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 المؤهالت العلمية :

  آليات واستراتيجيات :بعنوان  رتبة الشرف األوليمحاصمة عمي درجة الدكتوراه بتقدير
 .وانعكاسيا عمي السموك االنتخابي لمجميور  لألحزاب والمرشحينالتسويق السياسي 

 جبهعت الونيب،كليت اآلداة،قسن اإلعالم. "٠٢٠٢علي انتخبببث هجلس النىاة لعبم "دراست تطبيقيت 

 تغطية القنوات الموجية بالمغة بعنوان بتقدير ممتاز  ستير حاصمة عمى درجة الماج"
 م٧١٠٢، ، قسم اإلعالمجامعة عين شمس.العربية لمقضايا الداخمية المصرية المعاصرة"

  مايو شعبة العالقات العامة واإلعالن ،االعالمقسم ، ليسانس اآلدابحاصمة عمى ،
 م، بتقدير جيد .٧١٠١

 
 الخبرة العملية :

  بالمعيد الدولي العالي لإلعالم أكاديمية  العالقات العامة واإلعالنمدرس مساعد ، بقسم
 .٧١٠٢يناير الشروق، 

 .احد اعضاء ادارة الجودة بالمعيد الدولي العالي لإلعالم أكاديمية الشروق 

  ئيس وحدة الوافدين بالمعيد الدولي العالي لإلعالمر. 

 العالي لإلعالم أكاديمية الشروق.المعيد عالقات العامة واالعالن،احد اعضاء وحدة ال 
 .عضو بكنترول الفرقة الثانيو بالمعيد الدولي العالي لإلعالم 

 
 المهارات اللغوية :

 . المغة العربية :المغة األم 

  : الكتابة والتحدث.المغة اإلنجميزية 

 
 
 

 :الدورات التدريبية

  ,٧١٠٢دورة تدريبية بعنوان : استخدام التكنولوجيا في التدريس. 

  , ٧١٠٢دورة تدريبية بعنون : النشر الدولي. 



  دورة تدريبية بعنوان: توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعمم لمؤسسات التعميم
 . ٧١٠2العالى، الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، 

  لمؤسسات التعميم العالى، الييئة  الذاتي لمبرامج التعميميةدورة تدريبية بعنوان: التقويم
 .٧١٠٢عتماد، القومية لضمان جودة التعميم واال

  دورة تدريبية بعنوان: التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعميم العالى، الييئة القومية
 .٧١٧٧لضمان جودة التعميم واالعتماد، 

  :التعميم العالى،  كميات ومعاىدل نظم االمتحانات وتقويم الطالب دورة تدريبية بعنوان
 .٧١٧٧الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، 

  ٧١٧٠:أخالقيات البحث العممي ، دورة تدريبية بعنوان. 

  ٠٢٠٢،جبهعت الونيب :تنويت قذراث أعضبء هيئت التذريس دورة تذريبيت بعنىاى. 

  ٠٢٠٢الوراجع ،دورة تذريبيت بعنىاى :البحث في قىاعذ البيبنبث العبلويت وإدارة. 

  بعنىاى دورة تذريبيتspss،٠٢٠٢،جبهعت الونيب. 

  ٠٢٠٢،دورة التحىل الرقوي. 

  دورة الTOT ،، ٠٢٠٠جهبز تنويت الوشروعبث 

 
 دورات تدريبية اخرى: 

  ,  حاصمة عميTOEFL(,٧١٠2.) 

  حاصمة عمىTOEFL  ( ،٧١٧٠.) 

 
 المهارات الشخصية:

 .سريع التعمم 

 .العمل تحت ظروف مختمفة 

 .ميارات العمل الجماعى 

 .القيادة والتخطيط وميارات العرض 

 االهتمامات الشخصية :

 .القراءة 

 .السفر 

 البيانات الشخصية:

 
 ١٠١٩٧٠٠٢٠٢٢:ت 



 .الجنسية : مصرية 


