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  : فاطمة الورد الدرمكي       السيرة الذاتية
  

  :شخصية بيانات
 الورد الدرمكيسالم سيف  فاطمةاالسم:  ▪
  إماراتالجنسية:  ▪
 اإلماراتدولة  ،العينمكان الميالد:  ▪
 رقم طلب الترشح: ▪

  
  المؤهالت العلمية: 

 .في دراسة اإلعالمة، جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربيفي حاليا،  دكتوراهطالبة  :2019 ▪
 تصاالت.االعالم واإل في ،برونيل لندن، المملكة المتحدةجامعة  من ماجستير :2014 ▪
 العين، تخصص اتصال جماهيري، مسار راديو وتليفزيون.، جامعة اإلمارات من بكالوريوس :2007 ▪
ً ثانوية عامة_ أدبي: 2001 ▪   رات، العين.اإلما ،، مدرسة مريم بنت عمران سابقاً أم اإلمارات حاليا

  
  الوظيفية:  الخبرات

لإلعالم،  أبوظبي في وبث األخبار أول مذيعو صحفيةإعالمية سنوات خبرة كخمس  حتى اآلن: –2015 ▪
 .أبوظبي ألخبار،ا مركز

 دبي. ومذيعة أخبار في مؤسسة دبي لإلعالم، قسم األخبار،صحفية سنوات خبرة ك يةثمان :1/7/2007 ▪
  

  ة:المسؤوليات والمهام الوظيفي
  تقديم انتاج بث إخباري في مركز أخبار قنوات أبوظبي. -
  صحفية محلية التي تركز على الثقافة واالبتكار والتميز. إعداد وكتابة تقارير  -
تقديم أفكار ومقترحات في مجال بث األخبار التلفزيوني لما يساعد في تطوير المحتوى اإلعالمي ونشره بشكل  -

  يحقق األهداف المرجوة. 
  تنفيذ وتغطية مبادرات محلية مجتمعية كندوات ودورات في الثقافة والتطوع وخدمة المجتمع.  -
تغطية وإبراز البرامج التوعوية الهادفة التي تزيد من مشاركة المجتمع، مثال: إدارة جلسة للبرنامج التوعوي  -

  بوظبي. المجتمعي األول في أ
  ق دائرة المجتمع رسميا في أبوظبي. مثال عريف حفل إطال تقديم فعاليات مجتمعية: -
  المقدمة بشكل دوري وسنوي.  ،برامج الفرديةألهداف التحديد مسؤوليتي أيضا  -
التركيز على األحداث التوعوية، واألنشطة المجتمعية وغيرها من البرامج سواء داخل الدولة أو خارجها ذات  -

  أبوظبي في موسكو روسيا.  اية دائرة السياحة والثقافةالعالقة. مثال تغطية (جائزة برافو للموسيقى) تحت رع
  . 2017كسبو استانا ، وإ2015مجتمعية: مثل إكسبو ميالن تغطية فعاليات  -
  بناء عالقات قوية مع وسائل اإلعالم األخرى وأصحاب المصلحة.  -
  ها الشركة.العمل كمتحدثة باسم شركة أبوظبي لإلعالم لألنشطة التوعية والترفيهية التي تقدم -

  
  :واإلنجازات الجوائز العملية

ياس للتميز، من أبوظبي  جوائز خمن "فئة المذيع المتميز"،المركز األول عن  الحصول على :2019 ▪
 لإلعالم.

من خالل نشرة علوم الدار في يوم الطفل اإلماراتي  طبقت أول فكرة من نوعها على مستوى الدولة :2018 ▪
  جائزة أم اإلمارات لألمومة والطفولة.الفكرة على  ، وحصلتتقديم النشرةبمشاركة أطفال إماراتيين في 

ألبوظبي لإلعالم لتطوير المنظومة اإلعالمية،  ة قدمتها رسمياأفكار ومبادرات عديدإلى اآلن:  2015 ▪
  .يتم العمل بها وفعالة برامج جديدةابتكار و ،تطوير الموظفينتقديم مشروع لكتدريب طالب الجامعات و

المرحلة األولى من برنامج التميز الداخلي لحكومة دبي عن "فئة الموظف الحصول على شهادةِ : 2009 ▪
ي المتميز في دورته للمشاركة في برنامج دبي لألداء الحكوم ، خمن برنامج مؤسسة دبي لإلعالمالمتميز"

 الثالثة عشر.
 بدبي. 2007/2008 ،التغطيات اإلعالمية لجامعة زايدشهادة تقدير للمساهمة في : 2008 ▪
 .التغطيات اإلعالمية إلدارة الجنسية واإلقامة بدبيدرع وشهادة تقدير للمساهمة في : 2008 ▪
: قدمت أكثر من ألف نشرة إخبارية على قنوات التلفزة في الدولة، وفي مجاالت متنوعة منها إلى اآلن 2007 ▪

 حوارية متنوعة.االقتصادية والسياسية والمحلية، باإلخافة إلى برامج اجتماعية و
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في دورتها األولى، عن ن جائزة حبيب آل رضا لإلبداع اإلعالمي المركز األول عالحصول على : 2007 ▪
  ."رسالة من أصم"إنتاج وإخراج تقرير تلفزيوني بعنوان 

  
  :والفنية الّدورات العملية

 المتحدة. ، لندن، المملكةBBCتدريب صحفي في  :2014 ▪
  من مؤسسة دبي لإلعالم. لمذيعين والمراسلينلوني التقديم التلفزي : دورة2014 ▪
  من مؤسسة دبي لإلعالم. أساسيات إعداد التقارير للمعدين والمذيعين والمراسلين : دورة2009 ▪
خمن برنامج تدريب طالب الجامعة، في  التحرير والتصوير والتقديم التلفزيونيشاملة في  : دورة2007 ▪

  مركز األخبار بمؤسسة دبي لإلعالم.
 .معة اإلمارات العربية المتحدة، قسم االتصال الجماهيري، جاالتصوير الفوتوغرافي : دورة2006 ▪
 ، إدارة رعاية الشباب واألنشطة الطالبية/طالبات، جامعة اإلمارات.فوتوشوبدوبي أ: دورة 2005 ▪

  
  :والتطوعية المشاركات العملية

 .أبوظبي ، فيلطاقة المستقبل أسبوع أبوظبي لالستدامة والقمة العالمية: تقديم 2019 ▪
 أبوظبي. اللوفر، رسميا في  تقديم إطالق دائرة تنمية المجتمع :2019 ▪
 .الشارقةفي  ،2019منتدى االتصال الحكومي : تقديم 2019 ▪
 .األردن، المملكة الهاشمية، ومشاركة في أعمال المخيم اإلماراتي األردني متطوعة :2018 ▪
 .2017، لمدة أسبوع، 2017إستانا معرض  ارات فيفي جناح دولة اإلم متطوعة :2017 ▪
 .في دورتها الرابعة، في دبي: تقديم القمة العالمية للحكومات 2016 ▪
 .إيطاليا ،أسابيع 3، لمدة 2015 معرض إكسبو ميالن في جناح دولة اإلمارات في متطوعة :2015 ▪
  ، في أبوظبي. ملتقى أبوظبي االستراتيجي الثاني : تقديم2015 ▪
  ، في دبي. جوائز دبي لألداء الحكومي المتميز : تقديم2014 ▪
  ، في دبي. جوائز دبي لألداء الحكومي المتميز : تقديم2010 ▪
 قصر اإلمارات "، في"جائزة خليفة التربوية المؤتمر الصحفي الخاص باإلعالن عن : تقديم2010 ▪

  أبوظبي. ب
لدول الشرق األوسط وآسيا ألعضاء النيابة العامة  المؤتمر اإلقليمي السادس للجمعية الدولية : تقديم2009 ▪

  ، في دبي. الهاديوالمحيط 
، في "تحلية المياه لعالم أفضل" ، تحت شعارتحلية المياهة الدولية لللمنظم العالمي مؤتمرال : تقديم2009 ▪

  دبي. 
في  يومين على مدى بتنظيم من مؤسسة دبي للمرأة، ،المنتدى األول للقيادات النسائية العربية : تقديم2009 ▪

  . دبي
بمبادرة وتنظيم وزارة  "المسؤولية بين الطموح والعمل والوطني" ملتقى الشباب األول : تقديم2009 ▪

  .بدبي الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
  .بدبي في دورته الثالثة عشرة 2008ختام مهرجان دبي للتسوق حفل  : عريفة2008 ▪
 .، بدبيالثاني في موسمه منتدى النجاح : تقديم2008 ▪
  ".متحف العينوإخراج فيلم وثائقي قصير بعنوان " : إنتاج2007 ▪
 ".قصر زايد القديموإخراج فيلم وثائقي قصير بعنوان " : إنتاج2005 ▪

  
  :التغطيات اإلعالمية

  .2018ألبوظبي لإلعالم،  "العالقات االستراتيجية بين دولتي اإلمارات والسعودية"عمل تقرير خاص عن  ▪
بمشاركة مجموعة من األطفال اإلماراتيين، والتي عرخت  يوم الطفل اإلماراتيقة خاصة ومميزة عن تقديم حل ▪

 على قنوات أبوظبي. 2018مارس  15في يوم الطفل اإلماراتي الذي يصادف على قنوات أبوظبي مباشرة 
مية من العاصمة جوائز برافو للموسيقى العالعمل تقرير خاص في نشرة علوم الدار على قنوات أبوظبي عن  ▪

 .11/3/2018-10برعاية أبوظبي ممثلة بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، على مدى يومين  الروسية موسكو
مزارع جراسيا وهو أول مشروع وطني الستزراع محاصيل زراعية في انتاج تقرير خاص وسبق صحفي عن  ▪

 .8/2/2018اريخ على نشرة علوم الدار في قنوات أبوظبي، تم العرض بت غير مواسمها
المقام في جامعة اإلمارات بمدينة  اليوبيل الذهبي للمؤتمر العام التحاد الجامعات العربيةوإعداد تقرير عن  ▪

 .23/10/2017العين، عرض بتاريخ 
ضمن وفد المجلس الوطني االتحادي برئاسة معالي الدكتور أمل القبيسي رئيسة المجلس، في مشاركتي  ▪

من  18وإلى  14، التي عقدت في سانت بطرسبرغ الروسية، من البرلماني الدوليلالتحاد  137اجتماعات 
 .2017أكتوبر 
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، في العاصمة جناح اإلمارات في معرض إكسبو استاناتغطية إعالمية في اإلعالم الرقمي لمشاركة  ▪
 .2017الكازاخستانية استانا، في صيف 

، الذي أقيم من الفترة من سياحة العالمية في برلينلمعرض بورصة العالمية شاملة على قنوات أبوظبي إتغطية  ▪
 .2016مارس  13إلى  9

لمشاركة دولة اإلمارات في معرض أيضا تغطية إعالمية في وسائل التواصل االجتماعي (اإلعالم الرقمي)  ▪
 .2015 في إيطاليا،، إكسبو ميالن

-12- 2عرض بتاريخ  ام االتحاد،في ظل قي "تطور قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات"عمل تقرير خاص عن  ▪
2009. 

 .2009-11-16، الذي يعد من أكبر معارض الطيران في العالم، بتاريخ دبي الدولي للطيران"تغطية معرض " ▪
المتخصص في طرح أحدث األجهزة التكنولوجية الحديثة  "2009"جايتكس تغطية فعاليات معرض ومؤتمر  ▪

 .2009-10-20في دبي، بتاريخ 
المتخصص في قطاع التطوير واالستثمار  "2009"سيتي سكيب الدورة الثامنة لمعرض  تغطية فعاليات ▪

 2009-10- 8العقاري في دبي، بتاريخ 
ل مزرعة من نوعها النتاج منتجات األلبان في  "مزارع العين لالنتاج الحيواني"عمل تقرير خاص عن  ▪ وهي أوَّ

 2009دولة اإلمارات، ُعرض بتاريخ 
ل العين  في "ومزرعة الفوعة العضوية للتمور صنع اإلماراتم"عمل تقرير خاص عن  ▪ وأكبر مزرعة وهي أوَّ

 2009 ،النتاج التمور عضوية في العالم
في دورته الثالثة وبحضور العديد من الشخصيات  المؤتمر العالمي حول "األدوار القيادية للمرأة"تغطية افتتاح  ▪

  2008النسائية العالمية،  القيادية
مدمن مخدرات في الوطن العربي،  5000الذي يساعد في عالج  برنامج "حماية..الدولي"ات تغطية فعالي ▪

  2008-3-9بتاريخ 
  2008-2-27لكلية دبي للطالبات، بتاريخ  المؤتمر السنوي الرابع لتكنولوجيا المعلوماتتغطية افتتاح  ▪
  2008-2-26اريخ بت "التاكسي المائي"تغطية المشروع الجديد لهيئة الطرق والمواصالت بدبي  ▪
  2008-2-17، بتاريخ معرض الشرق األوسط للوحات اإلعالنية والتصوير الجرافيكيتغطية افتتاح  ▪
  2008-2-10لطالب المدارس في دبي، بتاريخ  برنامج في التعليم والتوعية البيئيةتغطية أول  ▪
  2008-1-25بتاريخ في دبي،  13في دورته  افتتاح مهرجان دبي للتسوقتغطية  ▪
مقاليد  سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوماحتفاالت الذكرى الثانية لتولي صاحب الة خاصة لعرض تغطي ▪

  2008في إمارة دبي  الحكم
، المقام بجامعة زايد، دبي. بتاريخ المؤتمر الثاني عشر للرابطة العربية األمريكية ألساتذة اإلعالمافتتاح تغطية  ▪

28-10 -2007 
  أخرى عند الطلب.باإلخافة إلى تقارير منجزة  ▪

  
   :الهوايات

   .التصوير الفوتوغرافي ، ركوب الخيل،الرسم




