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 المؤهالت العلمية: 
 

 باحثة دكتوراة بكلية اآلداب، قسم اإلعالم، جامعة عين شمس •
 درجة الماجسللتيم من قسللم اإل اعة لالتلين، ول، كلية اإلعالم جامعة الةا مة  ىحاصلللة عل •

" اتجا ات النخبة المصللللللللم ة لالجممور العام لعنوال المسللللللللالة    بتةديم ممتاز 2019عام  
أ.د/  ، تحت إشلللللما اإلسلللللالمي"نحو األداء اإلعالمي للنضلللللاايات المصلللللم ة  ات التوج  

 .يخالد صالح الدين حسن عل
، عين شللمس  جامعة ،اإل اعة لالتلن، ول شللعبة  اإلعالم،    ليسللانس اداب قسللمحاصلللة على   •

 مع ممتبة الشم . امتيازعام ، بتةديم 2010م مايو 
 .امتيازتةديم مشملع التخمج  •

 
 الخبرة العملية: 

 .لإلعالم أكاديمية الشملق العالي  يالدلل، بالمعمد درس مساعد بةسم اإل اعة لالتلين، ول م •
 لإلعالم أكاديمية الشملق.العالي  يالدللبالمعمد  المابعةكنتملل النمقة عضوة ب •
 .2016لإلعالم أكاديمية الشملق العالي  يبالمعمد الدللعضوة بوحدة التدر ب  •
سللللللللللينما الشللللللللللملق بالمعمد الدللي العالي لإلعالم أكاديمية الشللللللللللملق من    يعضللللللللللوة بناد  •

 .م2016
 لإلعالم أكاديمية الشلللملق العالي   يبالمعمد الدلل لتطو م الممارات   عضلللوة بممك، التدر ب  •

 .2017ممن  عام 
 .2016م للمعمد الدللي العالي لإلعالم بنم ق تنظيم بالمؤتمم العلميعضوة  •
 .2016معضوة بنم ق عمل تلين، ول الشملق  •
 .م2016 من   عضوة بتنظيم مممجال إبداع الشملق  •
 .عضوة بوحدة اإلنتاج اإلعالمي بالمعمد  •
ة الشللللللللللللللملق للعلام يلم بلككلاديمبلالمعملد اللدللي العلالي لإلعال ييمعضللللللللللللللوة بلالمجلس األكلاد  •

 .2017/2018الجامعي 
 كتاب إ داء لألستا ة الدكتورة  و دا مصطني عميد المعمد السابق. تكليفالمشاركة في  •

mailto:rana.ehab@sha.edu.eg


  م2017/ 2016لتكم مي في حنللل تخمج بالب دفعللة    بللالمعمللد   اختيللاري كمعيللدة مثللاليللة •
 بالجامعة البم طانية.

 متطوعة باتحاد إعالميات مصم. •
البة بعنوال "كيف تصللللللنع مجممار" بمممجال حةوق افنسللللللال في كط  يتكم م مشللللللملع تخمج •

 دلرت  الثالثة المةام في ساقية الصالي.
 

 : وورش العمل  الدورات التدريبية 
 . 2021بم ل انية ا دلرة الكتابة العلمية في العلوم افجتماعية لاإلنس •
 . 2021لي ابم ل دلرة النشم الدل  •
 Eyouth, maharat mnمن    Fundamentals of digital Marketingدلرة  •

Google    2020أغسطس. 
 .2020التعليمية أغسطس  Udemy من منصة   Manage by Delegationدلرة  •
منحة مةدمة من لزارة   English for business and Entrepreneurshipدلرة  •

 م. 2021 أشمملمدة ثالثة  الدفاع األمم كية
 من منصة يننع التعليمية.  "أساسيات التصو م بالموبايل"ة دلر  •
 . من منصة يننع التعليمية" كيف تبدأ في صناعة األفالم" دلرة  •
 .من منصة يننع التعليمية  Mobile Photographyدلرة  •
 . من منصة يننع التعليميةالتةديم التلين، وني" " اإلعداد ل دلرة  •
 .من منصة يننع التعليمية" دلرة "اتيكيت العمل •
 . من منصة يننع التعليميةمحتوى سم ع افنتشار  ئنشدلرة" كيف ت •
 . من منصة يننع التعليمية" اين" صناعة المحتوى للمبتد دلرة  •
 . من منصة يننع التعليمية" Food photographyدلرة " •
 .م 2007، معمد اإل اعة لالتلين، ول دلرة معد لمةدم بمامج •
 . م2008إخماج لتصو م، معمد اإل اعة لالتلين، ول دلرة  •
 .م2009، معمد اإل اعة لالتلين، ول final cutدلرة مونتاج  •
 .م2015جامعة الةا مة دلرة الكتابة العلمية  •
 دلرة تدر بية بعنوال كيف تكول م يعار ناجحار مع اإلعالمية منى الحسيني.  •

 
 



 دورات تدريبية اخرى:  
"  TELP  "The Test of English Language Proficiency شمادة حاصلة على •

من   درجة  550بإجمالي   2021مارس   21بتار خ ، TOEFLلالمعادل لشمادة التو نل 
 .ممك، الخدمة العامة لتنمية المجتمع بجامعة عين شمس 

 .م2016التى أقامما المعمد في صيف   SPSSلرشة لتعليم البمنامج اإلحصااي  •
 . 2017/ 10/ 31حضور لرشة عمل عن البحوث النوعية لتةنيات التحليل الكيني بتار خ   •
 للتعم ف بطمق افستنادة من بنك المعمفة.أقامما المعمد  لرشة عمل •
 . 9/2018/ 17:  9/2018/ 16لرشة عمل حول استخدام التكنولوجيا في التدر س   •

 
 : المهارات اللغوية 

 . اللغة األم :اللغة العمبية •
 التحدث بطالقة.ل : الكتابة اللغة اإلنجلي، ة •

 المهارات الشخصية: 
 التعلم.  عةسم  •
 العمل تحت ظمل  مختلنة.  •
 ممارات العمل الجماعى.  •

 : االهتمامات الشخصية
 الةماءة. •
 مسم.ال •
 . التصو م النوتوغمافي •

 البيانات الشخصية: 
 

 . 1989/ 08/ 06: تار خ الميالد  •
 : الةا مة. محل الميالد  •
 : مصم ة.الجنسية •

 : مت،لجة. الحالة افجتماعية •

 مسلمة.  : الديانة •

 


