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 ســــيـــــرة ذاتــــيـــــــة
 
 7الشخصية بياناتال
 

 )عمر رمضان(عمر أحمد دمحم رمضان  االسم

 مدرس مساعد  الوظٌفة الحالٌة 

 لسم العاللات العامة واإلعالن المسم 

 أكادٌمٌة الشروق –المعهد الدولً العالً لإلعالم  الجامعة

 حتى اآلن – 5108 عام التعٌٌن

ونً البرٌد اإللكتر
 األكادٌمً

Omar.ramadan@sha.edu.eg 
 

 61797;10559 رلم التواصل

 
 7العلمية المؤهالت

 

 المنح عام جهة المنح الشهادات م

بكالورٌوس اإلعالم، لسم التسوٌك  0
 اإلعالمً

المعهد الدولً العالً لإلعالم بمدٌنة 
 الشروق

5107 
 ول عىى الدععةاأل

ماجستٌر اآلداب، لسم عىوم  5
 االتصال واإلعالم

 5150 كىٌة اآلداب، جامعة عٌن شمس

 
 7الدرجات الوظيفية

 

 العام  الجامعة الدرجة  م

المعهد لسم العاللات العامة واإلعالن ب مــــعـــــٌــــــد 0
 الشروقأكادٌمٌة  –الدولً العالً لإلعالم 

5108 

المعهد لسم العاللات العامة واإلعالن ب ـــســــاعـــــدمــــدرس م 5
 الشروقأكادٌمٌة  –الدولً العالً لإلعالم 

5150 

 
 7الجوائز والمكافآت

 

 العام  الجامعة الجائزة م

األول عىى  –رد المصروعات  0
 الدععة

 خالل سنوات الدراسة األربعة

أكادٌمٌة  –معهد الدولً العالً لإلعالم ال
 الشروق

5100-5105 
5105-5106 
5106-5107 

أكادٌمٌة  –معهد الدولً العالً لإلعالم ال الــطــالــب الــمــثــالـــً  5
 الشروق

5100-5105 

أكادٌمٌة  –معهد الدولً العالً لإلعالم ال الــمــعــٌــد الــمــثــالــً 6
 الشروق

5108-5109 
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 الخبرات7
 

 العام  جهةال  م

وٌة دبىوم برمجة لغ 0
 عصبٌة

 ICNLP  5107المركز الدولً لىبرمجة الىغوٌة العصبٌة

ممارس برمجة لغوٌة  5
 عصبٌة

 ICNLP  5108المركز الدولً لىبرمجة الىغوٌة العصبٌة

 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 

تتظٌم المؤتمرات  
 والمعارض والندوات 

 أكادٌمٌة الشروق –المعهد الدولً العالً لإلعالم 
 

الضوابط  -اإلعالم ومواجهة اإلرهابلىمعهد "المؤتمر العىمً األول  -
 المهنٌة وأخاللٌات الممارسة" 

 
 -المؤتمر العىمً الثالث "نحو أجندة مستمبىٌة لبحوث اإلعالم -

 إشكالٌات التحول من النمطٌة إلى التجدٌد واإلبداع"
 
المؤتمر العىمً الرابع "بحوث اإلعالم ومنهجٌة التكامل المعرعً عً  -

 ت الدولٌة الراهنة وتداعٌاتها"إطار التحوال
 
 اإلعالم والخصوصٌة الرلمٌة"المؤتمر العىمً الخامس " -
 

 
 

مارس 
5109 

 
 

أبرٌل 
510; 

 
أبرٌل 
510< 

 
 

مارس 
5155 

 الشروقأكادٌمٌة  –معهد الدولً العالً لإلعالم ال التوثٌك واألرشفة 7
 توثٌك وأرشفة كل ما ٌتم نشره من أخبار عن المعهد 

5108 
 ى اآلنحت

إدارة الصفحات عىى  8
موالع التواصل 

 االجتماعً

إنشاء وإدارة ومتابعة )الصفحة الرسمٌة لمسم العاللات العامة 
 FACEBOOKواإلعالن( عىى 

5151 
 حتى اآلن

9  
دورات جودة التعىٌم 

 العالً

 التمٌٌم الذاتً لمؤسسات التعىٌم العالً -
 ٌٌم مخرجات التعىمتوصٌف البرامج والممررات التعىٌمٌة وتم -
 التخطٌط االستراتٌجً لمؤسسات التعىٌم العالً -
 أنظمة االمتحانات وطرق تمٌٌم الطالب-

5108 
5108 
5108 
510; 

المشاركة عً تسىٌم وتسىم لجان االمتحانات وأوراق األسئىة من وإلى  لجنة سٌر االمتحانات :
 كنتروالت المعهد األربعة

5109 
- 

5150 

 
 7اللغات 

 

 العام  هةالج لشهادة ا م

 MODLI 2009معهد الموات المسىحة لىغات  دورة لغة انجىٌزٌة عامة 1

 MODLI 5101معهد الموات المسىحة لىغات  دورة المحادثة بالىغة االنجىٌزٌة 2

أكادٌمٌة االستشارات والتطوٌر الوظٌفً  دورة لغة انجىٌزٌة عامة  3
CDC 

2010 

4 TOEFL  ة بجامعة عٌن شمس مركز الخدمة العام
 (Score 566) 

510; 
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 رسالة الماجستير7
 

 "استخدام كبار السن لتطبٌمات الهواتف الذكٌة واإلشباعات المتحممة منها" عنوان الرسالة

 لسم عىوم االتصال واإلعالم المسم

 كىٌة اآلداب الكىٌة

 جامعة عٌن شمس الجامعة

  5150 سنة منح الدرجة

 
 
 
 

 نبذة عن الدراسة

إلعالمٌة الجدٌدة جه الباحث من خالل هذه الدراسة إلى واحدة من أكثر الوسائل اات
وهً الهواتف الذكٌة، والتً تعتبر وسٌىة  -كما وجد عً الدراسات السابمة-انتشاراً 

اتصالٌة تفاعىٌة متجددة ومتطورة ومتنمىة، ٌستخدمها الفرد عً جمٌع مناحِ الحٌاة 
الٌومٌة، عهً أداة تصوٌر وتسجٌل وتدوٌن واتصال وتفاعل اجتماعً وتسوق داخل 

غٌر الحجم، وذلن بفضل تطوٌر التطبٌمات الموجودة بهذه الهواتف جهاز ذكً واحد ص
الذكٌة، األمر الذي أّدى إلى اتساع شرائح المستخدمٌن لهذه الهواتف، عىم تعد هذه 
التطبٌمات تستهدف جمهوراً محدداً بعٌنه، بل تتجه إلى الجمٌع باختالف خصائصهم 

ً هم أول المستخد مون والمتبنون لهذه التكنولوجٌا الدٌمغراعٌة، وكان الشباب دائما
المتطورة كما الحظ الباحث عً الدراسات السابمة، ونتٌجة لذلن انصب اهتمام الباحث 

 عً هذه الدراسة بفئة كبار السن.

 
 

 )سكشن( الخبرات التدريسية7
 

 مسمال فرلةال المادة م

 عام األولى لغة عربٌة  1

 عام الثانٌة مدخل إلى اإلعالن 2

 جمٌع األلسام الثالثة البحث اإلعالمً مناهج 3

 العاللات العامة واإلعالن الثالثة تدرٌب عمىً 4

 العاللات العامة واإلعالن الرابعة مشروع التخرج 8

 العاللات العامة واإلعالن الرابعة انتاج اإلعالن 9

 العاللات العامة واإلعالن الرابعة اإلبداع عً اإلعالن :

 العاللات العامة واإلعالن الرابعة ونًالتسوٌك اإللكتر ;

 العاللات العامة واإلعالن الثالثة والرابعة الحمالت اإلعالمٌة  >

 العاللات العامة واإلعالن الثالثة انتاج وتصمٌم مواد العاللات العامة 01

 العاللات العامة واإلعالن الثالثة الكتابة لإلعالن 00

 لات العامة واإلعالنالعال الثالثة إدارة اإلعالن 05

 العاللات العامة واإلعالن الثالثة التسوٌك االجتماعً 06

 العاللات العامة واإلعالن الرابعة تنظٌم المؤتمرات والمعارض 07

 العاللات العامة واإلعالن الثالثة وانتاج مواد العاللات العامةتصمٌم  08
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 7للفرقة الرابعة اإلشراف على مشروعات التخرج

 العام روعـــــشــــمالـــم ـــــإس م

 5102 رلٌون .حمىة تروٌجٌة لشركة النساجون الش 1

 5102 حمىة تروٌجٌة إلكسسوارات شركة كرٌستال عصفور. 2

 5102 حمىة تروٌجٌة عن أكادٌمٌة تعىٌمٌة مختصة ببرامج الكارتون. 3

 5102 حمىة عمالة األطفال. 4

 ikea  5102حمىة تسوٌمٌة لشركة  2

 5103 بواحة سٌوة. adrere amellalحمىة سٌاحٌة لفندق  3

 5103 تنشٌط أنواع السٌاحة المختىفة عً مصر.وحة المتعددة لدعم حمىة السٌا 4

 5103 حمىة  سٌاحة اآلثار الغارلة بمٌاه االسكندرٌة. 5

 5103 حمىة لٌمتن بالثانٌة  إلدارة الولت. 6

 5103 حمىة التوعٌة بمخاطر سمنة األطفال. 01

 HONDA 5103مشروع دراجات  00

 5104 رة العالم اإلسالمً عً الغربلتحسٌن صو other sideحمىة  01

 covertena  5104حمىة لدعم المنتجات المصرٌة ,  01

 5104 حمىة لدعم المنتجات المصرٌة , لها  02

 creative Egypt 5104حمىة لدعم المنتجات المصرٌة ,  03

 Jotun 5104حمىة دهانات  04

 5104 حمىة التوعٌة بضرورة االستثمار عً الطالة الشمسٌة 05

 sea doo jet ski 5104حمىة تروٌجٌة لىدراجة البحرٌة  06

 Samsung gear s2  5104حمىة تروٌجٌة لىساعة الذكٌة  51

 Oppo  5104حمىة تروٌجٌة لهواتف شركة  50

 5105 حمىة تروٌجٌة لشركة حدٌد المصرٌٌن  55

 5105 حمىة التوعٌة االجتماعٌة لىتعامل مع أطفال متالزمة داون 51

 5105 حمىة تنشٌط السٌاحة المصرٌة عً النوبة  51

 5105 المصرٌة لألحذٌة  Bataحمىة تروٌجٌة لشركة  52

 5105 حمىة اجتماعٌة لمستشفى أبو الرٌش  53

 5105 حمىة التذكرة السنوٌة لمصر لىطٌران  54

 5105 حمىة تدعٌم عربات األكل المرخصة لىشباب "شارع مصر" . 55

 SICO 5106باٌل مصري أول مو 56

 5106 مصر لىغزل والنسٌج 11

 5106 المغاالة عً تكالٌف الزواج عً األرٌاف 10

 5151 مدٌنة دمٌاط الجدٌدة لألثاث 15

 5151 المعهد المومً لألورام 11

 5151 منتجات شركة كورونا 11

 5150 سىسىة متاجر عمر أعندي 12

 5150 الرمال البٌضاء عً سٌناء 13

 5150 المونورٌل 14

 5155 مشروع دمج أعراد متالزمة دوان 15

 5155 الزراعة المائٌة 16

 5151 كارنوعا 40
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 5151 شنطة رحالة 10

 


