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المؤهالت العلمية

 -1دكتوراه الفلسفة في التربية (علم النفس التربوي) جامعه القاهرة  2015مع
التوصية بالنشر والتداول بين الجامعات.
 -2ماجستير صحة نفسية معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية
ومعادل من جامعة القاهرة  2012بتقدير امتياز .
 -3دبلوم تأهيلي لالضطرابات النطق والكالم بكلية طب طنطا . 2011
 -4دبلوم خاص صحة نفسية  2010بتقدير عام جيد جدا .
 -5معدلة كلية تربية  2009بتقدير عام جيد جدا .
 -6دبلوم خاص أسرة وطفولة  2006بتقدير عام جيد جدا .
 -7حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية  2004بتقدير عام جيد .
الدرجات الوظيفية
 مدرسالمناصب اإلدارية
-

مدير الموقع االكاديمي بالمعهد الدولي العالي لالعالم .
مدير وحدة االزمات بالمعهد الدولي لالعالم.
مستشار رئيس الجودة بالمعهد الدولي العالي لالعالم سابقا .
رئيس لجنة الدعم الفني بالمعهد الدولي العالي لالعالم .

 -نائب مدير وحدة الدعم الفني ومستشارها النفسي.

الخبرات
 مدرس بالمعهد الدولي العالي لالعالم بالشروق من  2017وحتي تاريخه. محاضر بكلية تربية كفر الشيخ لدورات التخاطب (بقسم الصحة النفسية )من عام  2012وحتي عام . 2016
مدرس مساعد بالمعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة بكفر الشيخ إنسانيات
(علم نفس صناعي ) العام الدراسي  2012والعام الدراسي .2013
الندوات والمؤتمرات
 مؤتمر االرشاد التربوي بين الواقع والمامول في الوطن العربي جامعة عين شمس يومي
 24/23سبتمبر . 2017

 المؤتمر العلمي السنوي الثاني للمعهد الدولي العالي لالعالم " ،اإلعالم والتنمية المستدامة

للمجتمعات العربية :إشكاليات الواقع وتطلعات المستقبل.



المؤتمر العلمي السنوي الثالث للمعهد الدولي العالي لالعالالم " نحالو ججنالدم مسالتقبلية لثحالو

اإلعالم.

 الم الالؤتمر العلم الالي الس الالنوي ال ار الالع للمعه الالد ال الالدولي الع الالالي لالع الالالم " ح الالو اإلع الالالم ومنهجي الالة
التكامل المعرفي في إطار التحوالت الدولية الراهنة وتداعياتها.

الدورات
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب.
 النشر الدولي للثحو العلمية.

 استخدام التكنولوجيا في التدريس.



الجودم في التعليم جامعه عين شمس .
دورم تنمية المهارات

طب طنطا .

 الرخصة الدولية لقيادم الحاسب اآللي – . ICDL
. L- TOEFL- Exam580S 

األبحاث العلمية
 دور وسائل االعالم التقليدي في الخوف من الوقوع ضحيه للجريمه في ضوء بعضالمتغيرات الديمجرافيه لدي طالب الجامعه بحث منشور في المجله العلمية للمعهد الدولي
العالي لالعالم . 2019

المؤلفات العلمية
 فجوة التوقعات لتاهيل الذاتوية ( التوحد ) ما بين النظرية والتطبيق دار العلوم للنشر والتوزيع.2017
 -مدخل علم النفس الصناعي . 2012

اللجان والجمعيات
 عضو في مجلس علماء مصر . عضوء الجمعية المصرية للتنمية المستدامة. عضو لجنة لجنة المسائله المجتمعية لمحافظة كفر الشيخ. -عضو لجنة المطبوعات للمؤتمر العلمي السنوي الثاني للمعهد" ،اإلعالم والتنمية المستدامة

للمجتمعات العربية :إشكاليات الواقع وتطلعات المستقبل "  28-27مارس 2017م.

 عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي السنوي الثالث للمعهد " نحو ججندم مستقبلية لثحواإلعالم"  24 -23جبريل عام 2018م
 عضو لجنة التنظيمية واالعالمية للمؤتمر العلمي السنوي ال ار ع للمعهد " حو اإلعالمومنهجية التكامل المعرفي في إطار التحوالت الدولية الراهنة وتداعياتها 9-8 ،جبريل عام

2019م

الخبرات التدريسية داخل المعهد
 -مدرس تربية اعالمية المعهد الدولي العالي لالعالم الفرقة الثانية .

 -مدرس مدخل علم النفس االعالمي المعهد الدولي العالي لالعالم للفرقة ال ار عه .

أنشطة مجتمعية:
 المشاركة في عدد من اللقاءات والفعاليات العلمية والثقافية .
 زيارات ميدانية لعدد مالن المؤسسالات الهليالة الخيريالة مثالل مالدارس الالدم – مالدارس

ذوي االحتياج ال الالات الخا ال الالة – دار المس ال الالنين  -مدرس ال الالة الن ال الالور واالم ال الالل للمكف ال الالوفين-
مستشفى .)57357
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