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 المؤهالت العلمية 

مع التوصية    2015دكتوراه الفلسفة  في التربية )علم النفس التربوي( جامعه القاهرة  -1
  والتداول بين الجامعات. بالنشر 

ماجستير صحة نفسية معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية ومعادل   -2
 ممتاز.  بتقدير  2012من جامعة القاهرة 

 .    2011دبلوم تأهيلي لالضطرابات النطق والكالم بكلية طب طنطا  -3
 بتقدير عام جيد جدا .    2010دبلوم خاص صحة نفسية  -4
 بتقدير عام جيد جدا .   2009معدلة كلية تربية  -5
 بتقدير عام جيد جدا .    2006أسرة وطفولة   دبلوم خاص  -6

 علمية: الدرجات ال

 وحتي تاريخة.  2017بالمعهد الدولي العالي لالعالم الفترة من مدرس  -
لدورات التخاطب )بقسم  الصحة النفسية ( من عام  محاضر  بكلية تربية كفر الشيخ   -

 .  2016وحتي عام  2012
مدرس مساعد  بالمعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة  بكفر الشيخ إنسانيات  )علم نفس  -

 . 2014 -2013  و   2013 –  2012صناعي ( العام الدراسي 
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 الخبرات األكاديمية 

 لالعالم. مدير وحدة االزمات بالمعهد الدولي  -
 رئيس لجنة الدعم الفني بالمعهد الدولي العالي لإلعالم.  -
 ومستشارها النفسي.   الكاديمينائب مدير وحدة الدعم ا -
 .  سابقامدير الموقع االكاديمي بالمعهد الدولي العالي لالعالم   -
 مستشار رئيس الجودة بالمعهد الدولي العالي لالعالم.  -
وحتي  2020المجتمعية، بالمعهد الدولي العالي لالعالم من معيار المشاركة عضو  -

 تاريخة. 
 وحتي تاريخة.  2019عضوء لجنة كورونا، بالمعهد الدولي العالي لالعالم من   -

 

 :الخبرات التدريسية

 العالقات الدولية بالمعهد الدولي العالي لالعالم الفرقة الثانية .  مقرر سيدر ت -

 تربية اعالمية بالمعهد الدولي العالي لالعالم الفرقة الثانية .   مقرر سيدر ت -

 البيع الشخصي وتنشيط المبيعات بالمعهد الدولي العالي لالعالم الفرقة الثالثة . مقررس يدر ت -

 .رابعةالدولي العالي لالعالم الفرقة الالعالقات العامة التسويقية بالمعهد  العالقات  مقرر سيدر ت-

 مدخل علم النفس االعالمي بالمعهد الدولي العالي لالعالم للفرقة الرابعه.  مقررس يدر ت -

 التدريب العملي بالمعهد الدولي العالي لالعالم الفرقة الرابعة.  مقررس يدر ت -

 

 

 



 الندوات والمؤتمرات 

  23/24مؤتمر االرشاد التربوي بين الواقع والمامول في الوطن العربي جامعة عين شمس يومي  •
 م.  2017سبتمبر  

المؤتمر العلمي السنوي الثاني للمعهد الدولي العالي لالعالم ، "اإلعالم والتنمية المستدامة  •
 م.  2017مارس   28- 27للمجتمعات العربية: إشكاليات الواقع وتطلعات المستقبل 

حوث اإلعالم  المؤتمر العلمي السنوي الثالث للمعهد الدولي العالي لالعالم " نحو أجندة مستقبلية لب 
 م 2018أبريل عام   24  -23

المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد الدولي العالي لالعالم "بحوث اإلعالم ومنهجية التكامل المعرفي 
 م 2019أبريل عام   9- 8في إطار التحوالت الدولية الراهنة وتداعياتها 

نوان التطبيقات التكنولوجية الرقمية المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصررررررررية للتمنية التكنولوجية ، بع •
 م. 2021أغسطس  11 -8واسهاماتها في تطوير التعليم والتنمية المهنية. 

المؤتمر العلمي السررررررررررررنوي الخامس للمعهد الدولي العالي لالعالم "االعالم والخصرررررررررررروصررررررررررررية الرقمية  •
 م.2022

 الدورات 

 معايير الجودة. •
 النشر الدولي للبحوث العلمية. •
 التخطيط االستراتيجي   •
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب.  •
 استخدام التكنولوجيا  في التدريس. •
 الجودة في التعليم  جامعه   عين شمس .   •
 دورة تنمية المهارات       بطب طنطا .   •
 .   ICDL – اآللي  الرخصة الدولية لقيادة الحاسب  •
• L- TOEFL- Exam580S . 
 



 األبحاث العلمية 

التنمر السيبراني وعالقته بااللتزام االخالقي لدي الطالب المرحلة الثانوية.    -
مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفس.   11العدد  115المجلد  2019
 https://saep.journals.ekb.eg/issue_9046_30264_.htmlلينك 

دور وسائل االعالم التقليدي في الخوف من الوقوع ضحيه للجريمه في ضوء بعض   -
المتغيرات الديمجرافيه لدي طالب الجامعه بحث منشور في المجله العلمية للمعهد الدولي 

 . 2019العالي لالعالم  
- https://mjsm.journals.ekb.eg/article_109552.html 
أثر تدريس مقرر التربية اإلعالمية في تنمية بعض مهارات التفكير العليا لدى عينة من  -

مجلة الدراسات   2العدد  117المجلد  2020ية الشروق"طلبة اإلعالم في أكاديم 
 .  2020 العربية في التربية وعلم النفس

- https://saep.journals.ekb.eg/issue_10226_33411_.html   
اتجاهات الجمهور العربي نحو دور الهيئة العامة للترفيه في تغيير الصورة  -

مجلة. البحوث    2021الذهنية للملكة العربية السعودية..       دراسة ميدانية 
اكاديمية الشروق   18والدراسات اإلعالمية. المجلد 

https://mjsm.journals.ekb.eg/article_219738.html   
الخيانة االلكترونية وعالقتها باالستقرار االسري في مصر. مجلة العلوم التربوية   -

 .   2022العدد األول، يناير  30جامعة القاهرة منشور المجلد 

اثر منصات التعلم االلكترونى التفاعلى على مهارات التفكير البصري والخرائط   -
الب التعليم األساسى مجلة كلية التربية جامعة االزهر بالقاهرة المعرفية لدي ط

 م .  2022يناير  193العدد 
- https://jsrep.journals.ekb.eg/article_232938.html 

https://saep.journals.ekb.eg/issue_9046_30264_.html
https://mjsm.journals.ekb.eg/article_109552.html
https://saep.journals.ekb.eg/issue_10226_33411_.html
https://mjsm.journals.ekb.eg/article_219738.html


دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة معدالت االكتئاب والقلق لدى عينة   -
المجلد الثاني  6من الشباب . مجلة تكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي العدد 

 م .   2022
أثر برنامج قائم علي بعض فنيات العالج الواقعي لتنمية الثقة بالنفس لدي  -

التربوية جامعة  مجلة العلوم  االساسي.    "دراسة تطبيقية "تالميذ مرحلة التعليم 
 . 2022 نشر عدد يوليو بول الالقاهرة ق

 
 الجوائز  

-  2021اكتوبر  27 – 24مهرجان الشروق السادس البداعات طالب االعالم جائزة  -
 .  لمركز االولا

بعنوان اثر التوجهات    2021الملتقي الطالبي االبداعي الثاني والعشررين  جائزة تحكيم في   -
 الحديثة في تكنولوجيا المعلومات علي دور الجامعات في مواجهة التحديات المعاصرة. 

 ) المجلس العربي للتدريب واالبداع الطالبي( االردن .
 .2021للثقافة والمحبة والسالم  لتميز الفكري "اكاديمية صدي سورياائزة جا -

 المؤلفات العلمية 

)االتصال  - بعنوان  بالجزائر   ، واالجتماعية  االنسانية  العلوم  لكلية  دولي   استكتاب جماعي 
القيمي عبر مواقع التواصل االجتماعي : الفرص ، المخاطر، التحديات ، افاق المستقبل(  

االنسانية   العلوم  كلية  الجمهورية  الناشر  الشلف  علي  بو  بن  حسيبة  جامعة  واالجتماعية، 
 . 2022  الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) الجزائر(

فجوة التوقعات لتاهيل الذاتوية ) التوحد ( ما بين النظرية والتطبيق   دار العلوم للنشر والتوزيع    -
2017. 

 



 

 المشاركة المجتمعية 

 .  2017لسنة   2277نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بداية للتنمية المشهرة برقم  -   

 ضو في مجلس علماء مصر.  ع -

 جمعية اصدقاء مرضي الرمد بكفرالشيخ. عضوء -

 عضوء الجمعية المصرية للتنمية المستدامة.  -

 عضو الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجيا.   -

عضو لجنة المطبوعات للمؤتمر العلمي السنوي الثاني للمعهد، "اإلعالم والتنمية   -
مارس   28- 27المستدامة للمجتمعات العربية: إشكاليات الواقع وتطلعات المستقبل " 

 م. 2017

عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي السنوي الثالث للمعهد " نحو أجندة مستقبلية   -
 م 2018أبريل عام  24 - 23لبحوث اإلعالم" 

عضو لجنة التنظيمية واالعالمية للمؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد "بحوث اإلعالم   -
أبريل عام   9-8ومنهجية التكامل المعرفي في إطار التحوالت الدولية الراهنة وتداعياتها،  

 م 2019

مقدم لفاعليات المؤتمر الثالث للجمعية المصررررررية للتمنية التكنولوجية ، بعنوان التطبيقات   •
أغسررررررررررطس   11  -8التكنولوجية الرقمية واسررررررررررهاماتها في تطوير التعليم والتنمية المهنية.  

 .تنظيموالحصول علي شهادة التميز الفضل  م بشرم الشيخ   2021



العلمي السررنوي الخامس للمعهد الدولي العالي عضررو لجنة التنظيمية واالعالمية للمؤتمر   •
 م.  2022لالعالم "االعالم والخصوصية الرقمية 

 
 أنشطة مجتمعية:   

من خالل مجموعة من  العلمية والثقافية    والندوات   المشررررررررراركة في عدد من اللقاءات والفعاليات  •
 .الجمعيات االجتماعية

مدارس ذوي  –الدمج  فصررررررررول  الخيرية )مثلزيارات ميدانية لعدد من المؤسررررررررسررررررررات األهلية   •
مسرررررررررتشرررررررررفى     -مدرسرررررررررة النور واالمل للمكفوفين  -دار المسرررررررررنين    –االحتياجات الخاصرررررررررة  

57357 .) 
 إذاعة البرنامج العام( -htcالمشاركة في اللقاءات التليفزيونية واإلذاعية )قناة  •


