
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الشخصية
    

 أنثى  :الجنس                    الشمالي:          الكنية                             أروى :       االسم
                       :    عقل     اسم األب
 13/3/3891 تاريخ الوالدة:               سورية ال   العربية:    الجنسية

   متزوجة:   ليلوضع العائا

  .مزةال –دمشق  العنوان الحالي:

                       963+ 8800286390رقم الهاتف الخليوي:     963+ (833)6629782رقم الهاتف الثابت:   
 Arwa.syria798@gmail.com    :البريد االلكتروني

 https://www.facebook.com/arwa.alshmali:  صفحة الشخصية على موقع الفيسبوكحساب ال
 

 :العمل الحالي
منذ العام   في القناة الفضائية السورية )برامج اجتماعية / خدمية / معلوماتية(برامج  ومعدة مذيعة -

اإلجتماعي  آفاق مستقبلية( وبرنامج )واقع التكنولوجيا والمعلوماتية( والبرنامج اليومي)برنامج بيديا ). 2838
 (.حديث الناس الخدمي

 البرنامج الوطني لتنمية سورية في ما بعد األزمة.مشروع ممثلة وزارة اإلعالم في  -
 عضو مؤسس للجنة اإلعالمية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. -
 .حتى اليوم  2839م في مسابقات رواد طالئع البعث منذ العام عضو لجنة تحكي -

 عضو عامل في اتحاد الصحفين  -
  
 

 السيرة الذاتية 
 أروى الشمالي

 

  
 السيرة الذاتية 

 

mailto:Arwa.syria798@gmail.com
https://www.facebook.com/arwa.alshmali


 

 المؤهل العلمي
 2889عام دمشق   جامعةإجازة في اإلعالم من 

 

  اللغة
                              .وكتابة محادثةقراءة و جيد مستوى  :اإلنجليزية

       
 مهارات الحاسب

 

                         Excel                           Access                        PowerPoint 

Photoshop                   Internet                            Outlook 

 

 

 التي خضعت لها: الدورات التدريبية
 

 مكان الدورة الجهة التدريبية المانحة اسم الدورة
 

 اريخهات
 

ورشة عمل تدريبية "سالمة 
 الصحافيين"

 –مكتب اليونسكو اإلقليمي 
بيروت و االتحاد الدولي 

 للصحافيين

مركز التدريب  –دمشق   
 االذاعي والتلفزيوني 

 2837آذار  27-28

عداد  دورة في التقديم وا 
 التقارير التلفزيونية والحوارات

 المركز الدولي لإلعالم
لتدريب دارة اإ -والدراسات

 بيروت والتأهيل اإلعالمي في

ومن  3-39لغاية  3-36 دمشق  
 2-3ولغاية  18-3

2832 
 32/0/2832 الروضة -دمشق  معهد اإلعداد اإلعالمي دورة تقديم تلفزيوني 
بإشراف التلفزيون السوري  دورة تقدم تلفزيوني 

 األستاذ رفيق نصر اهلل 
الهيئة العامة لإلذاعة 

 والتلفزيون
1/32/ 2832 

دورة في مفاهيم اإلعالم 
 اإلقتصادي 

المعهد العالي إلدارة 
 HIBAاألعمال 

 2833-1-26 دمشق 

 2833/ 1/33الهيئة العامة لإلذاعة التلفزيون السوري بإشراف   دورة إعداد تلفزيون



 
 
 

  :ليةماختصاصات عو خبرات 

 والتلفزيون األستاذ ياسر دياب
المركز العربي للتدريب  دورة اإلعالم اإللكتروني 

 لتلفزيوني اإلذاعي وا
 م 27/0/2838-21من   -دمشق

فندق  -دمشق اليونسكو دورة عن اإلعالم مع الشباب
 سميراميس

 م 39/9/2889

–مقر األكاديمية  األكاديمية الوطنية  تحرير مواد  الرأي 
مزة  فيالت  -دمشق
 غربية

 م 28/7/2889

–مقر األكاديمية  األكاديمية الوطنية  تحرير إخباري 
فيالت  مزة  -دمشق
 غربية

 م 37/6/2886

الشعالن خلف  -دمشق  مكتب البجعة "خاص" إخراج وتصميم صحفي
 بنك بيبلوس

0/9/2887 

دورة للتعامل مع الشباب 
 المعنف

بطركية انطاكية وسائر 
دائرة العالقات  –المشرق 

 المسكونية

قاعة الصليب في 
 دمشق

 م 30/3/2887

ندوة التخصصية الثانية 
قواعد  لإلعالميين حول

وأنظمة منظمة التجارة 
 العالمية

وزارة اإلقتصاد والتجارة 
وبرنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي في سورية

 م 36/6/2889-30 فندق الفردوس –دمشق 

 –مقر المعهد  -دمشق  ALCالمعهد األمريكي  دورات لغة انكليزية
 الروضة

 33/3/2880من تاريخ 
 8/3/2889حتى تاريخ 

مزة فيالت  -دمشق  للتدريب  SPSمركز  ريع دورة ادارة مشا
 غربية 

 30/0/2888بتاريخ   



 .(31/8/2839المنسقة اإلعالمية )للبطولة الوطنية للروبوت السوري(  )دمشق  .3

 .2838عام  ACMالمنسقة اإلعالمية للمسابقة البرمجية الجامعية  .2

 .2836حتى العام  2888منذ العام  web master)  (ةقع الكترونيادارة تحرير مو إ .1

 (2886حتى  -2889عضو هيئة تحرير مجلة شبابلك  .9

 39/1/2888محاضرة في الملتقى اإلعالمي التحاد شبيبة الثورة الذي أقيم بتاريخ  .0

 (20/8/2838 مال /الجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةندوة تطبيقات ذكاء االع) تنظيم يوم إعالمي .6

 (4/0202/ 8ـ  7: القاهرة ) العرب اجتماع فريق خبراء اإلعالم واالتصاالت فيالسوري الوفد عضو  .7

 (13/38/2838: حدود االندماج بين اإلعالم واالتصاالت )الالذقية  ومحاضرة المشاركة في تنظيم ورشة عمل .9

 (22/32/2838-23عضو الوفد السوري في اجتماع اللجنتين الدائمتين لإلعالم واالتصاالت )دمشق  .8

 (7/32/2838-0) دمشق  في ندوة إشكاليات اللغة العربية في المواقع االلكترونية"محاضرة" عضو مشارك  .38

 (2833آذار  6دمشق ) إطالق مبادرات الفريق الوطني للمحتوى الرقمي العربيالمسؤولة اإلعالمية لحفل  .33

 

 انجازها:في  بالمشاركةأعمال إعالمية قمت 
 ائقية التالية:وثالفالم لألمعدة  .3

                  https://www.youtube.com/watch?v=a3Goe7_DOlA  الرابط "الكنز" 
  ube.com/watch?v=qePQmXVa4E0https://www.yout           الرابط الجائزة":"
  0AeMNM-https://www.youtube.com/watch?v=2rz_  الرابط  :صحافة بال ورق"

 
 .معدة ومقدمة برنامج "القبة الرمضانية" برنامج خاص في رمضان .2

https://www.youtube.com/watch?v=wMBTL4GuthM 
https://www.youtube.com/watch?v=qEh8ZNpaHDU 

 

  معدة ومقدمة  لسلسة ندوات "آفاق مستقبيلية ـ بيديا" الفضائية السورية .1

 ..المخدرات الرقمية    ... اإللكتروني رتنمال   -نماذج: 

: المسابقة البرمجية للكليات الجامعية بحمص -
https://www.youtube.com/watch?v=BMciNHjT39k   

 https://www.youtube.com/watch?v=pvPdlnU_8So الصحافة التدوينية:

 
 23/2/2012 منذ" برنامج صباح الخير" وبرنامج "مساء الخير" على الفضائية السورية  مقدمة برامج: .9

https://www.youtube.com/watch?v=a3Goe7_DOlA
https://www.youtube.com/watch?v=qePQmXVa4E0
https://www.youtube.com/watch?v=2rz-_0AeMNM
https://www.youtube.com/watch?v=wMBTL4GuthM
https://www.youtube.com/watch?v=wMBTL4GuthM
https://www.youtube.com/watch?v=qEh8ZNpaHDU
https://www.youtube.com/watch?v=qEh8ZNpaHDU
https://www.youtube.com/watch?v=BMciNHjT39k
https://www.youtube.com/watch?v=BMciNHjT39k
https://www.youtube.com/watch?v=pvPdlnU_8So


  2012   رئاسة الجمهورية(في لجنة النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة ) أمينة سر .0

 2012باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة  مديرة موقع لجنة النهوض .6

www.arbic.sy     
 2011حتى  0228من  مديرة لموقع التشاركية بين اإلعالم واالتصاالت  .7

www.amict.org     
 2011 "ة المحتوى الرقمي العربيالمؤتمر الوطني األول لصناعمديرة موقع "  .8

www.acnc.sy  
  .2838مجلة المعلوماتية التي تصدر عن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية  - محررة في صفحة الدراسات .8

38. webmaster  موقعeDamascus   مواقع مدونة وطن ضمن  متعددة مواقع وeSyria 

www.esyria.sy  3/8/2838حتى تاريخ  33/2887/ 0منذ تاريخ 
من تاريخ  قصر المؤتمرات /دمشق -موقع االجتماع المشترك لوزراء االتصاالت واالعالم العرب مديرة تحرير  .33

 37/33/2889حتى  39/33/2889

 3/38/2888حتى  0/38/2887واخراج صحفي "مكتب البجعة" من تاريخ   ادارة مكتب تصميم .32

 
 (2833آذار  28 -20)دمشق  MENA ICTأسبوع االتصاالت والتقانة   .3

 (9/2838/ 27 -29ورشة عمل حول تعزيز  شبكة المعرفة  في منطقة اإلسكوا وتوسيعها )دمشق  .2

 (9/2838/ 36 -31معرض المواقع االكترونية وتكنلوجيا المعلومات )دمشق  .1

 ( 8/6/2889 -9المؤتمر الوطني الثاني للحكومة االلكترونية )دمشق  .9

 (32/2887/ 1 - 3ندوة تنظيم العمل المعلوماتي في سورية )دمشق  .0

 (2887/ 31/7 -38ملتقى الشباب العربي والعمل التطوعي  )دمشق  .6

 (7/2887/ 20-21ملتقى الصحفيين الشباب لتحقق أهداف التنمية لأللفية )دمشق  .7

 (9/2886/ 1- 0األردن لمؤتمر الشبابي الثاني )الشباب العربي في المهجر( )ا .9

 (33/2/2886  األردن ملتقى الشباب العربي الرابع ) .8

                                                                                                                    
  أروى عقل الشمالياالسم والتوقيع:                                               

 مشاركات داخل سورية وخارجها:

http://www.arbic.sy/
http://www.arbic.sy/
http://www.amict.org/
http://www.amict.org/
http://www.acnc.sy/
http://www.acnc.sy/
http://www.esyria.sy/
http://www.esyria.sy/

