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 :الدراسية المؤهالت

 بتقدير ممتاز مع  القاهرة جامعة اإلعالم بكلية واإلعالن العامة العالقات قسم بكالوريوس اإلعالم من
 .8002دفعة مايو  مرتبة الشرف األولى

  8002تمهيدي ماجستير عام. 
 8002بتبادل الرسالة مع الجامعات اآلخرى عام  التوصية مع ممتاز بتقديراإلعالم  ماجستير. 
 8002بتبادل الرسالة مع الجامعات اآلخرى عام  التوصية األولى مع الشرف مرتبة مع اإلعالم هدكتورا. 

 
 :الحالية الوظيفة
 8002 القاهرة جامعة اإلعالم بكلية واإلعالن العامة العالقات بقسم مدرس.    

 
 :التدرج الوظيفي

 8002بقسم العالقات العامة واإلعالن بكلية اإلعالم جامعة القاهرة عام  ةمعيد. 
  8002العامة واإلعالن بكلية اإلعالم جامعة القاهرة عام مدرس مساعد بقسم العالقات. 
  8002مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن بكلية اإلعالم جامعة القاهرة عام. 

 
 :العلمية البحوث
 وحقوق االجتماعي التواصل مواقع بين العالقة في الحديثة البحثية االتجاهات " بعنوان بحث نشر 

 .8002عام  واإلعالن العامة العالقات لبحوث العلمية المجلة في ،"اإلنسان



 الفيس ( االجتماعي التواصل لمواقع التعرض بكثافة والنوع السن متغيري عالقة " بعنوان بحث نشر 
 العامة العالقات لبحوث العلمية المجلة في مسحية، دراسة ...) المدونات -اليوتيوب -تويتر -بوك

 .8002عام  واإلعالن
 :التي قمت بتدريسهاالمقررات 

 اإلعالم والتغير االجتماعي. 
 الرأي العام. 
 اإلعالم والمجتمع. 
 المراسم والبروتوكول. 

 
 :التخرج مشاريع على اإلشراف
 8002 لعام " الفرعونية القرية" بعنوان تجاري تسويق مشروع. 
 8000لعام  "السياسية المشاركة " بعنوان سياسي تسويق تخرج مشروع. 
 8000لعام " يناير ثورة" بعنوان سياسي تسويق تخرج مشروع. 
 8008لعام   "ماريا شانتيل " بعنوان تجاري تسويق مشروع. 
 8002 لعام "فجنون قرية " بعنوان تجاري تسويق مشروع. 
 8002لعام  "الخيامية حي " بعنوان سياحي تسويق مشروع. 
 8002لعام   "اإللكترونية لأللعاب ال " بعنوان اجتماعي تسويق مشروع. 
 8002 عامتقليل تكاليف الزواج ل  "سوب دبلتين " بعنوان اجتماعي تسويق مشروع. 
 8002للرفق بالحيوان لعام   "رفيق " بعنوان اجتماعي تسويق مشروع. 
  8080للصحة النفسية لعام " فاصل شعرة" مشروع تسويق اجتماعي بعنوان. 
  أقوم اآلن باإلشراف على مشروع تخرج بعنوان"Never too late"  لتحقيق حلمك وهدفك. 

 
 :التدريب
 ة في قسم العالقات ثطالب الفرقة الثانية والثالب الخاص" تنظيم األحداث الخاصة"  اإلشراف على تدريب

 .العامة واإلعالن
 تحرير الصور لبرنامج واإلعالن العامة العالقات قسم طالب بتدريب قمت Photoshop لعدة سنوات. 
 المونتاج  لبرنامج واإلعالن العامة العالقات قسم طالب بتدريب قمت Final cut. 

 :مساهمات 
 8002 عام حتى بدايتها منذ اإلعالم بكلية الرسائل جميع تلخيص في فريق ضمن شاركت. 
 م اإلعال بكلية والمؤتمرات العلمية مجالتلل عدد من السنوات تلخيص في فريق ضمن شاركت. 



 القاهرة جامعة اإلعالم بكلية اإلليكتروني الماجستير عمل فريق ضمن سنوات لعدة عملت. 
 بكلية اإلعالم جامعة القاهرة واالعتماد ضمن فريق الجودة أعمل. 
 في قسم العالقات العامة واإلعالن المشاركة في اإلشراف على الرسائل العلمية. 
 :عليها الحاصلة التدريبية الدورات 
  الكومبيوتر لقيادة الدولية الرخصة" ة دور  "ICDLمن المكتبة المركزية لجامعة القاهرة. 
   من ال " مهارات الصحفي " دورةBBC. 
  والجنائية االجتماعية البحوث مركز من  "الجديد اإلعالم"دورة. 
 فيلله الدويتش مؤسسة من  "اإلليكترونية الصحافة " دورة. 
 للبيانات اإلحصائي التحليلأسس  دورة SPSS من مركز اإلحصاء. 
  دورة متقدمة في التحليل اإلحصائي للبيانات SPSSفي البحوث اإلعالمية من كلية اإلعالم. 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من " التدريسية العملية في الجودة معايير" دورة. 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "الفعال العرض  "دورة . 
  القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "الفعال االتصال" ة دور . 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "التنافسية البحوث مشروعات" دورة . 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "المهنة وآداب سلوكيات" دورة . 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "العلمي البحث أخالقيات" دورة . 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "الفعال التدريس مهارات" دورة . 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "التدريس في التكنولوجيا استخدام " دورة . 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "العلمية للبحوث الدولي النشر " دورة. 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "المعتمدة الساعات نظم " دورة. 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "العلمية المؤتمرات تنظيم " دورة. 
 القاهرة بجامعة الجامعي المعلم إعداد مركز من  "الطالب وتقويم االمتحانات نظم " دورة. 
  القاهرة جامعة اإلعالم كلية من الفعالدورة العرض. 
 مونتاج بإستخدام برنامج دورة Final Cut من جامعة القاهرة. 
 تحرير الصور بإستخدام برنامج  دورة Photoshop من جامعة القاهرة. 
 منصة  العمل علي دورة للتدريب علىMicrosoft Teams من جامعة القاهرة. 
  ة منص العمل علي للتدريب علىدورةBlack Board  جامعة القاهرةكلية اإلعالم و من. 

 
 

 8080حرر في ديسمبر                                                                               


