دكتورة غادة أحمد عبدالرحمن نصار
قسم اإلذاعة والتليفزيون  -الدولي العالي لإلعالم – أكاديمية الشروق
البريد األكاديمي :
الموقع الشخصي  :ال يوجد
موبيل 01226903502 :

المؤهالت العلمية
 درجة مدرس في اإلذاعة والتليفزيون بتاريخ.2014/9/6

 درجة الدكتوراه في دراسات اإلعالم مال سمالا اإلعالم وثقافالة اطففالا – كليالة الد ارسالات اليليالا
للطفولة جامية عي شمس مع التوصية بالتباد عا  ، 2013/وعنوانها "اليمسة بي تيرض
المراهقي للدراما االجنبية واتجاهاتها نحو الجريمة اإللكترونية

 دبلو إدارة نظا الجودة م جامية عي شمس يوليو  2017بتقدير ممتاز ()A
 درجالالة الماجمالالتير م ال سمالالا اإلعالالم وثقافالالة اطففالالا – كليالالة الد ارسالالات اليليالالا للطفولالالة جاميالالة
عالالي شالالمس  ،بتق الالدير ممتالالاز ع الالا  ، 2009/وعنوانهالالا "دور بيالالر بالالرامو القن الوات الفض الالا ية
اليربية فى التربية الجنمية للمراهقي ".

 ليمانس آداب سما اإلعم جامية بنها دور مايو . 2004

الدرجات الوظيفية
 مدرس بقما اإلذاعة والتليفزيون بالميهد الدولي اليالي لإلعم بأكاديمية الشروق

المناصب اإلدارية
 مدير وحدة الدعم الطالبى

الجوائز والمكافآت
 ال يوجد

الخبرات
 مدير وحدة الدعا اطكاديمى حاليا.
 عضو بوحدة االنتاج اإلعممى بالميهد حاليا.
 نا ب مدير وحدة الجودة بالميهد الدولي اليالي لإلعم بأكاديمية الشروق سابقا.
 نا ب ر يس كنترو الفرسة الثالثة.

 مدير وحدة اطزمات والكوارث سابقا.
 ر يس لجنة مطبوعات المهرجان والمؤتمر.

الندوات والمؤتمرات
 1المؤتمر اليلمى الثانى اإلعم وسضايا المرأة.
 30-29مارس2017

مشاركة بالحضور

كلية اإلعم  -الجامية الحديثة -مصر

 2المؤتمر المنوى اطو "اإلعم اليربي ومواجهة اإلرهاب ..الضوابط المهنية وأخمقيات
الممارسة

بالحضور

الميهد الدولي اليالي لإلعم بالشروق -مصر

 2-1مارس 2016

مشاركة

 3المؤتمر المادس اإلعم فى الوف اليربى وثقافة التغيير" كلية اإلعم  -جامية اطه ار
الكندية -مصر

 12-11سبتمبر 2017بحث

االجتماعى فى دعا ثقافة الحوار

اتجاهات النخبة نحو دور مواسع التواصل

" 4المؤتمر الدولى الثانى واليشري "االعم وثقافة الينف"
مصر

 4-3مايو 2016

كلية اإلعم  -جامية القاهرة-

مشاركة بالحضور

 5المؤتمر المنوى الرابع "بحوث اإلعم ومنهجية التكامل الميرفي في إفار التحوالت الدولية
الراهنة وتداعياتها

الميهد الدولي اليالي لإلعم بالشروق -مصر

 9-8أبريل 2019

مشاركة ببحث التحليل النقدى للخطاب اإلعممى حو اطزمات المياسية

بالقنوات الفضا ية الموجهة "دراسة حالة طزمة اغتيا الصحفى جما خاشقجى"
 6المؤتمر اليلمى الثالث اإلعم وسضايا المرأة.

كلية اإلعم  -الجامية الحديثة -مصر

 19-18ديممبر 2018مشاركة ببحث :اتجاهات النخبة النما ية نحو صورة المرأة فى

الدراما المصرية
المؤتمر الدولى اطو "لمركز ضمان الجودة جامية المنوفية – جودة التيليا وريادة اطعما

جامية المنوفية -مصر  10-9سبتمبر  2018مشاركة ببحث :فاعلية وسا ل االتصا

فى

نشر ثقافة الجودة وعمستها باتجاهات الطمب نحو الجودة بمؤسمات التيليا اليالى
 7المؤتمر المنوي الثالث "نحو أجندة ممتقبلية لبحوث االعم إشكاليات التحو م النمطية
إلى التجديد واإلبداع الميهد الدولي اليالي لإلعم بالشروق -مصر
مشاركة بالحضور

 24-23أبريل2018

---

 8المؤتمر المنوى الثانى "اإلعم والتنمية الممتدامة للمجتميات اليربية تحديات الواسع وتليات
الممتقبل

الميهد الدولي اليالي لإلعم بالشروق -مصر

بالحضور ---

 28-27مارس  2017مشاركة

 9ملتقى نحو جامية ميتمد  2022-2017مركز ضمان الجودة واالعتماد -جامية عي
شمس -مصر

 15نوفمبر 2016

مشاركة بالحضور

---

الدورات
 النشر الدولي للبحوث اليلمية مركز تنمية سدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامية
القاهرة

 19-18سبتمبر 2018

 اسالالتخدا التكنولوجيالالا فالالي التالالدريس مركالالز تنميالالة سالالدرات أعضالالاء هيئالالة التالالدريس والقيالالادات،
جامية القاهرة  17-16سبتمبر 2018

 نظا االمتحانات وفرق تقويا الطمب مركال ال ال الالز تنميال ال ال الالة سال ال ال الالدرات أعض ال ال الالاء هيئال ال ال الالة التال ال ال الالدريس
والقيادات ،جامية القاهرة  19-18نوفمبر 2019

 التقويا الذاتي للبرامو التيليية الهيئ الالة القومي الالة لض الالمان ج الالودة التيل الاليا واالعتم الالاد 16-14
يوليو 2019

 المراجيالالة الخارجيالالة لكليالالات ومياهالالد التيلالاليا اليالالالى الهيئالالة القوميالالة لضالالمان جالالودة التيلالاليا
واالعتماد  20-18ديممبر 2018

 النشر الدولي للبحوث اليلمية مركز تنمية سدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،جامية
القاهرة  19-18سبتمبر 2018

 " دورة “”Mobile Journalismالتى نظمتها كلية اإلعم -جامية اطه ار الكنديالة فالى
الفترة م -13يوليو 2-أغمطس .2017

 دورة "التخطيط االستراتيجى لمؤسمات التيليا اليالى" التالي نظمتهالا هيئالة القوميالة لضالمان
جدوة التيليا واالعتماد في الفترة م  21-15مايو . 2015

 دورة "توص الاليل البال الرامو والمق الالررات وتق الالويا نال الواتو ال الالتيلا لمؤسم الالات التيل الاليا الي الالالى" الت الالي

نظمتها هيئة القومية لضمان جدوة التيليا واالعتماد في الفترة م  19-17مالايو 2015

.

 دورة "التق الالويا ال الالذاتى المؤسم الالى لمؤسم الالات التيل الاليا الي الالالى" الت الالي نظمته الالا هيئ الالة القومي الالة
لضمان جدوة التيليا واالعتماد في الفترة م  14-12مايو . 2015

 دورة " "Training of Trainersالتي نظمها مركز.DIPLOMATIC 2015
 دورة " "Self Developmentالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة " "Prepare Leaderالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة " "Strategic Planingالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة " "Body Languageالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة " "Phoneticsالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015

 دورة " Sales&Marketingالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة " "Project Managementالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة "  "Human Resourceالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة " "Preperation mangerالتي نظمها مركزDIPLOMATIC 2015
 دورة "نظ الالا تق الالويا االمتحان الالات" الت الالي نظمه الالا مرك الالز تنمي الالة س الالدرات أعض الالاء هيئ الالة الت الالدريس
والقيادات بجامية عي شمس في الفترة م  16-15يناير . 2014

 دورة "مه الالارات االتص الالا ف الالى أنم الالات التيل الاليا المختلف الالة" الت الالي نظمه الالا مرك الالز تنمي الالة س الالدرات
أعضالالاء هيئالالة التالالدريس والقيالالادات بجاميالالة عالالي شالالمس فالالي الفت الرة م ال  28-26نالالوفمبر

. 2013

 دورة "اسالالتخدا التكنولوجيالالا فالالى التالالدريس" التالالي نظمهالالا مركالالز تنميالالة سالالدرات أعضالالاء هيئالالة
التدريس والقيادات بجامية عي شمس في الفترة م  14-12نوفمبر . 2013

 دورة "الكتابة بالالكمبيوتر" التالي نظمتهالا وحالدة دعالا وتطالوير المشالروعات والبحالوث بجاميالة
عي شمس في الفترة م  25يونيو . 2013



دورة الرخصال الالة الدوليال الالة لقيال الالادة الحاسال الالب ا لال الالى " "ICDLبمنحال الالة م ال ال و ازرة االتصال الالاالت

المصرية .2012

 دورة "الدورة اطساسية فى اإلحصاء التطبيقى" التي نظمهالا ميهالد الد ارسالات اليليالا للطفولالة
بجامية عي شمس في الفترة م  31-30يناير . 2012

 دورة "الدورة المتقدمة فى اإلحصالاء التطبيقالى" التالي نظمهالا ميهالد الد ارسالات اليليالا للطفولالة
بجامية عي شمس في الفترة م  8-6فبراير . 2012

 دورة "التقالالويا الالالذاتى المؤسمالالى لمؤسمالالات التيلالاليا اليالالالى –الجهالالاز االدارى" التالالي نظمتهالالا
هيئة القومية لضمان جدوة التيليا واالعتماد في الفترة م  17-15نوفمبر . 2011

األبحاث العلمية
 أبياد الممؤلية المهنية واطخمقية للبرامو الحوارية بالقنوات الفضا ية الحكومية والخاصالة

فالالى ميالجالالة اطزمالالات االستصالالادية (كليالالة اإلعالالم  -جاميالالة القاهرة)،اليالالدد  -11يوليالالة-

سبتمبر 2017

 أفر ميالجة الحوادث االرهابية بميناء بالبرامو الحوارية بالقنوات الفضا ية

مجل ال ال ال ال ال ال الالة

االذاع الالة والتليفزي الالون (كلي الالة اإلع الالم  -جامي الالة الق الالاهرة)  ،الي الالدد  - 13ين الالاير  -م الالارس
2018

 اتجاهالالات النخبالالة النمالالا ية نحالالو صالالورة الم الرأة فالالى الالالدراما المصالرية (د ارسالالة ميدانيالالة) مجلالالة

البح الالوث والد ارس الالات اإلعممي الالة (الميه الالد ال الالدولي الي الالالي لإلع الالم بالش الالروق) ،الي الالدد - 9
يوليو -سبتمبر 2019

 اطنمالالات المالاللوكية الممالالتحدثة كمالالا تيكمالالها الالالدراما المص الرية وعمستهالالا بتبنالالى الشالالباب لهالالا

مملمالالل سالالابع جالالار أنموذجالالا المجلالالة اليربيالالة لبحالالوث االعالالم واالتصالالا (كليالالة االعالالم -

جامية اطه ار الكندية)،اليدد  - 17يناير -مارس 2019

 اتجاهالالات الشالالباب نحالالو دور مواسالالع التواصالالل االجتمالالاعى فالالى دعالالا ثقافالالة الح الوار المجلالالة

اليربيالالة لبحالالوث االعالالم واالتصالالا (كليالالة االعالالم -جاميالالة اطه ال ار الكندية)،اليالالدد - 17

يناير -مارس .2019

 التحليالالل النقالالدى للخطالالاب اإلعممالالى حالالو اطزمالالات المياسالالية بالالالقنوات الفضالالا ية الموجهالالة
"د ارسالالة حالالالة طزمالالة إغتيالالا الصالالحفى جمالالا خاشالالقجى" المجلالالة المصالرية لبحالالوث اإلعالالم

(كلية اإلعم  -جامية القاهرة)

اليدد  - 67أبريل -يونيو .2019

 اسال الالتراتيجيات القال الالا ا باالتصال الالا بال الالالقنوات الفضال الالا ية الحكوميال الالة والخاصال الالة فال الالى التصال الالدى

للشا يات المجلة المصرية لبحوث اإلعالم (كليالة اإلعالم  -جاميالة القاهرة)،اليالدد - 69

يناير -مارس .2020

 البال الرامو الم الالاخرة ب الالالقنوات الفض الالا ية اليربي الالة واتجاه الالات المالالراهقي نحوها(كلي الالة الد ارس الالات
اليليا للطفولة-جامية عي شمس) ،اليدد  -66يناير-مارس .)2015

 فاعلية وسا ل االتصا

فى نشر ثقافة الجودة وعمستها باتجاهات الطمب نحالو الجالودة

بمؤسمات التيليا اليالى ،كلية اطداب –جامية المنوفية

المؤلفات العلمية

 االرهاب والجريمة اإللكترونية 2017

 التربية الجنمية والفضا يات وأثرها على الشباب2017

 دليل استبيانات لميايير التيليا اليالى –إصدار . 2015

المهمات العلمية
 ال يوجد
اللجان والجمعيات
 ال يوجد
االشراف والتحكيم علي الرسائل
 ال يوجد
تحكيم المقاالت
 ال يوجد
المشاريع
 ال يوجد
الخبرات التدريسية
تدريس العديد من المواد التدريسية المتمثلة فى
 الرأى اليا

 االتصا الشخصى
 انتاج اإلعمن الصحفى

 القنوات اإلخبارية المتخصصة

 انتاج اطفم والبرامو الوثا قية
 التدريب اليملي ()1
 التدريب اليملى()2
 مشروع التخرج

(الفرسة الثانية -عا ).

(الفرسة اطولى -عا ).

(الفرسة الثالثة -سما اإلذاعة والتليفزيون).
(الفرسة الثالثة -سما الصحافة).

(الفرسة الرابية -سما اإلذاعة والتليفزيون).

(الفرسة الثالثة -سما اإلذاعة والتليفزيون).
(الفرسة الرابية سما اإلذاعة والتليفزيون).

(الفرسة الرابية -اإلذاعة والتليفزيون).

 ادارة المؤسملت اإلعممية


(الفرسة الثالثة -جميع اطسما ).

© وحدة التعليم اإللكتروني ،أكاديمية الشروق 2019-1995

