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 الذ اتية يرةالس                                        
 االسم عيساني الطيب رحيمة

 
   العلمية رجةالد   مساعد أستاذ

 ( األكاديمية)
  (.2006)الجزائر جامعة ،واالتصال اإلعالم بكلية واالتصال، اإلعالم علوم في دكتوراه 
 (.2000الجزائر) عنابة، جامعة تصال،واال اإلعالم قسم واالتصال، اإلعالم علوم في ماجستير 
 (.1996الجزائر) قسنطينة، ،القادر عبد األمير بجامعة واإلعالم، الّدعوة في بكالوريوس  

  

 
  عليمالت  

 

 (.اآلن إلى 2017)يناير اإلمارات ،العين جامعة واإلعالم، االتصال ةبكلي مساعد أستاذ  
 (.2016ديسمبر - 2010سبتمبر) ماراتاإل ارقة،الشّ  جامعة االتصال، بكلية مساعد أستاذ 
 (.2010 -2009الجزائر) باتنة، جامعة واالتصال، اإلعالم بقسم مشارك أستاذ 
 (.2009 - 2006باتنة) جامعة اإلسالمية، والعلوم االجتماعية العلوم بكلية مساعد أستاذ 
 (. 0520 - 2001باتنة) جامعة اإلسالمية، والعلوم االجتماعية العلوم بكلية محاضر 
 (.2001 - 2000الجزائر) المسيلة، جامعة االجتماعية، والعلوم اآلداب بكلية محاضر  
 (.2000 -1996الجزائر) قسنطينة، القادر، عبد األمير بجامعة معيد 

 

 
 األكاديمية الخبرة

 
 
 
 

  إلى اآلن. 2020عميد كلية االتصال واإلعالم بجامعة العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة، منذ سبتمبر 
  2020سبتمبر –2020، مارسبأعمال عميد كلية االتصال واإلعالم، جامعة العين، اإلمارات العربية المتحدةقائم. 
 اآلن. -2017رئيس قسم االتصال واإلعالم، بكلية االتصال، جامعة العين؛ سبتمبر 
  :إلى اآلن. – 2020رئيس مجلس كلية االتصال واإلعالم بجامعة العين 
 2020 – 2017 :كلية االتصال واإلعالم بجامعة العين عضو مجلس. 
  بوزارة الّتربية  مفوضية اإلعتماد األكاديميالمقدم إلى رئيس فريق إعداد وتحرير مشروع تخصص الّصحافة الّرقمية

 .2020سبتمبر  19وقد تم اعتماد الّتخصص بتاريخ والّتعليم لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
 د وتحرير الّدراسة الّذاتية لبرنامج االتصال واإلعالم بكلية االتصال واإلعالم، جامعة العين رئيس فريق إعدا

 ربيعوالمقدمة إلى مفوضية اإلعتماد األكاديمي بوزارة الّتربية والّتعليم لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
 .2020يونيو  17حصل البرنامج على تجديد اإلعتماد بتاريخ ، 2018/2019

  ئيس فريق إعداد وتحرير الّدراسة الّذاتية لبرنامج االتصال واإلعالم بكلية االتصال واإلعالم، جامعة العين ر
وقد تحّصل البرنامج  ،2019 /2018خريف، AQAS)والمقدمة إلى الهيئة األلمانية لإلعتماد األكاديمي الّدولي)

 ، لمدة ست سنوات.2019مايو  30بتاريخ  AQAS))على اإلعتماد األكاديمي الّدولي من
 اآلن -2019: منذ عضو لجنة اإلعتمادات األكاديمية بجامعة العين 
 2020/2021: عضو لجنة حوكمة الجامعة، لجنة الخطط الّدراسية، والّلجنة االجتماعية بجامعة العين. 

 اإلدارية المناصب
 والخدمية
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 2021 -2017: عضو لجنة ضمان الجودة للّشؤون األكاديمية بجامعة العين.  
 2020 -2018مع المجتمع بجامعة العين: لّتفاعل عضو لجنة ا. 
 2021-2019 :عضو لجنة المخرجات الّتعليمية الجامعية، بجامعة العين. 
  2018/2019عضو لجنة الّتنسيق بين المقرين)أبوظبي والعين( بجامعة، للعام الجامعي. 
  ،2020 -2018جامعة العين:رئيس لجنة ضمان الجودة للّشؤون األكاديمية بكلية االتصال واإلعالم. 
 إلى اآلن – 2019 : منذللعام الجامعي، رئيس لجنة اإلعتمادات األكاديمية بكلية االتصال واإلعالم، جامعة العين 
 2018/2020 :رئيس لجنة الّتفاعل مع المجتمع بكلية االتصال واإلعالم، جامعة العين. 
  اإلعالم، جامعة العين، للعام الجامعي رئيس لجنة الّتنسيق بين المقرين)أبوظبي والعين(، بكلية االتصال و

2018/2019. 
  ،2022 - 2018رئيس لجنة المعادالت بكلية االتصال واإلعالم، جامعة العين. 
 2019 /2018للعام الجامعي ، عضو لجنة اإلعتمادات األكاديمية بكلية االتصال واإلعالم، جامعة العين. 
 2020 -2018 :م، جامعة العينعضو لجنة الخطط الّدراسية بكلية االتصال واإلعال. 
  2016/2017مسؤول ضمان الجودة للّشؤون األكاديمية بكلية االتصال واإلعالم، جامعة العين، الفصل الثاني. 
  ّ(.2016 – 2012ولي بكلية االتصال، جامعة الّشارقة )عضو لجنة اإلعتماد األكاديمي الد 
  رقة االتصال االتصال الجماهيري بكلية االتصال، جامعة الّشاعضو فريق إعداد وتحرير الّدراسة الّذاتية لبرنامج

 ربيعوالمقدمة إلى مفوضية اإلعتماد األكاديمي بوزارة الّتربية والّتعليم لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
2015/2016. 

  الّشارقة والمقدمة عضو فريق إعداد وتحرير الّدراسة الّذاتية لبرنامج االتصال الجماهيري بكلية االتصال، جامعة
 The Accrediting Council)مجلس اإلعتماد األكاديمي في مجال الّصحافة واالتصال الجماهيري المقدمة إلى 

on Education in Journalism and Mass Communications   (ACEJMC))الواليات المتحدة ، ب
 .2015/2016خريف . األمريكية

 (.2016 - 2012كلية االتصال، جامعة الّشارقة )رئيس الجمعية اإلعالمية العلمية، ب 
 ( 2016 – 2010عضو الّلجنة الّثقافية، لجنة بكلية االتصال، جامعة الّشارقة.) 
 رئيس مشروع الماجستير في اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، وتأطير طلبة الّدفعة، واإلشراف العلمي على رسائلهم 

 .2010 /2009ستير في الّتخصص، العلمية المتممة للحصول على شهادة الماج
 2010جوان ، 2008عة باتنة)الجزائر(، أكتوبررئيس الّلجنة العلمية لقسم اإلعالم واالتصال بجام. 
 (رئيس مشروع نظام الـLMD في تخصص اإلعالم واالتصال بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الحاج ،)

 ، واإلشراف على تأطير طلبة الدفعة.2008/2009لخضر بباتنة )الجزائر(، للسنة الجامعية 
  رئيسة مشروع الماجستير في اإلعالم واالتصال والعالقات العامة، وتأطير طلبة الدفعة، واإلشراف العلمي على

 .2009 /2008رسائلهم العلمية المتممة للحصول على شهادة الماجستير في الّتخصص 
 2009 - 2005ة، عضو هيئة الّتحرير لمجلة جامعة باتنة اإلخباري. 

 
 

 العربية ولالدّ  في االصطناعي الذكاء لتطبيقات والّصناعية االقتصادية اآلثاربعنوان" عمل ورشة في المشاركة،" 
 .0212 يونيو 2 األربعاء والّتعدين، الّتقييسو  الّصناعية لّتنميةل العربية لمنظمةا قدمتها التي

 تشرح قصيرة فيديوهات مجموعة تصوير عن عبارة وهو "،الحكومي االتصال قاموس" مشروع عدادإ  في لمشاركةا 
 .2021 /3 /25 ،لحكوميا االتصال بمجال مرتبطة مصطلحات

  العملية الخبرة
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 بعنوان: عمل ورشة حضور 
Media Voices From the Pandemic: How Media are Joining the Fight against COVID -19 
and Adapting to its Challenges", 2021/03/15 

 اإلعالم شعبة ومنسقي أعضاء نظمها التي "الجديد اإلعالم ونظريات "مداخل بعنوان عمل ورشة في المشاركة 
 .13/03/2021 العربية، اإلعالم حوثب في والّتجديد ألصالةا بمنتدى الّرقمي

 مع بالّتعاون  الطلبة شؤون  عمادة قبل من نظمت التي نجاح" "رحلة بعنوان للمرأة  الّدولي اليوم فعالية في المشاركة 
 10/03/2021 أبوظبي، أعمال سيدات مجلس

 24 الحكومي، لالتصال الّدولي المركز نظمها والتي الحكومي لالتصال الّشارقة جائزة عمل ورشة في المشاركة/ 
2/ 2021. 

 خديجة المذيعة مع المستقبل"، صوت شعار"كن تحت "،المذيع مهارات" حول الّنقاشية حلقةال تنظيم على اإلشراف 
 األربعاء العين، بجامعة لطلبةا شؤون  عمادة مع الّتعاون ب لإلذاعة، لعالميا اليوم بةبمناس لوم.غ حسن
15/02/2021  

 مع بالّتعاون  بحذر" شعار"نحتفل تحت المتحدة، العربية اإلمارات لدولة 49 الوطني باليوم لالحتفال فعالية تنفيذ 
 .26/12/2020 مي،اإلسال المعهد

 26/12/2020 الخاصة، االتحاد مدرسة مع بالّتعاون  األطفال ضد التنمر من للحد توعوية حملة تنفيذ. 
 2020 /1 /15 األربعاء يوم العين، بقناة الّتعريفي المتلقى فعاليات في المشاركة. 
 المصاعد، في ،الّسالمةو  الّصحة اجراءات حول المدارس لطلبة توعوية حملة وتنفيذ تصميم على اإلشراف 

 أمانة"، أرواحكمشعار" تحت بالعين، الطموح درسةم مع بالّتعاون  االختناق،و  واإلغماء لرعافا وحاالت والمسابح،
 .2019 /11 /18 اإلثنين يوم

 العين، مستشفى مع بالّتعاون  للجلطات العالمي اليوم في الجلطات حول توعوية حملة وتنفيذ تصميم على اإلشراف 
 .2019 /11 /13 األربعاء لجلطات،ا من نفسك عار"قش تح

 مستشفى مع بالّتعاون  "،عظامك وقوي  تشمسشعار" تحت العظام، هشاشة حول توعوية حملة تنفيذ على اإلشراف 
 .81/4/2019 الخميس يوم بالعين، ميديكلينيك،

 األربعاء يوم لعين،ا بمدينة الشاهين مدرسة مع بالّتعاون  الغاف"، "معرضفعالية تنظيم علة اإلشراف 
17/4/2019. 

 مع بالتعاون  "،الهمم أصحاب إال القمم يبلغ "الشعار تحت الهمم أصحاب حول توعوية حملة تنفيذ على اإلشراف 
  .28/3/2019 لخميسا الطوية، حديقة ،2018/2019 لثانيا الفصل لعين،ا بمدينة لهمما أصحاب مركز

 2018/2019 والّتكنولوجيا، للعلوم العين بجامعة "،واإلعالم تصالاال كلية دليل" وإنتاج إعداد على اإلشراف. 
 2018 ديسمبر 1 العدد الّتخرج، مشاريع طلبة ينتجها التي واإلعالم"، االتصال"مجلة وإنتاج إعداد على اإلشراف. 
 ستخدمهاا" شعار تحت األطفال، لدى االجتماعي الّتواصل أدوات إستخدام حول توعوية حملة تنفيذ على اإلشراف 

 العام من األول الفصل والّتكنولوجيا، للعلوم لعينا جامعة واإلعالم، التصالا بكلية لّتخرجا مشاريع ارإط في "،صح
 .2018 يسمبرد   12 األربعاء يوم اإلماراتي، ألحمرا الهالل بمقر ،2018/2019 الدراسي

  العين جامعة واإلعالم، االتصال بكلية الّتخرج عمشاري إطار في "،أدنوك لمنتجات ترويجية حملةتنفيذ" على اإلشراف 
 8 الخميس يوم العين، "أدنوكمحطة"ب ،2018/2019 الّدراسي مالعا من األول الفصل والّتكنولوجيا، للعلوم
  .2018نوفمبر

  ومللعل العين جامعة واإلعالم، االتصال بكلية الّتخرج مشاريع إطار في "،العلم يومفعالية" تنظيم على اإلشراف 
 .2018أكتوبر 31األربعاء،رجسلنّ ا مدرسة ،2018/2019 األول الفصل ولوجيا،والّتكن



4 | P a g e  

 

  الّتخرج مشاريع إطار في ،أقدر" أنا الّسكر "معشعار تحت الّسكري  مرض حول توعوية حملة تنظيم على اإلشراف 
 مستشفىب،2017/2018الّدراسي مالعا من الثاني الفصل ،والّتكنولوجيا للعلوم لعينا جامعة اإلعالم،و  االتصال بكلية
 .2018 إبريل 26 الخميسالعين، بمدينة كلينك ميدي

  للعلوم العين جامعة واإلعالم، االتصال بكلية الّتخرج مشاريع إطار في "،الخير زايد عام" فعالية تنظيم على اإلشراف 
 ثاءالالثّ  بالعين، الغذائية للّرقابة ظبي أبو جهاز مقرب  ،2017/2018 الدراسي لعاما من لّثانيا الفصل والّتكنولوجيا،

 .2018 إبريل 17
  2014ارقة كلية االتصال بجامعة الشّ "، ارقةشخصيات زارت الشّ " من برنامجتقديم حلقة. 
 "الذي يبث على قناة صانعو القرار الفضائية في اطار 101شباب اإلشراف على تسجيل حلقتين من برنامج ،"

 .2013تصال والقناة المذكورة، عاون مع كلية االاتفاقية التّ 
 2009تصميم حملة إعالنية للّترويج الّسياحي في مدينة باتنة، الجزائر، شراف على اإل. 
 2009شراف على إعداد فيلم وثائقي عن شجرة األرز بمنطقة باتنة، الجزائر، اإل. 

 
 للعلوم العين بجامعة واإلعالم االتصال كلية عميد ابذي هللا عبد الرحمن عبد كتورالدّ  من وتقدير شكر شهادة 

 ،للكلية )AQAS) الّدولي األكاديمي إلعتمادل األلمانية هيئةال زيارةل حضيرالتّ  في الفاعلة للمساهمة كنولوجياوالتّ 
 .2019يناير

 ضمن الفعالة همةالمسا على الّشارقة، جامعة مدير الّنعيمي مجول حميد الّدكتور األستاذ من وتقدير شكر شهادة 
 األمريكية الهيئة نم العالمي األكاديمي إلعترافا على التصالا ليةك حصولو  ولي،الدّ  األكاديمي اإلعتماد فريق

 .1620 واإلعالم. االتصال لبرامج وليالدّ  لإلعتماد
 ارقة.الشّ  بجامعة العلمي، والبحث العليا الّدراسات كلية بحث، مشروع إنجاز على شكر شهادة  
 لفزيونية"التّ  قاريرالتّ  "صناعة دورة لتقديم الخليج لفزيون وت إذاعة جهاز من وتقدير شكر دةشها. 
 للكلية العلمي يمينارالسّ  أعمال في للمشاركة ارقة،الشّ  جامعة تصال،اال بكلية قافيةالثّ  الّلجنة من وتقدير شكر شهادة 

 .2011/2012 األكاديمي للعام
 للكلية العلمي يمينارالسّ  أعمال في للمشاركة ارقة،الشّ  جامعة االتصال، بكلية قافيةثّ ال اللجنة من وتقدير شكر شهادة 

 .2010/2011 األكاديمي للعام
 بكات"الشّ  ندوة أعمال في للمشاركة ارقة،الشّ  جامعة االتصال، بكلية قافيةالثّ  جنةاللّ  من وتقدير شكر شهادة 

 االماراتي". بابوالشّ  االفتراضية االجتماعية
 ارقة.الشّ  بجامعة االتصال بكلية ةاإلعالمي الجمعية من وتقدير شكر اداتشه 

 

 
  الت قدير هاداتش  
 
 

 2014منذ  الّرابطة العربية لعلوم االتصال عضو. 
  .عضو استشاري في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج 
 2012تحاد الّدولي لّلغة العربية، منذ مارس عضو اإل . 
 ت العلمية المحكمة األتية:مجاللعضو الهيئة العلمية ل  
 ، تصدر عن دار كنوز الحكمة بالجزائر.(علمية دولية محكمةراسات اإلعالمية)الحكمة للدّ  .1
 )الجزائر(.العلوم اإلجتماعية بجامعة باتنة اإلحياء)علمية دولية محكمة(، كلية .2
  . La revue de la Communication et du Journalismeوالّصحافة االتصال  .3
 .العلوم االجتماعية واإلنسانيةمجلة   .4
  .مجلة الّرسالة للّدراسات اإلعالمية .5

 
 العضوية

 المنظمات في
 المهنية والهيئات

 
 
 



5 | P a g e  

 

 سمي، المتحدث الرّ  دليل (:2022)أحمد فاروق، شرين موسى، عمرو عبد الحميد ،عيسانيرحيمة محمد عايش،  .1
مارات دولة اإل، راسات والبحوثسم الدّ ق -ولي لالتصال الحكوميالمركز الدّ  ،ةارقالمكتب اإلعالمي لحكومة الشّ 

 .ارقةالعربية المتحدة، الشّ 
ت "عادات وأنماط تعرض الّشباب اإلماراتي للبرامج الّتراثية في القنوا:(2015) حيمة عيسانير  ،فوزية آل علي .2

      . 2015مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث، دبي، الطبعة األولى الّتلفزيونية المحلية)اإلماراتية(، 
http://hhc.gov.ae/ar                                                        

 (.2014)االمارات ،الفالح مكتبة محّكم(، )كتاباالتصال إلى مدخل :عيساني رحيمة .3
 دراسات سلسلة محّكمة(، )دراسةوالمسموع المرئي اإلعالم على وأثرها الحديثة التقنية الوسائط :عيساني رحيمة .4

  (.2010الرياض) الخليج، وتلفزيون  ذاعةإ جهاز (،25قم)ر  وتلفزيونية إذاعية
=e&id=99&Itemidhttp://www.gulfvision.org.sa/index.php?option=com_content&view=articl 
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   الّتلفزيوني، الّتصوير  .19
   اإلعالمية، المؤسسات إدارة  .20
   الحديثة، المجتمعات في اإلعالم  .21
   والّتنمية، اإلعالم  .22
  واالتصال، اإلعالم إلى مدخل  .23
   اإلعالمي، الّتحرير فنيات  .24
  ،اإلعالم وسائل تاريخ  .25
  والتلفزيونية، اإلذاعية جالبرام إعداد  .26
 الميدانية. البيانات تحليل تقنيات  .27
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1. Introduction to Digital Journalisme, July 2022. 
2. In Design, February 2022. 
3. E-distance-Learning, March 2020. 
4. E-Exam, April 2020.  
5. Edugate System, October 2019, & October 2020. 
6. E-Course File System, October 2019, October 2020, October 2021. 
7. Workshop on "Turnitin", October 2019, November 2021. 
8. Educational Technology, September 2019. 
9. Smart PLS Software, April 2018.   
10. Moodle E-Learning, January 2017, & October 2020. 
11. Modern teaching methods, April 2016.   
12. The Blackboard Learning Management System,7 & 8, September 2010,  September 

2012. 

 طويريةالت   وراتالد  
 
 

 
خصية المهارات  :المميزة الش 

 .متميز ومحاضر رسمي، متحدث .1
 .والّتلفزيوني اإلذاعي والّتقديم اإلعداد مجال في خبير مدرب .2
 الّسنوية. الّتقارير وتحرير إعداد مهارات .3
 األكاديمية. البرامج مخرجات وكذا الّتعليمية، ومخرجاتها للمساقات، الّتقارير إعداد مهارات .4
 تلفزيونية(. أو إذاعية صحفية، مقابالت إجراء أعمدة، مقاالت، واالتصال)أخبار، اإلعالم لوسائل الكتابة مهارات .5
 يونية.والّتلفز  اإلذاعية البرامج وتنفيذ إعداد مهارات .6
 والطالبية. العلمية، للجمعيات والمتابعة اإلشراف مهارات .7
 وأهمها: الحاسوبية والبرامج الحاسوب مجال في مهارات .8

 Windows, XP, Vista. 
 Microsoft Office Word, Power Point, Excel 
 Windows Media Player. 
 MacBook Pro Programs. 
 In Design. 

  ية:مهارات الّتكنولوجيا الّتعليم .9
 Moodle 2.7 & 3.2. 
 The Blackboard Learning Management System: release 7 & release 8. 
 MS-Teams. 
 Google Meet. 

 
 أخرى 


