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المؤهالت العلمية:


بكالوريوس اعالم قسم اإلاذاع االل يفزيون -ك ي اإلعالم -جامع القاهرة.

 ماجسلير اإلعالم -قسم اإلاذاع االل فزيون -ك ي اإلعالم -جامع القاهرة بلقدير مملاز ،في
موضوع" :دا الفضائيات ف معالج قضايا الصح العام لدي المرأة المصري ".

 دكلييو ار اإلعييالم -قسييم اإلاذاع ي االل يفزيييون -ك ي ي اإلعييالم -جامع ي القيياهرة ،بمرال ي ال يير

األالى ،ف موضوع ":دار الل يفزيون ااسائل اإلعالم الجدييد في دعيم الم يارك االجلماعيي

ف المجلمع المصري "
الدرجات الوظيفية:

 مدرس بقسم اإلاذاع االل فزيون بالمعهد الدال العال لإلعالم بال راق.
الخبرات اإلعالمية:

 مساعد مخرج عددا من المس سالت الل يفزيوني .

الدورات:
م

عنوان الدورة التدريبية

1

دارة هندس إاذاعي

2

دارة إخراج إاذاع اا يفزيون

3

اقديم إاذاع اا يفزيون

الجهة المنظمة
معهد الجزيرة العال لألعالم

معهد اإلاذاع االل يفزيون
معهد اإلاذاع االل يفزيون

الفترة الزمنية
2017
2017
2018

المؤلفات العلمية:
 كلاب اللصوير الل يفزيون "األسس -الملادئ-اللقنيات" ،د ار العرب ل ن ر االلوزيع،
2018م.
 األسس الع مي االمهني ف إنلاج المواد السمعلصري "راديو -ا يفزيون-سينما" ،د ار
العرب ل ن ر االلوزيع2019 ،م.
 انلاج المواد اإلخلاري "الراديو -الل يفزيون-اإلعالم الجديد" ،احت الطلع (دار الم رق
العرب ).

المهمات العلمية:
 - أعمال الكونلرال كام .
 - أعمال الجودة :منسق معيار :المعايير األكاديمي االبرامج اللع يمي  ،الموارد المالي ،
أعضاء هيئ اللدريس.
 - مؤسس قناة يوايوب باألكاديمي

االم ر األكاديم ع

األسلديوهات االمسرح

بأكاديمي الجزيرة.

المشاريع:
 الم ر الفن ااألكاديم ع

لألعالم بال راق "قيد اللنفيذ".

م راعين لقسم االنلاج اإلعالم بالمعهد العال

الخبرات التدريسية:
المواد الدراسية التي تم تدريسها :
 الدراما اإلاذاعي االل يفزيوني .
 – األخلار االبرامج اإلخلاري

ف الراديو االل يفزيون.

 – اللصوير الل يفزيون .
 - اإلنلاج اإلاذاع االل يفزيون
 – اإلعالن اإلاذاع االل يفزيون .
 - اإلخراج اإلاذاع

االل يفزيون .

 - اللفكير الع م .
 - انلاج المواد الوثائقي .
 - اكنولوجيا االاذاع االل يفزيون.
 - القنوات اإلخلاري الملخصص .
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