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البريد 

 االلكترونى
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 اللغات

 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة

جدا جيد جداجيد  جدا جيد   اإلنجليزية 

 

 المؤهالت العلمية

تاريخ 

 االنتهاء
لجامعةاسم ا المدينة الدولة اسم المؤهل  

م4119  
بتقدير عام (قسم اإلذاعة والتليفزيون) – إعالمبكالوريوس 

 ممتاز مع مرتبة الشرف
 القاهرة مصر

جامعة 

 القاهرة

من قسم اإلذاعة والتليفزيونتمهيدى ماجستير  2009م  القاهرة مصر 
جامعة 

 القاهرة

 

يةالوظيفة الحالية والخبرات العمل  

تاريخ 

 اإلنتهاء

تاريخ 

 البدء
ظيفةالو سم المؤسسةا المدينة   

م4118 حتى االن دة بقسم اإلذاعة والتليفزيونمعي   
جامعة 

 القاهرة
 كلية االعالم

 

والدورات المهارات الخاصة  

العرض الفعالالحصول على دورة    0 

معايير الجودة الحصول على دورة   4 

 3 الحصول على دورة مشروعات البحوث التنافسية 

 ICDL 4الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبالحصول على دورة  

 5 القيام بتدريب الفرقة الثالثة بمادة التصوير التليفزيونى 

لفرقة الرابعة بقسم اإلذاعة والتليفزيونا فيعلى مشروع تخرج المساعد  اإلشراف   6 

 

:حضرت فى العديد من المؤتمرات داخل الكلية مثل مؤتمرات  

  االعالم والقضاء. 

 االعالم واللغة العربية. 

 الملتقى االعالمى العربي 

  ( .حقوق الملكية الفكرية ) مهرجان الجودة وحضور ندوة بعنوان 

 :وهى على النحو التالى التى عقدت خارج الكلية  تاوكذلك المؤتمر

  (.خارج الكلية ) الملتقى االعالمى العربى 

 

7 

 
التصوير التليفزيونى واالعالن اإلذاعى  القيام  بتصحيح العديد من التكليفات فى ماده

.والتليفزيونى  
8 

 
القيام باالرشاد االكاديمى لمجموعة من الطالب فى المستوى األول واإلجتماع بهم بصفة دورية 

 للتعرف على مشكالتهم ومحاولة ايجاد حلول لها
9 

 10 . دورة كمبيوتر فى معهد الحاسب األلى للقوات المسلحةالحصول على  



 

 والتليفزيون اإلذاعةقسم  فيالذي يعقد ( سيمنار) شاركت بالحضور فى عدد من الملتقيات العلميه 

 :4101-4118خالل عام 

  4118 أكتوبر 46السيمنار الذي عقد فى. 

 4118 ديسمبر 49 السيمنار الذي عقد فى. 

    4101 مارس 44السيمنار الذي عقد فى. 

  4101ابريل  46السيمنار الذى عقد فى . 

11 

 

 

 

 


