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 :الجنسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممية
 

 مصرية
 :الوظيفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 
 .جامعة القاهرة -مدرس بكلية اإلعالم 

 :الحالمممممممة االجتما يمممممممة
 

 متزوجة
 :ممممممممعل ي ال  ميمممممممةال

 
 

المعالجلللة اإلعالميلللة "حاصللللة علللل  درجلللة اللللدكتوران ملللع اإلعلللالم عللل  مو لللو   -
، "دراسللة عللل  عينللة ملل  وسللالم اإلعللالم المصللرية وا مريكيللة: لألحللداا الدوليللة
بتقلدير ممتلاز ملر مرتبلة الالرل ا ولل  وتوصلية بلال بر  6002جامعة القاهرة 

 . معاتعل  نفقة الجامعة والتبادم بي  الجا

صلللورة الوتيلللات المتحلللدة ا مريكيلللة للللد  "ماجسلللتير ملللع اإلعلللالم بتقلللدير ممتلللاز  -
، "دراسلللة علللل  عينلللة مللل  سلللكا  محامرلللة القلللاهرة الكبلللر : الجمهلللور المصلللر 

 . 6002جامعة القاهرة، 

 . 2991بكالوريوس اإلعالم بتقدير جيد جدًا  -
 :الممممممممموظيف التمممممممممدر  

 
 

 . 6002جامعة القاهرة  -مدرس بكلية اإلعالم -

 . 6002جامعة القاهرة  -مدرس مساعد بكلية اإلعالم -

 . 2991جامعة القاهرة  -معيدة بكلية اإلعالم -
 :الخبمممممممممممممممممممممممممممممممممممراي

 
 

 :في مجال العالقات العامة والتسويق

 . خبرات علمية مع مجام العالقات العامة -

 . خبرات علمية مع مجام تخ ي  العالقات العامة -

 . قات العامةخبرات مع مجام تخ ي  حمالت العال -

 . خبرات مع مجام استخدام وسالم اإلعالم مع الحمالت اإلعالمية -



خبللللللرات علميللللللة مللللللع مجللللللام التخ للللللي  للحمللللللالت اإلعالميللللللة ومجللللللاتت التسللللللوي   -
 . اتجتماعع

 . خبرات عملية مع مجام التسوي  والعالقات العامة -

 : في مجال اإلعالن

 . النيةخبرات عملية مع مجام تصميم وتخ ي  الحمالت اإلع -

خبللللرات علميللللة مللللع مجلللللام اسللللتخدام وسللللالم اتتصلللللام الجمللللاهير  مللللع الحملللللالت  -
 . اإلعالنية

 . خبرات علمية مع مجام إعداد وتنفيذ اإلعالنات -

 : مؤتمرات وندوات

 . المااركة مع تنريم المؤتمرات العلمية السنوية بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة -

" صخصة عل  السياسلات اإلعالميلة بمصلرتأثير الخ"المااركة مع تنريم ندوة ع   -
 . بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة

دور اإلعالم مع خلل  التوعيلة للد  الالبام المصلر  "المااركة مع تنريم ندوة ع   -
 . بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة" بمخا ر اإلدما  والمخدرات

قتصللللادية الصللللورة الذهنيللللة للبنللللوا وللسياسللللات ات"الماللللاركة مللللع تنرلللليم نللللدوة علللل   -
 . بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة" المصرية

 IAMCR) Cairo )The Internationalالمالاركة بعلرب بحلا ملع ملؤتمر  -

Association for Media& Communication Research . 

الفيلللديو كليلللم واسلللبام انتالللارن وتلللأثيرن علللل  القللليم "المالللاركة ملللع تنرللليم نلللدوة عللل   -
 . بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة" صر وسلوكيات الابام بالمجتمر الم

 : السفر للخارج

ي اليا ودبع لغرب السياحة -  . سويسرا ومرنسا اسبانيا وا 

المانيا لغرب السياحة ولتمثيم جمهورية مصر العربية مع المعسكر الدولع للابام  -
 . 2991سنة 

 : استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته

بيقاتل  ملع مجلام التصلميم الجراميكلع مثلم إلمام تام باسلتخدام الكمبيلوتر وبلرامت وت  -



مللللع مجللللام اإلعللللال  والعالقللللات العامللللة ملللل  حيللللا تصللللميم  Photoshopبرنللللامت 
اإلعالنات وعملم م ويلات العالقلات العاملة الخاصلة بالالركات المختلفلة مل  حيلا 
 ريقلللة التعاملللم ملللر الصلللور وكيفيلللة قصلللها وكتابلللة اللللن  اإلعالنلللع واسلللتخدام اللللل 

Effects  ومقًا للهدل م  اإلعال  والم ويةالماللمة . 

 SPSSوبرنلللامت اللللل Escelإلملللام تلللام باسلللتخدام الكمبيلللوتر وبرامجللل  مثلللم برنلللامت اللللل -
الللذ  يللتم توريفل  مللع مهللارات العللرب  Power Pointاإلحصلالع وكللذلا برنللامت 

للمو لللوعات المختلفلللة ملللع مجلللام العالقلللات العاملللة  Presentationالفعلللام وعملللم 
دارة ا زماتوالتسوي  وخدمة   . الخ.. العمالء واإلعال  وا 

  

 


