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 محمد عبد الرحمن حسانين ةأسامد/                              

                  E-Mail : prof.osos@yahoo.com 

       Phone : +201146195875 

   البيانات الشخصية 
 أسامة محمد عبد الرحمن حسانين. االسم:

 م10/01/0891 يالد:تاريخ الم

  الشرقية ـ فاقوس ـ الحجاجية القديمة. :جمهورية مصر العربيةب محل اإلقامة

 مسلم. : الديانة

 .الجنسية : مصري

 الحالة االجتماعية : أعزب.

 الدرجة العلمية : دكتوراه .

  .اإلعالم: مياألكاديالتخصص 

  الخبرة التدريسيةالعمل و   

مارات العربيةة دبي ـ اإلـ يري ـ جامعة العلوم الحديثة أستاذ مساعد ـ كلية اإلعالم واالتصال الجماه -

 .م 4102/4102م و4102/4102ن الدراسيان للعاماالمتحدة 

         المؤهالت الدراسية 

قسم اإلعالم وثقافة ـ  ي دراسات اإلعالم وثقافة األطفالدكتوراه الفلسفة فحاصل على درجة  -
 بتقدير،  م4102سنة ـ  جامعة عين شمس ـ األطفال ـ معهد الدراسات العليا للطفولة

 ية بالبحث.الجهات المعن بينتبادل الالتوصية ب
ـ قسم اإلعالم وثقافة األطفال ـ معهد  ماجستير في اإلعالم وثقافة األطفالالدرجة  حاصل على -

 ".ممتازتقدير "بم 4101سنة  جامعة عين شمس ـ الدراسات العليا للطفولة
كلية ـ  صحافة وإذاعة وتليفزيون تخصص اإلعالم التربوي بكالوريوس  درجة حاصل على -

بنسبة  "جيد جدا مع مرتبة الشرف" تقدير عام م4112 جامعة الزقازيق ـ نوعيةالتربية ال
 ، بترتيب الثاني على الدفعة. %10.00مئوية

  حاصل على الدبلومة المهنية في الموارد البشرية. -
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 وورش العمل الدورات التدريبية 

  " إعداد المتحث اإلعالمي ومدير السياسات اإلعالميةدورة تدريبية حول ." 

  إعداد مقدم البرامج التليفزيونيةتدريبية حول " دورة ." 

 دوره تدريبه للحصول على شهادة "  Tofel " في اللغة اإلنجليزية ـ كلية اآلداب ـ جامعة عين

 شمس.

 دورة تدريبية  للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترIcdl . 

 الموارد البشرية"ة في يدورة تدريب" . 

  (لتنمية البشريةا)تدريبية في دورة. 

  آليات مراجعة وتطوير المساقات والبرامج الدراسية" بعنواندورة تدريبية". 

  "أخالقيات ومعايير العمل الجامعىدورة تدريبية بعنوان ." 

  ثقافة الجودة ومتطلبات االعتماد النهائى للبرامج"  ورشة عمل حول." 

  لألداء  التقييم الذاتى"  ورشة عمل حول." 

  ت الشهادا 
  

  " من كلية اإلعالم واالتصال الجماهيري ـ جامعة العلوم الحديثة بدبي ـ "  شهادة تقديرحاصل على
 االمارات العربية المتحدة.

  من اتحاد طالب كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وذلك بمناسبة  " شهادة تقدير" حاصل على

 التفوق الدراسي  أثناء الدراسة بالكلية. 

 ى شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترحاصل عل " Icdl ". 

 شهادة " Tofel " القاهرةـ جامعة  اللغات والترجمةـ مركز  في اللغة االنجليزية. 
 

  المنشــــورة البحوث العلمية 
 بحث عن :

 ة""دور الصفحات اإلخبارية بالفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي بالمعلومات حول األحداث الجاري    

 ـ 4102ابريل ـ يوليو 01المجلد رقم  21اإلصدار رقم  مجلة دراسات الطفولة) 

 .(معهد الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس

 بحث عن :

 " دور التليفزيون في إمداد المراهقين بالمعلومات حول الهجرة غير الشرعية" 

 ـ 4101و ـ سبتمبر يولي 01المجلد رقم  29اإلصدار رقم  مجلة دراسات الطفولة)

 .(معهد الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس

  البحوث غير المنشورة 
 :رسالة دكتوراه بعنوان -

 " دور الفيس بوك في إمداد الشباب الجامعي بالمعلومات حول قضايا الفساد المصري"

  :رسالة ماجستير بعنوان -

 "الشرعية م نحو الهجرة غير"عالقة تعرض المراهقين للتليفزيون المصري باتجاهاته



 

  المؤتمرات 
" إدارة الثقافة وثقافة اإلدارةتحت عنوان "الدولي للجنة علوم اإلدارة بالمجلس األعلى للثقافة  المؤتمر العلمي -

 م4101 يناير 48 – 49في الفترة من بتاريخ  

وم االجتماعية واإلنسانية في المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية اآلداب بجامعة بني سويف تحت عنوان " العل -

 م4102نوفمبر  02 – 01مواجهة اإلرهاب" في الفترة من 

 بالتعاون مع المجلس العربي لألخالق والمواطنة الثالث للجمعية العربية للقياس والتقويم العلمي المؤتمر  -

 م0/01/4102بتاريخ   "وبناء األمة في عالم متغير "التربية األخالقية تحت عنوان
 

  مهارات علمية 
 اتجاهات الرأي العام.لقياس  إعداد دراسات -

 . SPSS برنامج الحزم اإلحصائية ترميز البيانات بالحاسب اآللي ومعالجتها إحصائيا باستخدام -

  مهارات العمل بالمؤسسات اإلعالمية 
 .والحوارية التليفزيونية واإلذاعيةتقديم النشرات والبرامج اإلخبارية  -

 خبار والتقارير اإلخبارية.عداد وتحرير األإ -

 إعداد البرامج الخاصة بالطفل. -

 .التصوير الرقمي والفوتوغرافي -

 .إدارة الصفحات اإلخبارية عبر مواقع التواصل االجتماعي -

  مهارات العمل بالعالقات العامة 
 إعداد النشرات اإلعالمية التي تتعلق بنشاطات المؤسسات.  -

 التحضير للمؤتمرات والندوات. -

 .المؤسساتنشطة ألعالمية المناسبة ية اإلالتغط -

 اجراء عمليات قياس التجاهات الرأي العام حول توجهات وخدمات المؤسسة. -

  تنظيم الدورات التدريبية مهارات  
 مهارة التخطيط والتنظيم للدورات التدريبية. -

 مهارة التواصل مع الهيئات والمؤسسات المختلفة ذات الصلة ببرنامج التدريب. -

 .للبرنامج التدريبيالعرض  مهارة -

         . ينتقديم المشاركين والمدرب ةهارام -

  مهارات التسويق االجتماعي 
 القدرة على ابتكار أفكار جديدة لحمالت تسويق اجتماعي. -

 القدرة على التواصل مع المؤسسات المعنية بحملة التسويق االجتماعي. -

 خصي حتى تصل الحملة للجمهور المستهدف.القدرة على استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الش -

 القدرة على معرفة مدى تحقيق الحملة لألهداف المرجوة منها. -

  االجتماعيةو العلمية األنشطة 
  (.دورات التنمية البشريةالمشاركة في تنظيم ) -

 " داخل القرى المصرية. تنظيم القوافل الطبيةالمشاركة في "  -

 ة المجتمع المحلي."  لتنميالفاروقعضو مؤسس لجمعية "  -

 المساهمة في حل المشكالت البيئية داخل القرى المصرية. -

  عضوية اللجان األكاديمية 
 .الدراسية عضو لجنة توصيف المقررات -

 عضو لجنة النشاط الطالبى. -



 

  المهارات األكاديمية 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب. -

 اإلشراف على طالب التدريب العملى. -

 كنترول.المشاركة فى أعمال ال -

 اإلسهام في توصيف المناهج الدراسية. -

 تنظيم المعارض لألنشطة الطالبية. -

 المهارة في استخدام الحاسب اآللي والمواقع اإللكترونية. -

 االعتماد على التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة في التدريس. -

 التحضير العلمي للمحاضرة قبل موعدها. -

 لدى الطلبة.تنمية روح التفكير واالبتكار  -

 الخبرة الكافية في إيصال المعلومة للطالب . -

 القدرة على ترجمة االفكار االكاديمية إلى ممارسات عملية. -

 االلتزام بمواعيد العمل والساعات المكتبية. -

 السمات الشخصية 
 القدرة على العمل الجماعي والتعاون مع الزمالء. -

 االلتزام بأخالقيات المهنة واحترام الزمالء. -

 .والمجتمع المحلي العمللتفاعل مع بيئة ا -

 االلتزام بالمسؤوليات الموكلة والقيام بها على أكمل وجه. -
 

  اللغات 
 

 اللغة العربية: اللغة األم. -

 .جيدةاللغة اإلنجليزية:  -
 

  التي قمت بتدريسها المواد 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  الهوايات 
  .القراءة -

 العلمية. المشاركة في األنشطة -

 .فية واالجتماعيةالثقا في األنشطة المشاركة -

 مواقع التواصل االجتماعي 
 ( الفيس بوك" عبر ) أسامة عبد الرحمنصفحة "  -

 http://www.facebook.com/profile.php?id=100001374307863 
 

 االجتماعي الفيس بوك. ( عبر موقع التواصلالباحث المصريمؤسس جروب ) -

http://www.facebook.com/groups/239951672742772/?notif_t=group_r2j#!/groups/2

05992476078734/?notif_t=group_activity.                                                             
                

 

  التصوير الرقمي   االتصال الدولي 

  مدخل إلى الصحافة   مناهج البحث

  التسويق االجتماعي   المراسم والبروتوكل 

  حمالت العالقات العامة الرأي العام 

 نشأة وسائل االتصال إدارة اإلعالن

 مدخل إلى اإلعالن
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