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المؤهالت العلمية:
• باحثة دكتوراة بكلية اآلداب ،قسم اإلعالم ،جامعة عين شمس

• حاصلللة على درجة الماجسللتيم من قسللم اإل اعة لالتلين ،ول ،كلية اإلعالم جامعة الةا مة

عام  2019بتةديم ممتاز لعنوال المسل ل ل للالة " اتجا ات النخبة المصل ل ل للم ة لالجممور العام
نحو األداء اإلعالمي للنض ل للاايات المص ل للم ة ات التوج اإلس ل للالمي" ،تحت إش ل ل ام

خالد صالح الدين حسن علي.

أ.د/

• حاصلللة على ليسللانس اداب قسللم اإلعالم ،شللعبة اإل اعة لالتلن ،ول ،جامعة عين شللمس،
مايو م  ،2010بتةديم عام امتياز مع ممتبة الشم .

• تةديم مشملع التخمج امتياز.

الخبرة العملية:
• مدرس مساعد بةسم اإل اعة لالتلين ،ول ،بالمعمد الدللي العالي لإلعالم أكاديمية الشملق.
• عضوة بكنتملل النمقة المابعة بالمعمد الدللي العالي لإلعالم أكاديمية الشملق.
• عضوة بوحدة التدر ب بالمعمد الدللي العالي لإلعالم أكاديمية الشملق.2016

• عضل ل ل ل للوة بنادي سل ل ل ل للينما الشل ل ل ل للملق بالمعمد الدللي العالي لإلعالم أكاديمية الشل ل ل ل للملق من
2016م.

• عض للوة بممك ،التدر ب لتطو م الممارات بالمعمد الدللي العالي لإلعالم أكاديمية الش للملق
من عام م.2017

• عضوة بنم ق تنظيم بالمؤتمم العلمي للمعمد الدللي العالي لإلعالم م.2016
• عضوة بنم ق عمل تلين ،ول الشملق م.2016

• عضوة بتنظيم مممجال إبداع الشملق من 2016م.
• عضوة بوحدة اإلنتاج اإلعالمي بالمعمد.

• عضل ل ل ل ل ل للوة بلالمجلس األكلاديمي بلالمعملد اللدللي العلالي لإلعالم بلككلاديميلة الشل ل ل ل ل ل للملق للعلام
الجامعي .2018/2017

• المشاركة في تكليف كتاب إ داء لألستا ة الدكتورة و دا مصطني عميد المعمد السابق.

• اختيللاري كمعيللدة مثللاليللة بللالمعمللد لتكم مي في حنللل تخمج بالب دفعللة 2017/2016م
بالجامعة البم طانية.

• متطوعة باتحاد إعالميات مصم.

• تكم م مشل ل للملع تخمجي كطالبة بعنوال "كيف تصل ل للنع مجممار" بمممجال حةوق افنسل ل للال في
دلرت الثالثة المةام في ساقية الصالي.

الدورات التدريبية وورش العمل:
• دلرة الكتابة العلمية في العلوم افجتماعية لاإلنسانية ابم ل .2021
• دلرة النشم الدللي ابم ل .2021

• دلرة  Fundamentals of digital Marketingمن Eyouth, maharat mn
Googleأغسطس .2020

• دلرة  Manage by Delegationمن منصة  Udemyالتعليمية أغسطس .2020
• دلرة  English for business and Entrepreneurshipمنحة مةدمة من ل ازرة
الدفاع األمم كية لمدة ثالثة أشمم 2021م.

• دلرة "أساسيات التصو م بالموبايل" من منصة يننع التعليمية.

• دلرة " كيف تبدأ في صناعة األفالم" من منصة يننع التعليمية.
• دلرة  Mobile Photographyمن منصة يننع التعليمية.

• دلرة " اإلعداد لالتةديم التلين ،وني" من منصة يننع التعليمية.
• دلرة "اتيكيت العمل" من منصة يننع التعليمية.

• دلرة" كيف تنشئ محتوى سم ع افنتشار من منصة يننع التعليمية.
• دلرة " صناعة المحتوى للمبتداين" من منصة يننع التعليمية.
• دلرة " "Food photographyمن منصة يننع التعليمية.

• دلرة معد لمةدم بمامج ،معمد اإل اعة لالتلين ،ول 2007م.
• دلرة إخماج لتصو م ،معمد اإل اعة لالتلين ،ول2008م.

• دلرة مونتاج  ،final cutمعمد اإل اعة لالتلين ،ول2009م.
• دلرة الكتابة العلمية جامعة الةا مة 2015م.

• دلرة تدر بية بعنوال كيف تكول م يعار ناجحار مع اإلعالمية منى الحسيني.

دورات تدريبية اخرى:
• حاصلة على شمادة "The Test of English Language Proficiency " TELP
لالمعادل لشمادة التو نل  ،TOEFLبتار خ  21مارس  2021بإجمالي  550درجة من

ممك ،الخدمة العامة لتنمية المجتمع بجامعة عين شمس.

• لرشة لتعليم البمنامج اإلحصااي  SPSSالتى أقامما المعمد في صيف 2016م.

• حضور لرشة عمل عن البحوث النوعية لتةنيات التحليل الكيني بتار خ .2017/10/31
• لرشة عمل أقامما المعمد للتعم ف بطمق افستنادة من بنك المعمفة.

• لرشة عمل حول استخدام التكنولوجيا في التدر س .2018/9/17: 2018/9/16

المهارات اللغوية:
• اللغة العمبية :اللغة األم.
• اللغة اإلنجلي ،ة :الكتابة لالتحدث بطالقة.

المهارات الشخصية:
• سمعة التعلم.

• العمل تحت ظمل

مختلنة.

• ممارات العمل الجماعى.

االهتمامات الشخصية:
• الةماءة.
• المسم.

• التصو م النوتوغمافي.

البيانات الشخصية:
• تار خ الميالد.1989/08/06 :
• محل الميالد :الةا مة.
• الجنسية :مصم ة.
• الحالة افجتماعية :مت،لجة.
• الديانة :مسلمة.

