
 

 

 
 

  غادة أحمد عبدالرحمن نصاردكتورة 
 

 أكاديمية الشروق – الدولي العالي لإلعالم - اإلذاعة والتليفزيون قسم

   األكاديمي : البريد

 ال يوجد الشخصي : الموقع

 01226903502 موبيل :

 العلميةالمؤهالت 

  6/9/2014في اإلذاعة والتليفزيون بتاريخ مدرسدرجة. 

  كليالة الدراسالات اليليالا  –وثقافالة اطففالا  مال  سمالا اإلعالم   دراسات اإلعالم درجة الدكتوراه في
اليمسة بي  تيرض  ، وعنوانها "2013/عا  بالتباد مع التوصية شمس عي  جامية للطفولة 

 واتجاهاتها نحو الجريمة اإللكترونيةالمراهقي  للدراما االجنبية 

  2017دبلو  إدارة نظا الجودة م  جامية عي  شمس يوليو ( بتقدير ممتازA) 

  كليالالة الدراسالالات اليليالالا للطفولالالة جاميالالة  –اإلعالالم  وثقافالالة اطففالالا  درجالالة الماجمالالتير مالال  سمالالا
الفضالالالا ية  بيالالالر بالالالرامو القنالالالوات وعنوانهالالالا "دور  ، 2009/عالالالا بتقالالالدير ممتالالالاز ، عالالالي  شالالالمس 

 ".اليربية فى التربية الجنمية للمراهقي 
  2004دور مايو بنها عم  جامية اإلليمانس آداب سما.  

 

 الدرجات الوظيفية

 بقما اإلذاعة والتليفزيون بالميهد الدولي اليالي لإلعم  بأكاديمية الشروق  مدرس 

 المناصب اإلدارية

 مدير وحدة الدعم الطالبى 



 

 

 الجوائز والمكافآت   

 ال يوجد 

 الخبرات

 .مدير وحدة الدعا اطكاديمى حاليا 

 .عضو بوحدة االنتاج اإلعممى بالميهد حاليا 

  سابقا مدير وحدة الجودة بالميهد الدولي اليالي لإلعم  بأكاديمية الشروق نا ب. 

 لثالثةكنترو  الفرسة ا نا ب ر يس. 

 مدير وحدة اطزمات والكوارث سابقا. 
  المهرجان والمؤتمرر يس لجنة مطبوعات. 

 الندوات والمؤتمرات

مصر -الجامية الحديثة -كلية اإلعم  المؤتمر اليلمى الثانى  اإلعم  وسضايا المرأة. 1
  مشاركة بالحضور  2017مارس 29-30 

المؤتمر المنوى اطو  "اإلعم  اليربي ومواجهة اإلرهاب.. الضوابط المهنية وأخمقيات  2
مشاركة   2016مارس  2-1 مصر -الدولي اليالي لإلعم  بالشروق الميهد  الممارسة
  بالحضور

جامية اطهرا   -كلية اإلعم  المؤتمر المادس اإلعم  فى الوف  اليربى وثقافة التغيير" 3
اتجاهات النخبة نحو دور مواسع التواصل  بحث 2017سبتمبر 12-11 مصر -الكندية

 االجتماعى فى دعا ثقافة الحوار

 -جامية القاهرة -كلية اإلعم  لمؤتمر الدولى الثانى واليشري "االعم  وثقافة الينف"ا" 4
  مشاركة بالحضور 2016مايو  4-3 مصر

المؤتمر المنوى الرابع "بحوث اإلعم  ومنهجية التكامل الميرفي في إفار التحوالت الدولية  5
  2019أبريل  9-8 مصر -ق الميهد الدولي اليالي لإلعم  بالشرو  الراهنة وتداعياتها
 التحليل النقدى للخطاب اإلعممى حو  اطزمات المياسية مشاركة ببحث



 

 

 "بالقنوات الفضا ية الموجهة "دراسة حالة طزمة اغتيا  الصحفى جما  خاشقجى

مصر -الجامية الحديثة -كلية اإلعم  المؤتمر اليلمى الثالث اإلعم  وسضايا المرأة. 6
اتجاهات النخبة النما ية نحو صورة المرأة فى : بحثمشاركة ب  2018ديممبر 18-19 

 الدراما المصرية

جودة التيليا وريادة اطعما  –المؤتمر الدولى اطو  "لمركز ضمان الجودة جامية المنوفية   
فاعلية وسا ل االتصا   فى :بحث مشاركة ب 2018سبتمبر  10-9 مصر -جامية المنوفية 

 الجودة وعمستها باتجاهات الطمب  نحو الجودة بمؤسمات التيليا اليالىنشر ثقافة 

المؤتمر المنوي الثالث "نحو أجندة ممتقبلية لبحوث االعم  إشكاليات التحو  م  النمطية  7
 2018أبريل 24-23 مصر -الميهد الدولي اليالي لإلعم  بالشروق  إلى التجديد واإلبداع

 --- مشاركة بالحضور 

ؤتمر المنوى الثانى "اإلعم  والتنمية الممتدامة للمجتميات اليربية تحديات الواسع وتليات الم 8
مشاركة    2017مارس  28-27 مصر -الميهد الدولي اليالي لإلعم  بالشروق  الممتقبل
 --- بالحضور

جامية عي   -مركز ضمان الجودة واالعتماد 2022-2017ملتقى نحو جامية ميتمد  9
 --- مشاركة بالحضور 2016نوفمبر  15 مصر -شمس

 الدورات

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

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

 لتالالالالالالالالدريس مركالالالالالالالالز تنميالالالالالالالالة سالالالالالالالالدرات أعضالالالالالالالالاء هيئالالالالالالالالة ا نظا االمتحانات وفرق تقويا الطمب
 2019نوفمبر  19-18 والقيادات، جامية القاهرة



 

 

 16-14 يالالالالة لضالالالالمان جالالالالودة التيلالالالاليا واالعتمالالالالادالهيئالالالالة القوم التقويا الذاتي للبرامو التيليية 
 2019يوليو 

 يالالة لضالالمان جالالودة التيلالاليا لهيئالالة القوما يالالة لكليالالات ومياهالالد التيلالاليا اليالالالىالمراجيالالة الخارج
 2018ديممبر  20-18 واالعتماد

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

 "    دورة“Mobile Journalism” جامية اطهرا  الكنديالة فالى -التى نظمتها كلية اإلعم
 .2017أغمطس  2-يوليو-13الفترة م  

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

  دورة "توصالالاليل البالالالرامو والمقالالالررات وتقالالالويا نالالالواتو الالالالتيلا لمؤسمالالالات التيلالالاليا اليالالالالى" التالالالي
 2015مالايو  19-17لضمان جدوة التيليا واالعتماد في الفترة م   نظمتها هيئة القومية

. 

  دورة "التقالالالالويا الالالالالذاتى المؤسمالالالالى لمؤسمالالالالات التيلالالالاليا اليالالالالالى" التالالالالي نظمتهالالالالا هيئالالالالة القوميالالالالة
 . 2015مايو  14-12لضمان جدوة التيليا واالعتماد في الفترة م  

 " دورةTraining of Trainersالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015. 

 " دورةSelf Developmentالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 

 " دورةPrepare Leaderالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 

 " دورةStrategic Planingالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 

 " دورةBody Languageالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 

 " دورةPhoneticsالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 



 

 

 " دورةSales&Marketing التي نظمها مركزDIPLOMATIC  2015 

 " دورةProject Managementالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 

  " دورةHuman Resourceالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 

 " دورةPreperation mangerالتي نظمها مركز "DIPLOMATIC  2015 

  تقالالالويا االمتحانالالالات" التالالالي نظمهالالالا مركالالالز تنميالالالة سالالالدرات أعضالالالاء هيئالالالة التالالالدريس دورة "نظالالالا
 . 2014يناير  16-15والقيادات بجامية عي  شمس في الفترة م  

  دورة "مهالالالارات االتصالالالالا  فالالالى أنمالالالالات التيلالالالاليا المختلفالالالة" التالالالالي نظمهالالالالا مركالالالز تنميالالالالة سالالالالدرات
نالالالوفمبر  28-26أعضالالالاء هيئالالالة التالالالدريس والقيالالالادات بجاميالالالة عالالالي  شالالالمس فالالالي الفتالالالرة مالالال  

2013 . 

  دورة "اسالالتخدا  التكنولوجيالالالا فالالالى التالالدريس" التالالالي نظمهالالالا مركالالالز تنميالالة سالالالدرات أعضالالالاء هيئالالالة
 . 2013نوفمبر  14-12التدريس والقيادات بجامية عي  شمس في الفترة م  

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

  " دورة الرخصالالالالة الدوليالالالالة لقيالالالالادة الحاسالالالالب ا لالالالالىICDL بمنحالالالالة مالالالال  وزارة االتصالالالالاالت "
 .2012المصرية 

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

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

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



 

 

 األبحاث العلمية  

  أبياد الممؤلية المهنية واطخمقية للبرامو الحوارية بالقنوات الفضا ية الحكومية والخاصالة
-يوليالالالة  -11جاميالالالة القاهرة(،اليالالدد  -فالالى ميالجالالة اطزمالالالات االستصالالادية )كليالالالة اإلعالالم 

 2017سبتمبر 

 مجلالالالالالالالالالالالالالالالة  وارية بالقنوات الفضا يةأفر ميالجة الحوادث االرهابية بميناء بالبرامو الح
مالالالالارس  -ينالالالالاير  -  13جاميالالالالة القالالالالاهرة( ، اليالالالالدد  -االذاعالالالالة والتليفزيالالالالون )كليالالالالة اإلعالالالالم 

2018 

  اتجاهالالات النخبالالة النمالالا ية نحالالو صالالورة المالالرأة فالالى الالالدراما المصالالرية )دراسالالة ميدانيالالة( مجلالالة
 - 9،اليالالالدد  البحالالالوث والدراسالالالات اإلعمميالالالة )الميهالالالد الالالالدولي اليالالالالي لإلعالالالم  بالشالالالروق(

 2019سبتمبر  -يوليو

  اطنمالالات المالاللوكية الممالالتحدثة كمالالا تيكمالالها الالالدراما المصالالرية وعمستهالالا بتبنالالى الشالالباب لهالالا
-مملمالالل سالالابع جالالار أنموذجالالا المجلالالة اليربيالالة لبحالالوث االعالالم  واالتصالالا  )كليالالة االعالالم 

 2019مارس  -يناير - 17جامية اطهرا  الكندية(،اليدد 

  دور مواسالالالع التواصالالالل االجتمالالالاعى فالالالى دعالالالا ثقافالالالة الحالالالوار المجلالالالة اتجاهالالالات الشالالالباب نحالالالو
 - 17جاميالالة اطهالالرا  الكندية(،اليالالدد -اليربيالالة لبحالالوث االعالالم  واالتصالالا  )كليالالة االعالالم 

 .2019مارس  -يناير

  التحليالالل النقالالدى للخطالالاب اإلعممالالى حالالو  اطزمالالات المياسالالية بالالالقنوات الفضالالا ية الموجهالالة
لصالالحفى جمالالا  خاشالالقجى" المجلالالة المصالالرية لبحالالوث اإلعالالم  "دراسالالة حالالالة طزمالالة إغتيالالا  ا

 .2019يونيو  -أبريل - 67اليدد  جامية القاهرة( -)كلية اإلعم 

  اسالالالالالتراتيجيات القالالالالالا ا باالتصالالالالالا  بالالالالالالقنوات الفضالالالالالا ية الحكوميالالالالالة والخاصالالالالالة فالالالالالى التصالالالالالدى
 - 69جاميالة القاهرة(،اليالدد  -للشا يات المجلة المصرية لبحوث اإلعالم  )كليالة اإلعالم 

 .2020مارس  -يناير

  البالالالرامو المالالالاخرة بالالالالقنوات الفضالالالا ية اليربيالالالة واتجاهالالالات المالالالراهقي  نحوها)كليالالالة الدراسالالالات
 (.2015مارس -يناير -66جامية عي  شمس( ،اليدد -اليليا للطفولة

  فاعلية وسا ل االتصا   فى نشر ثقافة الجودة وعمستها باتجاهات الطمب  نحالو الجالودة
 جامية المنوفية–،كلية اطداب  اليالى بمؤسمات التيليا

 المؤلفات العلمية



 

 

  2017االرهاب والجريمة اإللكترونية 

 2017التربية الجنمية والفضا يات وأثرها على الشباب 

  2015إصدار –دليل استبيانات لميايير التيليا اليالى . 

 المهمات العلمية

 ال يوجد 

 اللجان والجمعيات

 ال يوجد 

 علي الرسائلاالشراف والتحكيم 

 ال يوجد 

 تحكيم المقاالت

 ال يوجد 

 المشاريع

 ال يوجد 

 الخبرات التدريسية

 تدريس العديد من المواد التدريسية المتمثلة فى

   عا (. -)الفرسة الثانية           الرأى اليا 

  عا (. -)الفرسة اطولى     االتصا  الشخصى 

     سما اإلذاعة والتليفزيون(. -)الفرسة الثالثة    انتاج اإلعمن الصحفى 

 سما الصحافة(. -)الفرسة الثالثةت اإلخبارية المتخصصة           القنوا 

 سما اإلذاعة والتليفزيون(. -)الفرسة الرابية   اج اطفم  والبرامو الوثا قية انت 

 ( 1التدريب اليملي )     سما اإلذاعة والتليفزيون(. -)الفرسة الثالثة 

 (2التدريب اليملى )     .)الفرسة الرابية سما اإلذاعة والتليفزيون( 

  اإلذاعة والتليفزيون(. -)الفرسة الرابية            مشروع التخرج 



 

 

            (.جميع اطسما  -)الفرسة الثالثة ادارة المؤسملت اإلعممية 
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