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 المؤهالث الحاصلت عليها:

دور مددايو جامعددة الزقددازيق ( ليسددانس اداق قسددال  شددالال شددعبة العالقدداا العامددة واإلشددالن 5)
 %.5..7شاال جيد بنسبة بتقدير  8007

"استخداماا الجمهور  ف  اآلداق قسال اإلشالال شعبة العالقاا العامة واإلشالن( ماجستير 8)
دراسدددة )والخدددذ    المصدددري لنشالنددداا شمدددن شدددبكة اإلنترندددا وشالقتددد  بتدددروي  السدددم  

 .بتقدير )ممتاز( ال8055شاال جامعة الزقازيق  تطبيقية("
"تدثيير اسدتخداال المدر ة  اإلشالال شدعبة العالقداا العامدة واإلشدالن( دكتوراة ف  اآلداق قسال .)

دراسدددة )الشددديا   المصدددرية لممواقددد  اإلشالنيدددة شمدددن شدددبكاا اإلنترندددا شمدددن سدددموكها 
ال بتقدددير )مرتبددة الشددرى اعولددن مدد  التوصددية 8057شدداال  " جامعددة المنصددورةميدانيددة(

 ة(.بالطب  شمن نفقة الجامعة والتداول بين الجامعاا العربي
 

 العمل األكاديمي:

 تدريس مواد  شالمية بالمعهد الدول  العال  لنشالال بالشروق: (5)

 مدخل  لن اإلشالن. -  
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 مدخل  لن العالقاا العامة. - ق

 مدخل  لن االتصال. - ا

نتاج مواد العالقاا العامة. - ث  تصميال وا 

 التسويق اإللكترون .  - ج

  نتاج اإلشالن. - ح

 اإلبداع ف  اإلشالن. - خ

  دارة اإلشالن. - د

 التسويق. ساسياا  - ذ

 التسويق االجتماش . - ر

 ( نائق رئيس كنترول الفرقة اعولن بالمعهد الدول  العال  لنشالال بالشروق.8)

 
 البحىث المنشىرة:

 ميدانيددة ب لمعلو دد   )درا دد مواقدد  التواصددل االجتمدداش  فدد   مددداد الجمهددور المصددري  ر( دو١)
مجمدددة )بحدددوث  8059يوليو/ديسدددمبر  58( العدددددمميدددون صدددحة 500بدددالتطبيق شمددد  حممدددة 

 العالقاا العامة واإلشالن( قسال العالقاا العامة واإلشالن كمية اإلشالال جامعة القاهرة.
 ع الحجي الصح  خالل أز   كوفيدذ الجمهور المصري  تكيى  فرادالتواصل ف   شبكاا( دور 8)

مجمدة  8080يوليو/ديسدمبر  80( العدددلالسدتخداماا والتدثييراا خدالل فتدرة الحظدر )درا   ١١
 )بحوث العالقاا العامة واإلشالن( قسال العالقاا العامة واإلشالن كمية اإلشالال جامعة القاهرة.

( اسددتخداال التعمدديال اإللكتروندد  فدد  دشددال العمميددة التعميميددة بددين الطددالق والمعمددال خددالل  وقدداا .)
لددر ي امجمددة ) 8085مبر سددبتيوليو/ 80العدددد)دراسددة ميدانيددة خددالل جائحددة كورونددا( اعزمدداا 

 .كمية اإلشالال جامعة القاهرةب مركز بحوث الر ي العاال( العاال
( اتجاهدداا الجمهددور نحددو اإلشالندداا الموجهددة شبددر شددبكة اإلنترنددا )دراسددة تطبيقيددة شمددن 4)

مجمدددة )بحدددوث العالقددداا العامدددة  8088يوليو/ديسدددمبر  .8العددددد( Talabatتطبيدددق طمبددداا 
 واإلشالن( قسال العالقاا العامة واإلشالن كمية اإلشالال جامعة القاهرة.

 
 الخبراث:

 العمل لمدة شامين كمدربة لغة انجميزية. (1)

 8058مدرس بقسال التسويق اإلشالم  بالمعهد الدول  العال  لنشدالال بالشدروق مدن  (2)
  لن اآلن.

 



 : المهاراث

 الحاسق اآلل . (8)

  لن جانق المغة اعساسية )العربية(. اإلنجميزية (.)

 

 الذوراث الحاصلت عليها:

 

المقدمة مدن مركدز تنميدة قددراا  شهداء هيئدة  استخداال التكنولوجيا ف  التدريسدورة  (5)
 .8058التدريس التاب  لجامعة القاهرة 

دورة النشددر الدددول  لمبحددوث العمميددة المقدمددة مددن مركددز تنميددة قدددراا  شهدداء هيئددة  (8)
 .8058التدريس التاب  لجامعة القاهرة 

المقدمددة مددن  التقددويال الددذات  لمبددرام  التعميميددة )كميدداا ومعاهددد التعمدديال العددال (دورة  (.)
 .8059 الهيئة القومية لهمان جودة التعميال واالشتماد

المعهددد الدددول  العددال  المقدمددة مددن  كيفيددة  جددراء االمتحاندداا الجزئيددة  لكترونيددادورة  (4)
 .8080 وقلنشالال بالشر 

المقدمددة مددن  اسددتخداال تطبيقدداا ميكروسددوفا فدد  تقددديال المحاهددراا والدددروسدورة  (5)
 .8080 المعهد الدول  العال  لنشالال بالشروق

المعهدددد الددددول  العدددال  لنشدددالال المقدمدددة مدددن  التصدددحيإل اإللكترونددد  لمبحدددوثدورة  (6)
 .8080 بالشروق

المعهددد المقدمددة مددن  حددوثنظدداال العمددل بددالكنتروالا فدد   طددار تطبيددق نظدداال البدورة  (7)
 .8080 الدول  العال  لنشالال بالشروق

 المعهددددد الدددددول  العددددال  لنشددددالال بالشددددروقالمقدمددددة مددددن دورة مهدددداراا االتصددددال  (8)
8085/8088. 

المعهدددد الددددول  العدددال  لنشدددالال المقدمدددة مدددن  دورة البحدددث العممددد  والنشدددر الددددول  (9)
 .8085/8088 بالشروق

مدددن مركدددز اليونسدددكو التددداب  لجامعدددة  464)التويفدددل( بدرجدددة دورة اإلشدددداد المغدددوي  (50)
 .الزقازيق

 .التاب  لجامعة الزقازيق اليونسكومركز من  I.C.D.Lدورة  (55)

مدددن مركدددز اليونسدددكو التددداب  لجامعدددة  دورة مهددداراا االتصدددال وتكنولوجيدددا المعمومددداا (58)
 .الزقازيق

 معة الزقازيق.بجا SPSSدورة المستوى اليالث من الرخصة الدولية لمحاسق اآلل   (.5)



 دبمومة التنمية البشرية و سرار النجاح من مركز التدريق الكندي لمتنمية البشرية.  (54)

 
 األنشطت األكاديميت:

شهو لجنة التنظيال بالمؤتمر العمم  الدول  اليالث لممعهدد الددول  العدال  لنشدالال  (1)
 .8058بالشروق

   .CIC  8058المشاركة ف  فعالياا المؤتمر الدول  اليالث إلشالال  (8)

شهو لجنة التنظيال بمهرجان  بداشاا الطالق الراب  لممعهد الدول  العال  لنشالال  (3)
 .8059بالشروق

المعهددد الدددول  بقسددال العالقدداا العامددة واإلشددالن بشهددو وحدددة التدددريق الخاصددة  (4)
 .8085/8088العال  لنشالال بالشروق 

طددالق المعهددد الدددول  المسدؤول الحددال  لمعمددل العالقدداا العامددة واإلشدالن لتدددريق  (5)
 .8085/8088العال  لنشالال بالشروق 

 .شهو معيار التدريس والتعمال حالًيا بالمعهد الدول  العال  لنشالال بالشروق (6)


