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 :الشخصية بياناتال

 
 
 
 

 
 :العلمية المؤهالت

 

 المنح عام جهة المنح الشهادات م

بكالوريوس اإلعالم، قسم التسويق  1
 اإلعالمي

المعهد الدولي العالي لإلعالم بمدينة 
 الشروق

2017 
 األول على الدفعة

، قسم رسالة ماجستير قيد المناقشة 2
 علوم االتصال واإلعالم

 ------ المنصورةكلية اآلداب، جامعة 

 
 :الدرجات الوظيفية

 

 العام  الجامعة الدرجة  م

المعهد قسم العالقات العامة واإلعالن ب مــــعـــــيــــــد 1
 الشروقأكاديمية  –الدولي العالي لإلعالم 

2017 

 
 الخبرات:

 

 العام  جهةال  م

-2018 المعهد الدولى العالى للعالم بالشروق ) األوبرا( تنظيم مهرجانات الشروق  1
2019 

تنظيم مؤتمر إعالم  2
 الشروق 

 2019 المعهد الدولى العالى للعالم بالشروق ) فندق سونستا(

تنظيم حفالت تخرج إعالم  3
 الشروق 

-2018 (BUEمسرح ال  المعهد الدولى العالى للعالم بالشروق )
2021 

4  
 دورات جودة التعليم العالي

 النشر الدولى -
 أخالقيات البحث العلمى  -
 التعليم اإللكترونى  -
 دولي( -)محليالنشر العلمي للبحوث  -

2018 
2018 
2019 
2022 

 مونيكا طلعت منير سيدهم االسم

 معيد الوظيفة الحالية 

 قسم العالقات العامة واإلعالن القسم 

 أكاديمية الشروق –المعهد الدولي العالي لإلعالم  الجامعة 

 حتى اآلن – 2017 عام التعيين

البريد اإللكتروني 
 األكاديمي

Monica.Talaat@sha.edu.eg 
 

 01227013494 رقم التواصل
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 :اللغات 

 

 العام  هةالج الشهادة  م

   British Council 2014-2016 دورات انجليزية  7 1

 2016 نيو هوريزون دورة مونتاج  2

 2016 نيو هوريزون دورة فوتوشوب  3

4 TOEFL   2021 مركز الخدمة العامة بجامعة المنصورة 

 
 
 

 )سكشن( الخبرات التدريسية:
 

 قسمال فرقةال المادة م

 عام األولى  لغة انجليزية 1

 عام الثانية  مدخل إلى اإلقتصاد 2

 ة واإلعالنالعالقات العام الثالثة انتاج وتصميم مواد العالقات العامة 3

 العالقات العامة واإلعالن الثالثة تدريب عملي 4

 العالقات العامة واإلعالن الرابعة  إنتاج وتصميم الوسائط المتعددة  5

 العالقات العامة واإلعالن الرابعة انتاج اإلعالن 6

 العالقات العامة واإلعالن الرابعة مشروع التخرج 7

 
 

 :لفرقة الرابعةل التخرجمشروعات وللفرقة الثالثة التدريب العملي  اإلشراف على مشروعات
 

 العام روعـــــشــــمالـــم ـــــإس م

 SICO 2019أول موبايل مصري  1

 2019 مصر للغزل والنسيج 2

 2019 المغاالة في تكاليف الزواج في األرياف 3

 2020 التعصب الرياضى  4

 2020 قوتنا في لمتنا 5

 2020 األهتمام باألطفال(التفاهم األسرى ) 6

 2020 قسم العالقات العامة  7

 2021 دمان اإللكترونىاإل 8

 2021 نابلسى شاهين  9

 2021 زهايمر 10

 2021 بيت الغريب 11

 2022 سياحة المغامرات  12

 2022 الرمال البيضاء 13

 


