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بأكاديمية   اإلذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي العالي لإلعالمقسم ب  مدرس مساعد  الوظيفة :
 الشروق 

 
 المؤهلت العلمية : 

   ،(اإلذاعة والتليفزيون )  اإلعالمينتاج  اإل ريوس اإلعالم ، من قسلللللللللمو حاصللللللللللة عل  ب ال •
مع مرتبة    امتياز، بتقدير  2017  يونيو،   أكاديمية الشلروق المعهد الدولي العالي لإلعالم ب

 .  الشرف
 اإلعالمي و المركز االول عل  الدفعة.عل  المركز األول بقسم اإلنتاج حاصلة  •
ة المركز األول لفيلم تسلللييليبكوييلياب في مهر ان الشلللروق لدورتى األول ، ومركز حاصلللل •

  ثان في مشروع التخرج
 2018  امعة المنصورة -حاصلة عل  تمهيدى ما ستير ب لية اآلداب قسم اإلعالم •
بتقدير ممتاز مع التوصللللللللية بنشللللللللر الر للللللللالة عل  نفقة    الما سللللللللتير حاصلللللللللة عل  در ة •

, بعنوان  2021المنصللورة  بيامعة   اإلعالم ب لية اآلداب قسللم   من شللةبة اإلذاعة ,اليامعة
  ()تطور العالقات األ رية كما تع سها المسلسالت التليفزيونية المصرية ممتدة األحداث 
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 الخبرة العملية : 

لإلعالم العللالي    يالللدولبللالمعهللد  (  اإلذاعللة والتليفزيون )  اإلعالمياالنتللاج  معيللدة ، بقسللللللللللللللم   •
 .2017 أكتوير من أكاديمية الشروق،

 ف  براديو الشروقب خبرة في ميال االعداد والتقديم اإلذاعي •
 ف  بتليفزيون الشروقب خبرة في ميال االعداد والتقديم التليفزيوني •
  رنال مصربب  ريدة التدريب كصحفية ف   •

 
 

 األبحاث العلمية: 
نشر بحث ضمن متطلبات مناقشة الما ستير بعنوان: ب تطور العالقات األ رية كما   •

أغسطس عام   69تع سها المسلسالت التليفزيونية المصرية ممتدة االحداثب بالعدد 
 بميلة كلية اآلداب بيامعة المنصورة   2021/ 19/6بتاريخ  2021

 
 المهارات اللغوية : 

 العريية :اللغة األم . اللغة  •
  يد التحدث و الكتابة اللغة اإلنيليزية :  •

 
 الدورات التدريبية: 

دورة تدريبية بعنوان:  العرض الفعال من مركز تطوير اآلداء اليامعي بيامعة المنصورة   •
2021   

دورة تدريبية بعنوان: أخالقيات البحث العلمي من مركز تطوير اآلداء اليامعي بيامعة  •
 2021المنصورة  

 TOEFL   ،2021حاصلة عل   •
 2020اللغة االنيليزية   اتقان دورة تدريبية في •
 2020دورة تدريبية بعنوان : الر وم المتحركة  •
دورة تدريبية بعنوان : توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤ سات التعليم    •

 2019العالي من الهيئة القومية لضمان  ودة التعليم واالعتماد 
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من مركز تنمية قدرات أعضاء   دورة تدريبية بعنوان : ا تخدام التكنولو يا في التدريس . •
 2018هيئة التدريس بيامعة القاهرة 

من مركز تنمية قدرات  أعضاء هيئة التدريس بيامعة  دورة تدريبية بعنوان: النشر الدولي •
 2018  القاهرة

 2018عام   ICDLحاصلة عل  دورة و شهادة ال •
 2016حاصلة عل  دورة اعداد المذيع بالمعهد الدولي العالي لإلعالم   •
 حاصلة عل  تدريب في راديو وتليفزيون الشروق  •

 
 خرى:  أنشطة أ

 AIESECف  الرابطة الدولية للطالب ف  االقتصاد و االعمال )ايزيك(  عضو
 المهارات الشخصية: 

  ريع التعلم.  •
 ا ادة الحا ب اآللي •
 العمل تحت ظروف مختلفة.  •
 مهارات العمل اليماع .  •
 القيادة والتخطيط ومهارات العرض.  •

 االهتمامات الشخصية : 
 القراءة. •
 السفر. •
 السباحة  •

 
 الشخصية: البيانات 

 
 9/1995/ 15تاريخ الميالد :  •
 الينسية : مصرية. •


