
 
 
 
   هاجر عفيفى محمود عفيفى  /سم اال

 بالمعهد الدولى العالى لالعالم الوظيفة / معيدة

    مصرية /الجنسية   
 Hager.afify@sha.edu.eg /البريد االلكترونى     

       
 الشهادات العممية : -أ 

 6102بكالوريوس االعالم  / العممي لالمؤه : أوال
 تخصص / انتاج اعالمى 

 

  ًا : الدورات العامة /ثاني   
  االخراج الصحفى بمؤسسة االهرام/ دورة 

  االلقاء االذاعى والتميفزيونىدورة/ 

 دورة / العرض الفعال 

 دورة / اخالقيات البحث العممى 

 دورة/ النشر الدولى لالبحاث العممية 

  دورة /Tofel 

 
 

 /  اآللي: دورات الحاسب  ثالثاً    

  دورةIcdl international 

 دورة  photo shop-illustrator-in design 

  الرسوم المتحركةدورة 

  المونتاج الخطى والالخطىدورة 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 

  

 الخبرات العممية :  -ب    
  اكاديمية الشروق –اعوام بالتدريس االكاديمى بالمعهد الدولى العالى لالعالم  5خبرة 

  ية لممعهد الدولى العالى لالعالم السنو المشاركة بالمؤتمرات العممية 

   المشاركة بمهرجان ابداع الشروق السنوية لممعهد الدولى العالى لالعالم 

 منسق عام وحدة الدعم االكاديمى 

  منسق ومشرف اكاديمى لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية اكاديمية الشروق   



 
 

 
 

 عضو لجنة التعميم االلكترونى  

 لكترونىعضو لجنة التصحيح اال 

 ( الحاصل عمى المركز الثانى 01المشرف االكاديمى عمى فيمم )مسابقة ب عمى مستوى الجمهورية خريف
 6166وزارة الشباب والرياضة لعام ل ابداع التابعة

 ( الحاصل عمى المركز االول لالفالم الدرامية فى مهرجان ابداع  011المشرف االكاديمى عمى فيمم )لفة
 6160الشروق عام 

  تميفزيونى ( بمختمف االشكال منها الدرامى  –مشروع تدريبى ) اذاعى  11االشراف االكاديمى عمى اكثر من
 والتسجمى ونشرات االخبار والوثائقى لمفرقة الثالثة قسم االذاعة والتميفزيون 

  الدرامى تميفزيونى ( بمختمف االشكال منها  –مشروع تخرج ) اذاعى  11االشراف االكاديمى عمى اكثر من
 والتسجيمى ونشرات اخبار والوثائقى لمفرقة الرابعة قسم االذاعة والتميفزيون 

 مشروع 061لمدة ثالث سنوات بإجمالى مادة انتاج البرامج الترفيهية  اتاالشراف عمى مشروع 

  االشراف عمى مشروعات مادة المدخل النفسى لالعالم قسم االذاعة والتميفزيون 

 ادة انتاج النشرات االخبارية لمفرقة الثالثة قسم االذاعة والتميفزيون االشراف عمى مشروعات م 
 

 : تدريسيةالخبرات ال  - ج
 المغة العربية الفرقة االولى/مادة * 
 الكتابة لالذاعة والتميفزيون الفرقة الثالثة قسم إذاعة وتميفزيون  / مادة* 
 عة وتميفزيون انتاج النشرات االخبارية الفرقة الثالثة قسم إذا / مادة* 
 / ( الفرقة الثالثة قسم إذاعة وتميفزيون 1التدريب العممى ) مادة 

 ( الفرقة الثالثة قسم إذاعة وتميفزيون 2مادة / التدريب العممى ) 

 ( الفرقة الرابعة قسم إذاعة وتميفزيون 1مادة / مشروع التخرج ) 

 ( الفرقة الرابعة قسم إذاعة وتميفزيون 2مادة / مشروع التخرج ) 

 ة / المدخل النفسى لالعالم الفرقة الرابعة قسم إذاعة وتميفزيون ماد 

  مادة / انتاج البرامج الوثائقية الفرقة الرابعة قسم انتاج اخبارى 
 مادة / انتاج البرامج الترفيهية الفرقة الرابعة قسم إنتاج اعالمى  

 


