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 المؤهالت العلمية : 

حاصلة علي درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز بعنوان : فاعلية استخدام برامج الرسوم   ●
المتحركة الموجهة ألطفال ما قبل المدرسة في اكسابهم المفاهيم العلمية والبيئية، قسم 

 م. 2020االعالم وثقافة الطفل, كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس،  

حاصلة علي تمهيدي دكتوراه من قسم االعالم وثقافة الطفل , كلية الدراسات العليا   ●
 م. 2017للطفولة, جامعة عين شمس, 

حاصلة على درجة الماجستير بعنوان : عالقة التعرض للكرتون التليفزيوني بأنماط   ●
سلوك البيئي لدي عينة من األطفال، قسم االعالم وثقافة الطفل, كلية الدراسات العليا  ال

 م. 2015للطفولة جامعة عين شمس،  

حاصلة على تمهيدى ماجستير من قسم االعالم وثقافة الطفل, كلية الدراسات العليا   ●
 م.  2011للطفولة, جامعة عين شمس، 

  6ذاعة والتلفزيون، كلية اإلعالم جامعة  حاصلة على بكالوريوس اإلعالم ، من قسم اإل ●
 م، بتقدير جيد جدا .2010أكتوبر، مايو 

 
 الخبرة العملية : 

مدرس مساعد ، بقسم االذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي العالي لإلعالم أكاديمية   ●
 .2015الشروق، ديسمبر

 أكاديمية الشروق.احد اعضاء ادارة الجودة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم  ●

 احد اعضاء وحدة اإلعالم والتطوير بالمعهد الدولي العالي لإلعالم أكاديمية الشروق. ●

 احد اعضاء وحدة العالقات العامة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم أكاديمية الشروق. ●

 
 المهارات اللغوية : 

 اللغة العربية :اللغة األم .  ●

 والتحدث. اللغة اإلنجليزية : الكتابة  ●

 
 



 

 الدورات التدريبية: 
 .2020دورة تدريبية بعنوان : الرسوم المتحركة , ●

 .2018دورة تدريبية بعنوان : استخدام التكنولوجيا في التدريس,   ●

 .2018دورة تدريبية بعنون : النشر الدولي ,  ●

لمؤسسات التعليم  دورة تدريبية بعنوان: توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم  ●
 .  2015العالى، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، 

دورة تدريبية بعنوان: التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى، الهيئة القومية لضمان جودة  ●
 .2015التعليم واالعتماد، 

ئة القومية  دورة تدريبية بعنوان: التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى، الهي  ●
 . 2015لضمان جودة التعليم واالعتماد، 

 
 دورات تدريبية اخرى:  

 .TOEFL,(2016)حاصلة علي  ,  ●

 .TOEFL  ، (2010)حاصلة على  ●

 ( .2009اكتوبر )  6دورة في التقديم اإلذاعي والتليفزيوني كلية اإلعالم جامعة  ●

 .YAT (2008)في  Multimediaدبلومة  ●

 
 المهارات الشخصية:

 تعلم. سريع ال ●

 العمل تحت ظروف مختلفة.  ●

 مهارات العمل الجماعى.  ●

 القيادة والتخطيط ومهارات العرض.  ●

 االهتمامات الشخصية :

 القراءة. ●

 السفر. ●

 البيانات الشخصية: 

 



 .1989/ 1/3تاريخ الميالد :  ●

 الجنسية : مصرية. ●


