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المؤهالت العلمية
ليسانس آداب قسم إعالم جامعه الزقازيق١٩٩٧
درجه الماجستير في اآلداب تخصص إعالم كليه البنات جامعه عين شمس٢٠٠٧
درجه الدكتوراه في اآلداب تخصص إعالم كليه البنات جامعه عين شمس٢٠١٤
الدرجات الوظيفية
مدرس
المناصب اإلدارية
رئيس قسم العالقات العامة واإلعالن
نائب مدير وحده الجوده
مدير وحده النشاط الطالبي
مدير وحده اداره األزمات
الجوائز والمكافآت
المركز األول افضل اعالن راديو في إطار فاعليات مهرجان الشروق الثالث ٢٠١٨
مشروع مستشفى ابو الريش

المركز األول افضل اعالن تلفزيوني في إطار فاعليات مهرجان الشروق الرابع
 ٢٠١٩مشروع سيكو
الخبرات
سكرتير تحرير مجله النصر العسكريه
مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالم
الندوات والمؤتمرات
المشاركه في فاعليات المؤتمر العلمي الرابع بحوث اإلعالم ومنهجيه التكامل المعرفي في إطار
التحوالت الدوليه الراهنه وتداعياتها  ٢٠١٩المعهد الدولى العالي لإلعالم
المشاركه في فاعليات المؤتمر العلمي الثالث نحو اجنده مستقبليه لبحوث اإلعالم اشكاليات التحول من
النمطيه الي التجديد واالبداع المعهد الدولى العالي لإلعالم ٢٠١٨
المشاركه في فاعليات مؤتمر اإلعالم والتنميه المستدامهللمجتمعات العربيه تحديات الواقع وتطلعات
المستقبل المعهد الدولى العالي لإلعالم ٢٠١٧
المشاركه في المؤتمر العلمي الثاني لكليه اإلعالم الجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات ٢٠١٧

الدورات
_Knowledge management and talent management2019
_use of technology in teaching 2018
_international publishing of scientific research 2018
_exams systems and students assessment methods
2018
_the leaders preparation program 2019
_the leaders preparation diploma 2019
_time management session2019

_effective communication sessions 2019
_crisis and disaster management sessions 2019
_Problem solving and decisions making session 2019
_pillars tactics and power of the change leader2017
_reality visualization making training programs 2017
األبحاث العلمية
استخدام الشباب الجامعي لالعالنات االنترنت واالشباعات المتحققه
مستقبل العالقات العامة في إطار التحول لالتصال التسويقي المتكامل
تعامل الشباب مع الشائعات على مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على ادراكهم لألمن االجتماعي

المؤلفات العلمية
●
المهمات العلمية
●
اللجان والجمعيات

االشراف والتحكيم علي الرسائل
●
تحكيم المقاالت
●
المشاريع
اإلشراف على مشروع سامسونج ٢٠١٦
االشراف على مشروع مستشفى ابو الريش لألطفال ٢٠١٧

اإلشراف على مشروع باتا ٢٠١٧
اإلشراف على مشروع حكايه نوبه ٢٠١٨
اإلشراف على مشروع السياحه العالجيه ٢٠١٨
اإلشراف على مشروع سيكو ٢٠١٩
االشراف على مشروع حكايه كل بيت ٢٠١٩
االشراف على مشروع غزل المحله ٢٠١٩

الخبرات التدريسية
مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالم من  ٢٠١٦حتى تاريخه
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