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 ذاتيةالسرية ال
 البيانات الشخصية: -أوالً

 الامس : وليد

      : معشهاللقب 

     محمد  الأب:

 هدةل : الأم

 م10/3/1972ييف دمشق  -سويية  :   ل وراي خ ايميادحم

يبد  –الأيدن  : ماكن الإقامة   .اإ

ليكرتوين  :     (00962775608845)جلوال: يمق ا -  walidamsha@yahoo.com- dr.walidamsha@gmail.comالربيد الإ

  املؤهالت العلمية: -ثانياً
آداب قسم الإعام -  .م، ابلرتتيب الأول1995نيسان عام / 9بتاي خ / جبامعة دمشق حصلت عىل الإجازة يف ال

 م/.1996عينُت معيداً يف قسم الإعام عام / -

 م.22/10/1998بتاي خ  ون"،تقنيات التليفزي :" أأوفدت اإىل مرص للحصول عىل ديجة ادلكتوياه ابختصاص -

 م.1999اجزتت الس نة المتهيدية للامجس تري يف لكية الإعام قسم الإذاعة جامعة القاهرة بنجاح بدوية يونيه عام  -

م؛ وعنواهنا:"أأثر التكنولوجيا ايمس تخدمة 18/9/2001ُمنحت ديجة ايماجس تري من قسم الإذاعة لكية الإعام جامعة القاهرة بتاي خ  -

دمي الأخباي عىل شلك ومضمون اخلدمة الإخبايية"دياسة عىل القنوات الفضائية العربية غري احلكومية؛ بتقدير: ممتاز مع يف مجع وتق

 التوصية بطبع الرساةل وتبادلها مع اجلامعات العربية.

تخدام التقنيات ايمعارصة م؛ وعنواهنا:" اس  23/4/2005ُمنحت ديجة ادلكتوياه من قسم الإذاعة لكية الإعام جامعة القاهرة بتاي خ  -

نتاج برامج اخليال العلمي يف قنوات الأطفال العربية ايمتخصصة ودويها يف الإمناء الثقايف للطف ل"؛ مبرتبة الرشف الأوىل مع  يف اإ

 التوصية بطبع الرساةل وتبادلها مع اجلامعات الأخرى.

  م.2006الإعام جامعة دمشق منذ يف قسم أأس تاذ مساعد  -

 م.2008جامعة جدايا منذ عام  -قسم الإعام وتكنولوجيا التصاليف أأس تاذ مساعد  -

 م.2019جامعة جدايا منذ عام  -قسم الإعام وتكنولوجيا التصالأأس تاذ مشايك يف  -

 التخصص وجماالت االهتمام: -ثالثاً

 (.ايمسموعة وايمرئية)الإذاعة قسم   –الإعام   التخصص العام : -

 .التليفزيويننتاج والإخراج قنيات الإ ت   التخصص ادلقيق : -

نتاج الوسائط ايمتعددة. التصال الرمقي   جمالت الاهامتم : -   واإ
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 املهام العلمية و اإلدارية واملهنية: -رابعاً

 .م2006-2005سم الإعام جبامعة دمشق عام يف ق  ُعينت يف عضوية هيئة التدييس -

 م.   2007-2006السويية عام  وزاية التعلمي العايليف مدير مديرية الكتب وايمطبوعات  -

 م.2007عضو جملس اإداية مؤسسة الوحدة للطباعة والنرش والتوزيع لعام  -

نباء /ساان/ -  م.2008-2007مدير مديرية التخطيط والإحصاء ابلواكةل العربية السويية للأ

نباء /ساان/  -  م.2009-2008ايمدير العام ايمساعد/مدير التحرير ابلواكةل العربية للأ

 م.2010عام  لكية الإعام جامعة دمشق قسم الإذاعة والتليفزيونيف ئة تدييس عضو هي  -

 م.2011-2010يئيس قسم الإعام الإليكرتوين يف لكية الإعام جامعة دمشق للعام ادليايس  -

وات والند واحملارضات العامة وعضو يف جلان  العديد من الويشات ومجموعات العم ل وأأمني رس منظم ومدير ومشايك ويئيس -

 .جمالت عدةوايمؤمترات يف 

 ُمرشف وُمناقش للعديد من مرشوعات التخرج ويسائ ل ايماجس تري. -

 .حىت رايخيهو  2008منذ عام  الأيدن –جامعة جدايا  -قسم الإعام وتكنولوجيا التصال يف عضو هيئة تدييس  -

 األنشطة التدريسية: -خامساً

 :النظام ايمدمج( –التعلمي ايمفتوح  -ادلياسات العليا  –الساعات ايمعمتدة  –الس نوات يف برامج )نظام ايمواد وايمقريات اليت ديس هتا 

نتاج الإعايم"  الإخراج و"" "مبادئ التصال ايمريئو ""مقدمة يف الراديو والتليفزيون و"تقنيات الربامج ايمسموعة وايمرئية"و"اقتصادايت الإ

 "مرشوع اإصداي جريدة أأو جمةل" و"" و " تقنيات الإعام" ووالإعام " و "نظرايت التصال" مناجه البحث الإعايمو الإذاعي والتليفزيوين"

" و"  اإعداد الأفام الواثئقية" التصوير وايمونتاج التليفزيوين الرمقيو"  " و" اإعداد الربامج الإذاعية والتليفزيونية"التصممي ايمريئ الرمقي واجلرافييك

نتاج الوسائط ايمتعددةج الصحفي " و"و" التصوير وايمونتاج والإخرا التشغي ل التقين  و" "  تصممي الوسائط التفاعلية و"    "  اإعداد واإ

 ....(."للمحطات الفضائية

 : واملقبولة للنشر البحوث العلمية املنشورة -سادساً

دياسة مسحية عىل  - عربية ايموهجة للمنطقةاجتاه أأعضاء هيئة التدييس حنو القضااي ايمعاجلة يف برامج القنوات الفضائية الناطقة ابل"  -1

 – ، العدد الرابع جامعة أأم ديمان الإسامية/السودان –، لكية الإعام  جمةل علوم التصالت الأيدنية ، عينة من أأساتذة اجلامعا

 .م 2018، عام  الأول اجملدل

ايمؤمتر العلمي ادلويل " ،  ل التفاعيل . دياسة مسحيةاجتاهات النخب الأيدنية حنو القضااي ادلاخلية كام تعكسها ش باكت التواص"  -2

القاهرة : ايمعهد الكندي العايل لتكنولوجيا الهندسة  –الثالث دلوي الإعام العريب يف دمع مؤسسات ادلوةل يف ظ ل ايمتغريات الراهنة 

عبد هللا الغزو  د. عيل –د. ماجد نعامن اخلرضي  –م، د. وليد محمد معشه  2018مايو عام  3و 2" ، بني CICوالإداية والإعام "

 .)حبث ابيمشايكة(
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، جمةل جامعة اس تخدامات طلبة اجلامعات الأيدنية لرثاء مبتكرات ش باكت التواص ل التفاعلية والاش باعات احملققة/ دياسة مسحية"  -3

( . 337-323م، ص)2017ترشين الثاين عام  هـ/1439القدس ايمفتوحة للأحباث وادلياسات احملمكة،العدد الثاين والأيبعون، صفر 

 .)حبث ابيمشايكة(د. أأيوى ظبيان  –، د. وليد محمد معشه   sprgs@qou.eduالربيد الإلكرتوين للمجةل 

، دياسة مسحية -باعات احملققة الإش  " اس تخدامات أأعضاء هيئة التدييس للربامج احلوايية يف القنوات الفضائية العربية ايمتخصصة و  -4

(، الربيد الإلكرتوين 186-126م، ص )2016جمةل: دفاتر ايمتوسط ، جامعة : ابيج خمتاي عنابة اجلزائر ، العدد اخلامس/أأكتوبر عام 

)حبث  د. يمسية محمد الشقران –يد محمد معشه د. ول  –د. عيل عبد هللا الغزو  . labo.dev.gouv@gmail.comللمجةل: 

 ابيمشايكة(.

" اجتاهات طلبة اجلامعات الأيدنية حنو صوية ايمرأأة يف الإعاانت كام تعكسها القنوات الفضائية العربية. دياسة مسحية " ، جمةل  -5

 –د. وليد محمد معشه  –يمسية محمد الشقران  د..م 2017العدد الرابع ، عام  –ا لكية الفنون والإعام احملمكة جبامعة مرصاتة يف ليبي

 )حبث ابيمشايكة(.د. عيل عبد هللا الغزو 

دياسة مسحية، جمةل  –" اعامتد أأعضاء هيئة التدييس عىل القنوات الإخبايية ايمتخصصة يف اس تقاء ايمعلومات عن احلراك العريب  -6

د. وليد محمد  –د. عيل عبد هللا الغزو  .م13/12/2017بتاي خ  1/1/6/188 جرش للبحوث وادلياسات، جامعة جرش، الرمق

 )حبث ابيمشايكة(.د. يمسية الشقران –معشه 

" ، ايموسوعة العربية، التصنيف: الصحافة والإعام، اجملدل الثاين  Press Agencies –Agences de Presse واكلت الأنباء " -7

 (. 310والعرشين، يمق الصفحة مضن اجملدل )

 ، " ، جامعة جدايادياسة مسحية -هيئة التدييس حنو صوية ايمرأأة يف ادلياما العربية كام تعكسها الفضائيات  " اجتاهات أأعضاء -8

آداب واللغات، ايمرأأة يف اخلطاب الأديب والإعايم والثقايف ،  د. يمسية محمد  –د. وليد محمد معشه  .م3/2015-26-24مؤمتر لكية ال

 )حبث ابيمشايكة(. الشقران

جمةل احتاد اجلامعات طلبة اجلامعات الأيدنية حنو معاجلة ايمواقع الإليكرتونية لقضااي حقوق الإنسان. دياسة مسحية"،  اجتاهات " -9

اجملدل  م؛10/3/2019مقبول للنرش بتاي خ الأيدن،  –عامن ، الأمانة العامة لحتاد اجلامعات العربيةالعربية للبحوث يف التعلمي العايل، 

 عيل عبدهللا الغزو(. –وليد محمد معشه –)ماجد نعامن اخلرضيم، حبث مشرتك، 2019هر أأيلول ( يف ش 3(العدد )39)

10- Arwa Zabian , Walid Amsha ,"Scientific Issues Treated in the websites of Jordanian 

Universities. Analytical study", International Journal of Education and Information 

Technologies, NORTH ATLANTIC UNIVERSITY UNION, NAUN Editorial Office, 

Monday,February18,2019, and will be appear in volume 13,2019.  
 

 الكتب العلمية احملكمة: -سابعاً

نتاج الربامج يف الش باكت الإذاعية والتليفزيون  –د. وليد محمد معشه  - ية " ، كتاب حممك علميًا ، د. أأمحد العنانبة ، تأأليف كتاب " اإ

 م.2017)عامن : داي الثقافة للنرش والتوزيع(، عام 

  مهارات أخرى: -ثامناً

مبعاهد  Macromedia Flashو Mayaو 3D S. Maxاتبعت دويات تدييبية بصيانة احلاس بات وبنظم التصممي ثاثية الأبعاد  -

 .Microsoftرابعة لرشكة 

 Aurora 3Dمث ل: عنارص مادة الوسائط ايمتعددة وعروض وبرامج تأأليف Spss ل الإحصايئ اكلتحلي متقن وممايس لربامج أأخرى -

Animation Maker   مث ل: وبرامج ايمونتاجSony Vegas Pro . 

 مرشف ومديب يف دويات خاصة بتقنيات نظم التصممي ثنائية وثاثية الأبعاد. -
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