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  فريد أحمد الدين صالح دمحم وائل دمحماالسم: 

 الدرجة العلمية: معيد

 mohamed.wael@sha.edu.eg البريد االلكتروني:

 العمل الحالي:

 أكاديمية الشروق  -معيد بمسم الصحافة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم 

 التي ساعدت في متابعتها:المقررات الدراسية 

 تصميم وانتاج الوسائط المتعددة -
 انتاج المواد الوثائمية  -
 (2تدريب عملي ) -

 المؤهالت الدراسية:

 اإلخباري( ، بتقدير اإلنتاج الشروق) بقسم أكاديمية- لإلعالم العالي الدولي المعهد  -إعالم بكالوريوس -
 . 0202 الشرف مايو مرتبة مع ممتاز

 

 التدريبية التي اجتازتها:الدورات 
 .2102 شهر اكتوبر االجتماعي التضامن المتكاملة من وزارة المهارات دبلومة -
 م.2102األمريكي في  الثمافي بشرية بالمركز تنمية دورة -
 م.2102 األمريكي الثمافي المركز ICDL اآللي الحاسب ليادة دورة -
الدلهلية-والتعليم التربية مديريه من معتمد اآللي والحاسب للغات تبارن انجليزية من مركز لغة دورة -

 2102. 
-والتعليم التربية مديريه من معتمد اآللي والحاسب للغات تبارن مركز من آلي حاسب دورة -

 :م2102الدلهلية

 Managing file using Windows7 

 Microsoft office 2010 

 Internet and Network 

 Maintenance  
  2102عام EDMORE جامعة معتمد اآللي والحاسب للغات تبارن مركزمتكاملة  مهارات دورة -
عام    Listening , Speaking ,Reading  ))  األمريكي: الثمافي متكاملة  بالمركز انجليزيه لغة دورة -

 م.2102

برنامج ، InDesignبرنامج )  :«Creative group» مركز من التصميم في تدريبيه دورة -

Illustrator  )2102 عام. 
 .Creative groub 2102»»برمركز  Photoshopبرنامج  فوتوشوب: دورة -
 .مIBCT 2121 إدران مؤسسة مع بالتعاون ( Training of Trainers) (TOT)دورة  -
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 .م 2121إدران  العمالء من مؤسسة دورة خدمة -
 صحافة أجل من اعالميون...أريج) من االستمصائية ممدم الصحافة: الحميمة درب دورة على  -

 .م2121إدران  مؤسسة مع بالتعاون (عربية استمصائية
 .م2121 إدران واإلمالء مؤسسة النحو: العربية اللغة لواعد أساسيات -
 مع بالتعاون (عربية استمصائية صحافة أجل من اعالميون...أريج) من ممدم الرلمي المصصي السرد -

 م.2121 إدران مؤسسة
 السينما في التحميك مدرسة (SOIC) والسينما االستمصائية ممدمة من  االستمصائية الصحافة دورة -

2120. 
 م.2122في اللغة االنجليزية بالمعهد البريطاني عام  5اجتياز مستوى  -

 : مهارات اللغة والكمبيوتر

  اللغة األم: اللغة العربية 

 اللغة األجنبية: اللغة االنجليزية  
  واالنترنتاستخدام ممتاز لبرامج الكمبيوتر 
  تصميم االنفوجراف والفيديوجراف 

 :ومهنية عملية خبرات

 .2102 صيف خالل «الشرلية عيون» ومولع جريدة في التدريب -
 في الشروق أكاديمية في الثانية بنسخته العربية الدول لجامعة المتكامل المحاكاة نموذج في المشاركة -

 .2102 إبريل حتى فبراير من الفترة
 .م2121 «نت الشروق مولع» و «نيوز الشروق» بجريدة تدريب -
 .م2122 عام الفن لسم في «الوطن» مولع في التدريب -
 والمسلسالت السينمائية األفالم وتحليل الفني بالنمد خاصة« اليوتيوب» منصة على لناة تأسيس -

 .التليفزيونية

 الخاصة : الهوايات

 القراءة  -
 عنهامشاهدة األفالم وكتابة مقالت تحليلية ونقدية  -

  :المراسالت

 البريد االلكتروني:

mohamed.wael@sha.edu.eg - 

mohammedwaiel99@gmail.com- 
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