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 ســــيـــــرة ذاتــــيـــــــة
 
 :الشخصية بياناتال
 

 هند عبد العزٌز عاشور االسم

 مدرس مساعد  الوظٌفة الحالٌة 

 قسم العالقات العامة واإلعالن القسم 

 الشروقأكادٌمٌة  – معهد الدولً العالً لإلعالمال الجامعة

 اآلنحتى  – 5105 عام التعٌٌن

ونً البرٌد اإللكتر
 مًاألكادٌ

@sha.edu.egazizl.abdeHend 
 

 
 :العلمية المؤهالت

 

 المنح عام جهة المنح الشهادات م

بكالورٌوس اإلعالم، قسم التسوٌق  0
 اإلعالمً

عالً لإلعالم بمدٌنة المعهد الدولً ال
 الشروق

5105 
 ى على القسملواأل

 5150 المنصورةآلداب، جامعة ة اكلٌ قسم االعالم ماجستٌر اآلداب 5

 
 :الدرجات الوظيفية

 

 العام  الجامعة الدرجة  م

المعهد قسم العالقات العامة واإلعالن ب ةدــــــٌـــــعــــم 0
 الشروق أكادٌمٌة –عالً لإلعالم الدولً ال

5105 

المعهد ب قسم العالقات العامة واإلعالن دـــــعاــــســـدرس مــــم 5
 الشروق أكادٌمٌة –عالً لإلعالم الالدولً 

5150 

 
 :الجوائز والمكافآت

 

 العام  الجامعة الجائزة م

على  ىاألول –د المصروفات ر 1
 قسمال

 أكادٌمٌة –عالً لإلعالم معهد الدولً الال
 الشروق

5103-5104 
5104-5105 

 أكادٌمٌة –لإلعالم  لًعامعهد الدولً الال الحصول على لقب المعٌدة المثالٌة 2
 الشروق

5155 
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 :اللغات 

 

 العام  هةالج شهادة لا م

0 TOEFL  5150 صورةكلٌة التربٌة جامعة المن 

 
 رسالة الماجستير:

 

التعرض لإلعالنات اإللكترونٌة فً مجال التسوٌق العقاري وانعكاسه على السلوك  عنوان الرسالة
 الشرائً

 اإلعالمقسم  سمالق

 كلٌة اآلداب الكلٌة

 المنصورةامعة ج الجامعة

  5150 درجةسنة منح ال

 
 

 كشن()س الخبرات التدريسية:
 

 قسمال فرقةال ةالماد م

 عام األولى لغة عربٌة  1

 عام األولى أساسٌات فنون 2

 العالقات العامة واإلعالن الثالثة تدرٌب عملً 3

 واإلعالنالعالقات العامة  الرابعة مشروع التخرج 4

 العالقات العامة واإلعالن الرابعة انتاج اإلعالن 5

 العالقات العامة واإلعالن الرابعة اإلبداع فً اإلعالن 6

 ذاعة والتلٌفزٌوناإل ثةثالال إنتاج اإلعالن الصحفً 8

 العالقات العامة واإلعالن الرابعة اإلعالنات الدولٌة 9

 لعالقات العامة واإلعالنا الرابعة تصمٌم الوسائط المتعددة 01

 

 
 
 
 شرا  لل  مشرولات التخر::اإل
 

 العام روعـــــشــــمالـــم ـــــإس م

 mg 6 . 0202لسٌارة حملة تروٌجٌة  1

 0202 .لشركة سبٌرو سباتس للمشروباتحملة تروٌجٌة  2

 0202 .المتحف المصري الكبٌرحملة تروٌجٌة عن  3

 0202 .تروٌجٌة لشركة فالمنكوحملة  4

 0200  لمنتجات مزارع دٌنا.تروٌجٌة حملة  5
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 0200 لمدٌنة دهب.حملة سٌاحٌة  6

 0200 حة سٌوة.سٌاحٌة لواحملة  7

 0200 تروٌجٌة عن متحف األوهام.حملة   8

 


