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 الحالي العمل

 .م8102 سبتمبر منذ لإلعالم، العالً الدولً المعهد -الصحافة بقسم معٌدة

 متابعتها في ساعدت التي الدراسية المقررات

 الفنون أساسٌات •
 )0) العربٌة اللغة •
 )8) العربٌة اللغة •
 .اإلخبارٌة والبرامج النشرات •
 1) ) عملً تدرٌب •
 )8) عملً تدرٌب •
  .المتخصصة الصحافة •
  .التخرج مشروع •

 الدراسية المؤهالت

 ماٌو ،«ممتاز» بتقدٌر -(اإلخباري اإلنتاج قسم) لإلعالم الدولً العالً المعهد -إعالم بكالورٌوس •

 .م8102
 .م8102 ماٌو القاهرة، جامعة -اإلعالم كلٌة -الصحافة قسم للماجستٌر، التمهٌدٌة السنة اجتٌاز •
 م. 8181 ماٌو القاهرة، جامعة -اإلعالم كلٌة -الصحافة قسم الماجستٌر، بدرجة مقٌدة •

 
 اجتازتها التي التدريبية الدورات

 (قراءة كتابة، إستماع، تحدث،)  بالقاهرة األمرٌكٌة الجامعة من اإلنجلٌزٌة اللغة مهارات دورة •
 adobe premiere cc :المسلحة بالقوات والمعلومات النظم معهد من والتصمٌم الجرافٌك دورة •

2015 - final cut 7 - final cut pro x 10.1 -  avid media composer  -  audition 
cc2015 sound editing  -  Davinci editing software and color grading  - after 

effects cc2015  
 .اإلقلٌمً األهرام معهد من العربٌة النحوٌة القواعد دورة •
 .فاكتوري مٌدٌا دٌجٌتال مؤسسة من الصحفٌة الكتابة على التدرٌب دورة •
 .فاكتوري مٌدٌا دٌجٌتال مؤسسة من اإلستقصائٌة الصحافة دورة •
 .فاكتوري مٌدٌا دٌجٌتال مؤسسة من الموباٌل صحافة دورة •
 أكادٌمى. أونا من األخبار غرف محاكاة بإسلوب اإللكترونٌة الصحافة دورة •
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 أكادٌمى. أونا من( فٌدٌوجرافٌك انفوجرافٌك،) البٌانات صحافة دورة •
  المصرٌة. األوبرا بدار المستقل الفٌلم وإخراج السٌنارٌو كتابة دورة •
 وصناعة التمٌز قوة: فً دورات وتشمل البشرٌة للتنمٌة العامة النقابة من حٌاتك الرسم دبلومة •

 فى والتأثٌر الجسد لغة -الوقت إدارة وكٌفٌة الحٌاتٌة المهارات -والنقاش الحوار مهارات -النجاح
 الذكاء -نفسك اكتشف -اإلبداعً التفكٌر -األهداف صناعة -الشخصٌة المقابلة إجتٌاز كٌفٌة -االخرٌن

  الذات قٌادة رخصة -القٌادة وفن اإلجتماعى
 -ذاتك وتطور تدٌر كٌف: فً دورات وتشمل البشرٌة للتنمٌة العامة النقابة من ذاتك طور دبلومة •

 -النفس لتغٌٌر الخمس المدارج -الشخصٌة لتقوٌة الوجدانٌة التدرٌبات -والعصبٌة اللغوٌة البرمجة
 الرائعة الشخصٌة -الشخصٌة  عٌوب من تتخلص كٌف -وجاذبٌتها الشخصٌة سحر

  .واالستشارات والتطوٌر للتدرٌب ذاتك أكادٌمٌة من التلٌفزٌونً واإلعداد  التقدٌم دورة •
 .واالستشارات والتطوٌر للتدرٌب ذاتك أكادٌمٌة من اإلعالمً التسوٌق دورة •
 .أونالٌن كورسٌرا من اإلنجلٌزٌة اللغة فً ترجمة دبلومة •
 والكمبٌوتر اللغة مهارات •
 العربٌة اللغة: األم اللغه •
 اإلنجلٌزٌة اللغة: األجنبٌة اللغة •
 .األلمانٌة اللغة: ثانٌة أجنبٌة لغة •
 .Word, Excel, Power Point, Outlook :مثل المٌكروسوفت برامج جمٌع فً خبٌرة مستخدمة •
 كات والفاٌنل واألٌندٌزٌن الفوتوشوب برنامج فً خبٌرة مستخدمة •

 

 :ومهنية عملية خبرات

 عام لمدة السابع الٌوم بموقع صحفٌة محررة •
 عامٌن لمدة نٌوز الوسٌلة بموقع مصورة تقارٌر ومقدمة صحفٌة محررة •
  عامٌن لمدة مصر شباب ببوابة المواطن صحافة بقسم محررة •
 التارٌخٌة للدراسات المصرٌة بالجمعٌة عضوة •
 -«الفنٌة األعمال فى أكتوبر حرب بانوراما -النصر دراما»: الكتب من عدد إعداد فً المشاركة •

 -المصرٌة األرض فنان: العالٌلً عزت -المصرٌة الدراما نجم: العلٌم عبد ممدوح المصراوى
 .صبحً دمحم: العربً المسرح فارس

  .الفنٌة والمهرجانات العلمٌة والندوات المؤتمرات من عدد وتنظٌم تغطٌة فً المشاركة •
 

 :خاصة هوايات

 .القراءة •
 .السفر •
 .والتحرٌر الكتابة •
 .مختلفة ثقافات من السٌنمائٌة األفالم مشاهدة •

 :المراسالت
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