعد  محلي ال يوجد

والقائم بعمل 

رئيس قسم 

الصحافة 

املطبوعة 

 وااللكترونية

 5 أ.م.د/وليد الهادي

 مشترك في حثبشاركة بامل

"االعالم واملجتمع مؤتمر 

املدني واملسئولية االجتماعية 

 جامعة النهضة بنى سويف"

أستاذ مساعد  محلي

بقسم العالقات 

العامة ومدير 

وحدة الجودة 

 بالكلية

 6 محمد أ.م.د/مروة صبحي

مدرس بقسم  محلى ال يوجد

االذاعة 

 ليفزيون والت

 7 د/فاطمة أبو الفتوح

بحضور مشاركه 

مؤتمر"االعالم العربي 

واملبادرات الوطنية في ضوء 

 أهداف التنمية املستدامة"

 جامعة األزهر 

 

مدرس بقسم  محلى

الصحافة 

املطبوعة 

 وااللكترونية

 8 د/شيماء أبو مندور 

مدرس بقسم  محلى ال يوجد

االذاعة 

 والتليفزيون 

 9 د/أسماء مسعد

مدرس بقسم   ال يوجد

الصحافة 

 10 د/خلود ماهر



املطبوعة 

 وااللكترونية

الحضور  في مؤتمر االعالم ما 

بعد االتصال الرقمي /جامعة 

 األهرام الكندية

مدرس بقسم  محلى

االذاعة 

 والتليفزيون 

 11 د/محمد صالح

مدرس بقسم  محلى حضور 

العالقات العامة 

 واالعالن

 12 د/عمرو راض ي

في مؤتمر االعالم ما الحضور  

بعد االتصال الرقمي /جامعة 

 األهرام الكندية

مدرس بقسم  محلى

الصحافة 

املطبوعة 

 وااللكترونية

 13 د/مها شبانة

مدرس بقسم  ال يوجد ال يوجد

الصحافة 

املطبوعة 

 وااللكترونية

 14 د/هدير يحيي

مؤتمر املشاركة ببحث في 

"تحديات االعالم العربي في 

التنمية ضوء خطط 

املستدامة" كلية االعالم 

 جامعة القاهرة.

مدرس بقسم  محلي

الصحافة 

املطبوعة 

 وااللكترونية

 15 أحمد عبد املجيد

حضور و تحكيم قي االكاديمية -

 االمريكية الدولية ) أون الين (

حضور وتجكيم مؤتمر -

 باملغرب

مدرس بقسم  دولي

العالقات العامة 

معار -واالعالن 

 -من تربية

 16 د/نسمة سالم

مؤتمر املشاركة ببحث في 

"تحديات االعالم العربي في 

ضوء خطط التنمية 

املستدامة" كلية االعالم 

 جامعة القاهرة.

مدرس بقسم  ال يوجد

العالقات العامة 

 واالعالن

 17 د/لبني أحمد

 

 



 ثانياً: أعضاء الهيئة المعاونة

 

 1 أ/نادية مصطفي مدرس مساعد ال يوجد ال يوجد

مؤتمر  حضور املشاركة ب

"تحديات االعالم العربي في 

ضوء خطط التنمية 

املستدامة" كلية االعالم 

 جامعة القاهرة.

 2 أ/دينا مشعل مدرس مساعد محلى

مؤتمر  حضور املشاركة ب

"تحديات االعالم العربي في 

ضوء خطط التنمية 

املستدامة" كلية االعالم 

 جامعة القاهرة.

 3 ال السيدأ/رين مدرس مساعد محلى

مؤتمر  حضور املشاركة ب

"تحديات االعالم العربي في 

ضوء خطط التنمية 

املستدامة" كلية االعالم 

 جامعة القاهرة.

 4 أ/مارينا نبيل مدرس مساعد محلى

مؤتمر  حضور املشاركة ب

"تحديات االعالم العربي في 

ضوء خطط التنمية 

املستدامة" كلية االعالم 

 جامعة القاهرة.

 5 أ/فاطمة محمود مدرس مساعد محلى

 6 أ/راشد صالح مدرس مساعد ال يوجد ال يوجد

 7 أ/ريم املصري  مدرس مساعد ال يوجد ال يوجد

 8 أ/رضوي مصطفي معيد ال يوجد ال يوجد

 9 أ/رنا شاكر معيد ال يوجد ال يوجد

 10 أ/أحمد أشرف معيد ال يوجد ال يوجد

 11 أ/بسمة سالم معيد ال يوجد ال يوجد

 12 أ/عبدهللا عامر معيد ال يوجد ال يوجد

 13 أ/أسماء شلبي معيد ال يوجد ال يوجد

 14 أ/إسراء إبراهيم معيد ال يوجد ال يوجد



 15 أ/منيرة محمد معيد ال يوجد ال يوجد

 16 أ/رنا محمد معيد ال يوجد ال يوجد

 17 أ/مها أشرف معيد ال يوجد ال يوجد

 18 أ/آالء هالل معيد ال يوجد ال يوجد

 19 أ/هدي طارق  معيد ال يوجد ال يوجد

 مشترك في حثبشاركة بامل

"االعالم واملجتمع مؤتمر 

املدني واملسئولية االجتماعية 

 جامعة النهضة بنى سويف"

 20 أ/آية محمود معيد ال يوجد

 21 أ/آية صالح معيد ال يوجد ال يوجد

 22 أ/نورهان كرم سالم معيد ال يوجد ال يوجد

 23 أ/أحمد جمال معيد ال يوجد ال يوجد

 24 أ/أنغام فارس معيد ال يوجد ال يوجد

 25 أ/آية طارق  معيد ال يوجد ال يوجد

 26 أ/غادة عبدالغني معيد ال يوجد ال يوجد

 عميد الكلية

 هأ.د/آمال كمال ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بيان بنسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات العلمية 

 كلية االعالم وفنون االتصال

 

 أوالً :نسب مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية

 

 نسب مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحليةثانياً: 

اجمالي أعضاء  عدد المشاركين مؤتمرات محلية السنة
 هيئة التدريس

 نسبة المشاركة

2021-2022 12 9 17 53% 
 

 ثالثاً : نسب مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحلية والدولية

 

 رابعاً : نسب مشاركة معاوني أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية

 

 

اجمالي أعضاء  نسبة المشاركة 
 هيئة التدريس

 السنة مؤتمرات دولية  عدد المشاركين

%12 17 2 4 2021-2022 

اجمالي أعضاء  نسبة المشاركة 
 هيئة التدريس

عدد المؤتمرات  عدد المشاركين
التي تم المشاركة 

 بها

 السنة

%65 17 11 16 2021-2022 

اجمالي معاوني  نسبة المشاركة 
أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد المؤتمرات  عدد المشاركين
التي تم المشاركة 

 بها

 السنة

%19 26 5 5 2021-2022 


