 - 1البيانات الشخصية

السيرة الذاتية

االسم :د .نصر الدين عبد القادر عثمان عمي
مكان الميالد :السودان  -الخرطوم

الجنسية :سوداني

العنوان :اإلمارات  -عجمان

ص.ب :اإلمارات – عجمان 643 -

البريد اإللكترونيnasry77@yahoo.com :
-2البيانات األكاديمية والمهنية

أ .مجال التخصص:

التخصص الرئيسي :اإلعالم

التخصص الفرعي :العالقات العامة
ب .المؤهالت العممية
الدكتوراه في اإلعالم

الدولة :السودان
الشيادة العممية :الدكتوراه

التخصص :اإلعالم – العالقات العامة

السنة9006 :م

الجامعة :جامعة امدرمان اإلسالمية

الكمية :كمية اإلعالم

التخصص العام :اإلعالم

التخصص الدقيق :العالقات العامة

الماجستير في اإلعالم

الدولة :السودان

الشيادة العممية :الماجستير
التخصص العام :اإلعالم

التخصص الدقيق :العالقات العامة

الجامعة :جامعة امدرمان اإلسالمية

الكمية :كمية اإلعالم

تخصص التخرج :اإلعالم – العالقات العامة

البكالوريوس في اإلعالم
الدولة :السودان

الشيادة العممية :البكالريوس
التخصص العام :اإلعالم

التخصص الدقيق :العالقات العامة
الجامعة :جامعة أمدرمان اإلسالمية
الكمية :كمية اإلعالم

(العضوية في الجهات المهنية)
اسم الجهة

تاريخ االنضمام

شبكة الصحفيين العرب

9003

اتحاد العالقات العامة السوداني

9006

جمعية العالقات العامة العربية

9002

منظمة داتا لمتقانة والتنمية

9005

اتحاد الصحفيين السودانيين

9004

الجمعية المصرية لمعالقات العامة

9002

المجمس العربي لمعالقات العامة

9004

الخبرات العممية
أ( .المنصب الرتبة األكاديمية)
 الدولة :السودان

 اسم المنصب :أمين الشئون العممية (وكيل الكمية لشئون التعميم والتطوير)
 القسم :اإلعالم

 المؤسسة :أكاديمية السودان لعموم االتصال

الخبرة المهنية:


أمين الشئون العممية ،أكاديمية السودان لعموم االتصال9006 ،م.

 أستاذ مساعد ،أكاديمية السودان لعموم االتصال9006 ،م.

 أدارة البرامج العممية ،أكاديمية السودان لعموم االتصال9004 ،م9006 -م ـ
 رئيس قسم العالقات العامة ،أكاديمية السودان لعموم االتصال .2005-2009
 محاضر ،أكاديمية السودان لعموم االتصال 9002م ـ

 مساعد تدريس ،أكاديمية السودان لعموم االتصال9009 ،م ـ

 أدارة العالقات العامة ،أكاديمية السودان لعموم االتصال 9009م  9004 -ـ
 أدارة التدريب ،أكاديمية السودان لعموم االتصال 9002م  9004 -ـ
 إدارة العالقات العامة ىيئة الطيران المدني 9006-9009م.

 إدارة العالقات العامة شركة أسمنت عطبرة 9000-9000م.
 مدرب متعاون ،المركز اإلقميمي لمتدريب اإلعالمي.

 مدرب متعاون ،إدارة التدريب ،منظمة بشائر المستقبل.
 مدرب متعاون ،أكاديمية السودان لمعموم اإلدارية.
 مدرب متعاون ،مركز تطوير اإلدارة.

 مدرب متعاون ،مع العديد من مراكز التدريب – الخرطوم في تقديم العديد من الدورات
التدريبية في مجال اإلعالم والعالقات العامة.

( -4المشاركة في االعتماد األكاديمي):

 نائب رئيس لجنة االعتماد ألكاديمية السودان لعموم االتصال – السودان 9005 -م .
 عضو لجنة إعادة اعتماد برنامج اإلعالم جامعة عجمان– اإلمارات – 9004م.



عضو لجنة اعتماد برنامج عمم النفس جامعة عجمان– اإلمارات – 9003م.

عضو لجنة اعتماد برنامج ماجستير العالقات العامة جامعة عجمان– 9004م.

(التدريب واإلش ار

عم مشاري اللالب البثيية:

 اإلشراف عمى تدريب طالب أكاديمية السودان.

 اإلشراف عمى مشاريع التخرج أكاديمية السودان.

 اإلشراف عمى مشاريع التدريب لطالب جامعة عجمان.
 اإلشراف عمى مشاريع التخرج لطالب جامعة عجمان.

عضوية لجان جامعية:

 لجنة االعتماد األكاديمي لبرنامج اإلعالم أكاديمية السودان لعموم االتصال.
 لجنة قبول واجراء معاينات القبول لطالب اإلعالم أكاديمية السودان لعموم االتصال.
 لجنة اإلعالم جامعة عجمان.
 لجنة التوثيق جامعة عجمان.

 لجنة البحث العممي جامعة عجمان.
 لجنة األنشطة جامعة عجمان.

 لجنة الخريجين جامعة عجمان.
 لجنة التدريب جامعة عجمان.

 لجنة التسويق والعالقات الخارجية جامعة عجمان.

التلوير الذاتي  -الدورات التدريبية التي ثصمت عميها:
 طرق التدريس الحديثة – جامعة الخرطوم .9005
 ورشة عمل "إطار المؤىالت اإلماراتية.
 ورشة عمل "تقويم المخرجات التعميمية
 دورة"كيفية إنتاج التقرير التميفزيوني "
 دورة "إدارة الوقت وضغوط العمل".

 دورة إعداد وكتابة البحوث العممية.
 دورة فنون العمل الصحفي.

 دورة األداء المتميز في العالقات العامة
 دورة ميارات االتصال الفعال

 دورة ميارات التقديم وفن اإللقاء
 دورة تنظيم وادارة الفعاليات

 دورة التخطيط االستراتيجي لمعالقات العامة
 دورة تطوير أداء مسئولي العالقات العامة
 العالقات العامة االلكترونية
 وغيرىا

دورات تدريبية تم تقديمها لموظفي ودارسي العالقات العامة:
 دورة فنون العالقات العامة.

 دورة االستراتيجيات الحديثة لمعالقات العامة.
 دورة تنظيم المؤتمرات.

 دورة تحرير مطبوعات العالقات العامة.
 دورة تخطيط وادارة العالقات العامة.

 دورة تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية.

 دورة األداء المتميز في العالقات العامة.
 دورة فن التعامل مع الجميور.

 دورة فنون التحرير الصحفي لمعالقات العامة.

 دورة ميارات االتصال الفعال في العالقات العامة.
 دورة ميارات االتصال الفعال .مركز اإلرشاد الميني – جامعة عجمان.
 دورة كتابة التقارير اإلدارية .مركز اإلرشاد الميني – جامعة عجمان.
 وغيرىا...

السمنارات:
 المشاركة في السمنار العممي لكمية اإلعالم جامعة عجمان .2012
 المشاركة في السمنار العممي لكمية اإلعالم جامعة عجمان .2013
 المشاركة في السمنار العممي لكمية اإلعالم جامعة عجمان .2014

الجوائز وشهادات التقدير:

 شيادة تقدير بالمشاركة في تنفيذ برامج تدريبية أكاديمية السودان لالتصال.
 شيادة تقدير من كمية اإلعالم جامعة عجمان .9004-9009

 الجائزة األولى لممشروع الفائز في مسابقة مشاريع التخرج -كمية اإلعالم جامعة عجمان.

 المشاركة في جائزة البحث العممي أكاديمية العموم الشرطية -جائزة مالية مع نشر
البحث.

نوع النشر:

أوراق عممية نشرت في دوريات:

 .0دور اإلعالم في بناء صورة الدولة "مجمة مثكمة".

 .9التدريب اإلعالمي وأثره في صقل الشخصية اإلعالمية "مجمة مثكمة".

 .6توظيف اإلعالم الجديد في نشر الوعي بقضايا التنمية المستدامة “مجمة مثكمة".
 .4قبول النشر ببحث تمت المشاركة بو في جائزة أكاديمية العموم الشرطية -الشارقة،
سبتمبر 9004م.

أوراق عممية مقدمة في مؤتمرات:

 .1آثر المسمسالت التركية المدبمجة عمى المغة العربية  -مشترك " جاكرتا".
 .2فاعمية العالقات العامة في الترويج السياحي

" األردن".

 .3إشكاليات المغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي -مشترك"مؤتمر المغة العربية
دبي".

 .4فعالية االنترنت في البحث العممي

" األردن ".

 .5دور اإلعالم الجديد في نشر اإلشاعة والترويج ليا

" أبها السعودية".

 .7دور العالقات العامة في نشر ثقافة الحوكمة

"أربد – جامعة اليرموك

 .6دور وسائل اإلعالم في نشر ثقافة العمل التطوعي  -مشترك " مصر".
".

 .8دور العالقات العامة في بناء صورة المؤسسة
 .9اتجاىات األستاذ الجامعي نحو تقييم بحوث اإلعالم

"عمان".

"عمان".

 .11األدوار السياسية لشبكات التواصل االجتماعي عمى الواقع السياسي العربي "مصر ".

 .11اإلعالم الجديد ودوره في مواجية ظاىرة الشغب الرياضي

" شرلة دبي".

كتب  /فصول في كتب:
 كتاب المدخل إلى العالقات العامة 9009م – األفاق المشرقة ناشرون  -اإلمارات.
 كتاب تحت التنسيق واإلعداد النيائي.

تثكيم مجالت عممية:

 عضو لجنة تحكيم مجمة الحكمة لمدراسات اإلعالمية – الجزائر.

 عضو ىيئة التحرير مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط– مصر.

وسائل االتصال:

اإلمارات – عجمان – ص.ب643 :

هات 11370225517300 :

البريد االلكتروني:
nasry77@yahoo.com 

