
 أمینة حلمى رشاد موسى
٠١٠٢٨٣٩١٤١٧الموبیل :   

E-mail: aminamousa11@yahoo.com 
amina.mousa310@gmail.com  

 المؤهالت العلمیة :
جامعة عالم إلكلیة ا ،عالنمن قسم العالقات العامة واإل ،عالمإلة على بكالوریوس حاص •

 .متیاز مع مرتبة الشرفإبتقدیر  ٢٠١٥القاهرة 
تمهیدى ماجستیر مـن قسـم العالقـات العامـة واإلعـالن كلیـة اإلعـالم جامعـة حاصلة على  •

 . ٢٠١٦ القاهرة،
ــــى • ــــة اإل حاصــــلة عل ــــات عــــالم جامعــــة القــــاهرة درجــــة الماجســــتیر كلی العامــــة قســــم العالق

مـــا بعـــد بعنـــوان " قیـــاس تطبیقـــات عملیـــة تقـــویم إدارة اتصـــاالت بتقـــدیر ممتـــاز عـــالن واإل
 ینة من المنظمات العاملة فى مصر" بتقدیر ممتاز. دراسة على ع –األزمة 

الـدكتوارة بقسـم العالقـات العامـة واإلعـالن بكلیـة اإلعـالم درجـة فى مرحلـة الحصـول علـى  •
"اســــتخدام تطبیقــــات الــــذكاء االصــــطناعى فــــى إدارة العالقــــة مــــع جامعــــة القــــاهرة بعنــــوان 

  "العمالء وانعكاسه على تعزیز الثقة بالمنظمات
 

 الخبرة العملیة :
 

مــدرس مســاعد بقســم العالقــات العامــة واإلعــالن بالمعهــد الــدولى العــالى لالعــالم أكادیمیــة  •
 الشروق.

 واإلعالن والتسویق االلكترونى.مسؤول تسویق الكترونى بوكالة ملك میدیا للدعایا  •
 للدعایا واإلعالن. (Beyond)مسؤول تسویق الكترونى بشركة  •
 .لإلعالم أكادیمیة الشروقالعالي  يالدولبالمعهد  العالقات العامة واإلعالنبقسم  عیدةم •
 لإلعالم أكادیمیة الشروق.العالي  يالدولالجودة بالمعهد وحدة ضمان دارة إعضو  •
 لإلعالم أكادیمیة الشروق.العالي  يالدولبالمعهد وحدة العالقات العامة عضو  •
إضــافة لدراســة قمــت بهــا فــى مجــال ل عالقــات عامــة فــى الجامعــة العربیــة المفتوحــة و مســؤ  •

 ." فى إطار أنشطة العالقات العامة" تحسین الصورة الذهنیة عالم وناقشت خاللهااإل
كافـة المشـروعات التـى  ىتأهیل الشباب واالشتراك فعادة مساعد باحث بمنتدى التحریر إل •

 حیاء والقرى الفقیرة .ألیقوم علیها فریق العمل فى كثیر من ا
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 الدورات التدریبیة:
 حاصلة على لقب المعیدة المثالیة بالمعهد الدولى العالى لإلعالم. •
 حاصلة على كورس تسویق الكترونى. •
 فى التدریس.حاصلة على شهادة فى استخدام التكنولوجیا  •
 حاصلة على شهادة فى النشر الدولى للبحوث العلمیة. •
 حاصلة على شهادة فى نظم االمتحانات وطرق تقویم الطالب. •
حاصلة على شهادة تقدیر من قسم العالقات العامة واإلعالن بالمعهد الدولى العالى  •

 رج.لإلسهام المتمیز والمشاركة الفعالة واإلشراف على مشروعات التخلإلعالم 
 .على شهادة هارفست البریطانیة بتقدیر عام ممتاز فى اللغة االنجلیزیة ةحاصل •
على شهادة جامعة كامبردج البریطانیة بتقدیر عام ممتاز فى اللغة االنجلیزیة  ةحاصل •

٢٠١٥ . 
 . ٢٠١٥على التویفل بجامعة القاهرة أغسطس  ةحاصل •
فى االعالم والحوكمة المواطنة والمشاركة السیاسیة والعولمة  ةعلى دبلوم ةحاصل •

دارة المحلیات والتأهیل لسوق العمل وحقوق االنسان إ والعالقات الدولیة والتنمیة البشریة و 
٢٠١٥ . 

البولندى لتعلم اللغات عام  نجلیزیة من المركزعلى شهادة المحادثة باللغة اإل ةحاصل •
٢٠١٤ . 

ثقافة العالج حملة إعالمیة لنشر ول فى مشروع التخرج بعنوان "األ على المركز ةحاصل •
 .النفسى" كلیة االعالم جامعة القاهرة قسم العالقات العامة واالعالن 

 ." " I C D Lحاصلة على شهادة ال  •
 

 األنشطة : 
.. الضوابط المهنیة االعالم فى مواجهة االرهاب المؤتمر "یمیة بعضو اللجنة التنظ •

 .٢٠١٦مارس  "الممارسةوأخالقیات 
عضو اللجنة التنظیمیة بالمؤتمر "نحو أجندة مستقبلیة لبحوث اإلعالم إشكالیات التحول  •

بالمعهد الدولى العالى لإلعالم بأكادیمیة  ٢٠١٨إبریل من النمطیة إلى التجدید واإلبداع" 
 الشروق.
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التكامل المعرفى فى بحوث اإلعالم ومنهجیة للجنة العلمیة بالمؤتمر العلمى "عضو ا •
 .٢٠١٩إبریل  إطار التحوالت الدولیة الراهنة وتداعیاتها"

خریطة مستخدمى اإلعالم الجدید فى مصر: أنماط اإلستخدام نشر بحث بعنوان " •
بحوث  "العلمىبالمؤتمر لعینة قومیة من الجمهور المصرى" والتفاعل .. دراسة مسحیة

للمعهد  اإلعالم ومنهجیة التكامل المعرفى فى إطار التحوالت الدولیة الراهنة وتداعیاتها"
 الدولى العالى لإلعالم.

دراسة حالة على  -نشر بحث بعنوان "تقییم عملیة تقویم إدارة اتصاالت ما بعد األزمة •
 .أزمة سقوط الطائرة الروسیة"

بالمعهد الدولى العالى الخاص  اإلبداع مستمر"مهرجان "ومازال بفالم منسق عام لأل •
 .٢٠١٩حتى  ٢٠١٦وذلك من  األوبرابدار عالم إلل
" بجامعة عالىعالن فى مؤسسات التعلیم الة واإلدور العالقات العامبحث میدانى عن " •

 . ٢٠١٤المنوفیة عام 
 . ٢٠١٥جال التأهیل لسوق العمل عام ورش عمل للطالب فى م •
 . ٢٠١٤القاهرة بكلیة الهندسة عام  بجامعة المشاركة فى ورش عمل •
لیة " بقاعة المؤتمرات بكغییر ثقافة العالج النفسى فى مصرتنظیم ندوة فى عنوان " ت •

 .٢٠١٥اإلعالم جامعة القاهرة 

 المهارات الشخصیة:
 سریع التعلم. •
 العمل تحت ظروف مختلفة. •
 مهارات العمل الجماعى. •
 القیادة والتخطیط ومهارات العرض. •
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