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الوظيفة الحالية :
مدرس اإلذاعة والتليفزيون -بقسم االعالم – كلية اآلداب – جامعة حلوان .

المؤهالت العلمية :
♦ بكالوريوس إعالم قسم إذاعة وتلفزيون – جامعة السادس من أكتوبر – مايو 2006
– بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف والحصول في سنوات التخصص علي تقدير
إمتياز.
♦ تمهيدي ماجستير فى االعالم –نوفمبر . 2007

♦ ماجيستير فى اإلعالم  -تخصص (اإلذاعة والتليفزيون)  -كلية اآلداب جامعة
اإلسكندرية  -بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الدولة وتبادلها مع

الجامعات األخرى – يوليو  ،2011الرسالة بعنوان >> تأثير البرامج الحوارية على
زيادة الوعى المعرفى لدى الجمهور المتلقى – دراسة تطبيقية مقارنة <<

♦ درجة دكتوراة في اآلداب فى اإلعالم تخصص إذاعة وتليفزيون -تقدير مرتبة الشرف
األولى -قسم االعالم – كلية اآلداب – جامعة حلوان – مارس  -2014الرسالة

بعنوان << تأثير دراما السيت كوم فى منظومة القيم لدى الجمهور المصرى  -دراسة
تحليلية ميدانية >>

الخبرات العلمية :
 مدرس االذاعة والتليفزيون بقسم االعالم كلية األداب جامعة حلوان من مارس
.2015

 العمل بوظيفة معيدة ثم مدرس مساعد بكلية اإلعالم – قسم اإلذاعة والتليفزيون –
جامعة فاروس باألسكندرية – اعتبا اًر اكتوبر  2009حتى فبراير . 2015
 العمل بوظيفة معيدة بالمعهد العالى لالعالم وفنون االتصال بمدينة الثقافة والعلوم

بالسادس من اكتوبر بقسم اإلذاعة و التليفزيون من يوليو  2008حتى سبتمبر
.2008

 العمل بوظيفة معيدة بقسم االجتماع شعبة اإلعالم بالمعهد العالي للدراسات األدبية
اعتبا ار من نوفمبر 2006حتى يوليو .2008

المهــــــــــــارات :
 االشراف على مشروعات تخرج طالب قسم االعالم – شعبة االذاعة والتليفزيون –
كلية االداب – جامعة حلوان من مارس  2015حتى تاريخه.

 االشراف على مشروعات تخرج طالب كلية االعالم – قسم االذاعة والتليفزيون-
جامعة فاروس من  2011حتى .2014
 نائب مدير التحرير بجريدة صوت جامعة فاروس النصف سنوية.
 مدير تحرير نشرة حديث صوت فاروس النصف شهرية.

 التدريب على اإلعداد و اإلخراج بالتليفزيون المصري في القناة الثانية تحت إشراف
أ  .فاطمة فؤاد . 2008

 التدريب على االعداد و االخراج بالتليفزبون المصرى فى القناة الخامسة تحت
إشراف أ  .هانى جعفر .2009
 التدريب بقناة المحور ( مساعد مخرج).
 التدريب بقناة دريم ( مساعد مخرج ).
 التدريب بجريدة األهرام على غرف التنفيذ و التحرير و المونتاج و غرفة CTP
اثناء الدراسة الجامعية .
 التدريب العملى للطالب فى االستديوهات الداخلية و الخارجية بمدينة االنتاج
االعالمى.
 التدريب العملى للطالب فى جريدة الجمهورية ومجلة روزاليوسف

األنشطة اآلكاديمية :

 عضو لجنة مجلس قسم االعالم – كلية اآلداب – جامعة حلوان / 2015
2019/2018 -2016
 عضو لجنة البيئة – بكلية اآلداب – جامعة حلوان . 2017
 العضو تحكيم رئيسى لمسابقة المراسل لتليفزيونى بجامعة حلوان للتأهيل
لمسابقة ابداع لطالب الجامعات والمعاهد المصرية التابعة لو ازرة الشباب
والرياضة دورة .2018 -2017 -2016 -2015
 عضو لجنة الجودة بكلية اآلداب – جامعة حلوان من  2015حتى تاريخه.
 عضو لجنة تحكيم رئيسى بمشروعات تخرج – قسم االعالم – كلية اآلداب –
جامعة حلوان – .2015
 عضو لجنة سيمنار قسم االعالم – كلية اآلداب – قسم االعالم – جامعة
حلوان – من  2016حتى تاريخه.
 المشاركة فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث للمعهد الدولى العالى لالعالم
بأكاديمية الشروق فى ابرايل .2018

المنسق االدارى والتنفيذى للمؤتمر العلمى الدولى األول لكلية االعالم – جامعة
فاروس باالسكندرية .2014
 المشاركة فى مؤتمر تطوير الدراسات الجامعية بكلية االعالم جامعة  6اكتوبر
فى يونيه .2018
 نشر بحث بعنوان المسئولية اإلجتماعية للدراما التليفزيونية المصرية دراسة
تحليلية لعينة من المسلسالت الرمضانية – سبتمبر  2015بالمجلة العلمية

لبحوث اإلذاعة والتليفزيون – كلية االعالم – جامعة القاهرة.

 نشر بحث بعنوان تعرض الجمهور لألخبار الكاذبة وتأثيرتها النفسية
واإلجتماعية – ابريل  2019يالمؤتمر العلمى الرابع للمعهد العالى لالعالم

بالشروق – مؤتمر بعنوان بحوث االعالم ومنهجية التكامل المعرفى فى اطار
التحوالت الدولية الراهنة وتداعياتها.

مواد التدريس :

 -1الدراما فى االذاعة والتليفزيون .
 -2مدخل الى الفن االذاعى.
 -3االعالن االذاعى والتليفزيونى

 -4مقدمة فى االذاعة والتليفزيون .
 -5االنتاج واالخراج .
 -6ادارة المؤسسات االذاعية والتليفزيونية
 -7اعداد البرامج االذاعية والتليفزيونية .

 -8المستوى المتقدم فى االنتاج واالخراج .
 -9برامج وسائل االعالم االلكترونية .
 -10معمل االذاعة والتليفزيون .

 -11نقد األفالم واألعمال التليفزيونية .
 -12األفالم الوثائقية والبرامج التسجيلية .
 -13مقدمة فى علم الصحافة .
 -14مقدمة فى العالقات العامة .
 -15التربية االعالمية .
 -16لغة االتصال المنطوقة .
 -17الرأى العام واساليب قياسه .
 -18مناهج البحث االعالمى .
 -19التوثيق وتطبيقاته االعالمية .
 -20نظريات االتصال.

 -21المذيع فى الراديو و التليفزيون .
 -22مقدمة فى الكتابة لالذاعة .

الدورات التدريبية :
 دورة اجراها مركز تطوير التعليم بجامعة فاروس – بعنوان
)(Research and Postgraduate Studies
)،(Registration System) ،(Academic Intergrity
،(Quality Assurance) ،(Credit Hour System)،

(Academic Advising) ، (Philosophy of Teaching)،
(Learning Styles) ، (Managing Lectures)،
)(Interactive Modalities
فى الفترة من  15:1سبتمبر.2014
 دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،و التي أجراها مركز تطوير التعليم بجامعة
فاروس تحت عنوان ) ،(Stress and Anger Managementبتاريخ 3
ديسمبر .2014
 دورة مهارات اللغة العربية بدء من  2008/2/21إلى .2008/4/30
 دورة التويفل من جامعة االسكندرية بتقدير عام جيد جداً( 553درجة ) بتاريخ مايو
.2013

 دورة اجراها Global Knowledge
بعنوان .2013 App102-Microsoft Excel 2010-Advanced Level
 ورشة عمل خاصة بإعداد ملفات المقرر اجرتها جامعة فاروس سبتمبر .2014
 دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،و التي أجراها مركز تطوير التعليم بجامعة
فاروس تحت عنوان ) ،(Student assessment 2بتاريخ 28ابرايل .2015
 دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ،و التي أجراها مركز تطوير التعليم بجامعة
فاروس تحت عنوان ) ،(Motivation and feedbaceبتاريخ اغسطس .2015

المهارات اللغوية :
اللغة العربية :اللغة األساسية.

اللغة اإلنجليزية :تحدثا و كتابة.

