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 المؤهل العممي:
  ممتاز. عام تقدير 8300كمية اإلعالم جامعة القاىرة لمعام الجامعي  –بكالوريوس اإلذاعة والتميفزيون 
 ممتاز. تقدير- 8302 الجامعي معاملكمية اإلعالم جامعة القاىرة    /ماجستير في اإلعالم 
  التخصص  .8388نوفمبر كمية اإلعالم جامعة القاىرة  –حاصمة عمى درجة الدكتوراه في اإلعالم

: تأثير الدكتوراهرسالة  االصطناعي، وموضوعإلعالم الرقمي والذكاء تكنولوجيا االدقيق لمدكتوراه: 
عمى أداء القائم باالتصال بالشبكات اإلخبارية وتطمعات مستخدمي تطبيقات الذكاء االصطناعي 

 التوصية والتبادل بين الجامعات معاألولى : مرتبة الشرف تقدير  منصات التواصل االجتماعي نحوىا.
 .والمراكز البحثية

 األبحاث العممية: 
 دراكيم لصورة الجسد( بمجمة  )تعرضوموضوعو منشور  بحث المراىقين لبرامج تميفزيون الواقع وا 

 –البحوث والدراسات اإلعالمية الصادرة عن المعيد الدولي العالي لإلعالم بالشروق العدد الثالث عشر 
 .8383يوليو/سبتمبر

  وموضوعو )تعرض مستخدمي منصات التواصل االجتماعي لممعمومات المضممة حول  بحث منشور
الصادرة عن  لمجمة المصرية لبحوث اإلعالماالفيروس التاجي كورونا في ظل أزمة وباء المعمومات( 

بإحدى وتم القاؤه  8380 أكتوبر ،77الجزء الثالث المجمد الرابع العدد  القاىرة،كمية اإلعالم جامعة 
 ت المؤتمر العممي الدولي السادس والعشرين.جمسا
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  بحث منشور وموضوعو " تطمعات مستخدمي منصات التواصل االجتماعي نحو تطبيقات
Newsbots" ، كمية اإلعالم جامعة القاهرة، المجمد عن  العام الصادرةالمجمة المصرية لبحوث الرأي

المؤتمر العممي التي تصدر عن مجمة / أعمال 4244يونية -الحادي والعشرين العدد الثاني ابريل
 بحوث ودراسات الرأي العام بكمية اإلعالم جامعة القاهرة.

 العممية: الدورات
  8388دورة التحول الرقمي من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس التابع لجامعة القاىرة. 
  م8380ميارات العرض الفعال 
  حاصمة عمى شيادةATEFL 8383المغات والترجمة بكمية اآلداب جامعة القاىرة سبتمبر مركز 

 . 033ومجموع درجاتو 
  8302النشر الدولي من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس جامعة القاىرة 
  8302ة استخدام تكنولوجيا التعميم والتعمم مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس جامعة القاىر   
  جامعة-السياسية بكمية االقتصاد والعموم من مركز الدراسات والبحوث دورة تدريبية عن ريادة األعمال 

 .8308القاىرة 
  ة القاىر  جامعة-السياسية دورة في التنمية البشرية من مركز الدراسات والبحوث بكمية االقتصاد والعموم

8308. 
  كز المستوى السادس من مر  حتىدورة المغة االنجميزيةBerlitz 8308/8300خالل عامي  لمغات. 

 برامج متخصصة في اإلعالم الرقمي:
  برنامجحاصمة عمى Engage  لمصحفيين ومنشئ االخبار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .ICFJ & Meta من المركز الدولي لمصحفيين وميتا لمصحافة

 دورات خاصة بوحدة ضمان الجودة:
  والمؤسسيالتقويم الذاتي 
 التخطيط االستراتيجي 
 .توصيف المقررات والبرامج وتقويم نواتج التعمم 
  الذاتية.الدراسة 
  االمتحانيةمواصفات الورقة. 

 
 



 المؤتمرات العممية:
 8380الدولي السادس والعشرين لكمية اإلعالم جامعة القاىرة يوليو مشاركة بحثية في المؤتمر. 
 82-80النيضة  والعالقات العامة جامعة كمية اإلعالمالعممي ل مؤتمرمشاركة بحثية في ال 

 م.8388مارس

 ورش العمل:  
 صناعة البودكاستPodcast    88  مؤسسة أريج  منم 8388نوفمبرARIJ. 
 مؤسسة أريج  منم 8388نوفمبر  82 البحث في قوائم البياناتARIJ. 
 السرد الرقميDigital storytelling   م  من مؤسسة أريج8380لممنصات الرقمية فبرايرARIJ. 
 .صناعة القصص الصحفية باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي والميتافيرس 
  مؤسسة أريج  منم 8388نوفمبر  88أمنك الرقميARIJ. 
  م من مؤسسة تومسون رويترز.8380مارس 00التحقق الرقمي وتحري الحقائق 
 من مؤسسة  8380فبراير  باستخدام المصادر المفتوحة السرد الرقميArij. 

 منتديات دولية:
  8388نوفمبر  82نوفمبر و 87منتدى مصر لإلعالم. 
  ممتقىARIJ  م8388 رديسمب 2-8عشر الخامس الدولي. 

 الوحدات
  8388 حتى 8307منذ عضو بمركز التدريب وتطوير الميارات بالمعيد. 

 جوائز:ال
  م.8388عممي عن مؤتمر كمية اإلعالم جامعة النيضة مارسجائزة أفضل بحث 
  م.8383جائزة المعيدة المثالية بالمعيد الدولي العالي لإلعالم 

 الخبرة السابقة:
 األفالم -اإلبداع في اإلعالن-مناىج البحث-تدريس عدد من المقررات الدراسية )الترجمة اإلعالمية

نتاج الدراما   اإلذاعية والتميفزيونية والمغة االنجميزية(.والمواد الوثائقية وا 
 .اإلشراف عمى مقرر مشروعات التخرج والتدريب العممي لقسم اإلذاعة والتميفزيون 
  م8388حتى  8383عضو بوحدة التعميم االلكتروني بالمعيد الدولي العالي لإلعالم منذ. 
 لإلعالم بالشروق.مركز التدريب وتطوير الميارات بالمعيد الدولي العالي عضو ب 



  ومنسق لمعياري التخطيط االستراتيجي  8388 عام حتى 8302عام عضو بوحدة الجودة منذ
 .والمشاركة المجتمعية

 ةالسنوي ةالعممي اتوالمؤتمر  والميرجاناتالندوات العممية ورش التدريب و  شاركت بتنظيم عدد من 
 .8388 حتى 8302بالمعيد منذ عام  ةالخاص

 :المهارات
 .التدوين الصوتي والحكي لممنصات الرقمية 
  نتاج المحتوى الرقمي لممنصات الرقمية باستخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء تصميم وتحرير وا 

 االصطناعي. 
 مثل: في تصميم وتحرير المحتوى الرقمي إجادة العمل عمى برامج متخصصة 

o Canva 
o Vista create 
o Moovly 
o Capcut 
o Video Leap 
o VN video 

 


