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 العاشر من رمضان  –المجاورة الخامسة  23فيال -العنوان:
E-mail: Mayar.talaat@sha.edu.eg 

 
مدرس مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي العالي لإلعالم   : الوظيفة

 . بأكاديمية الشروق 
 

 المؤهالت العلمية : 
والتليفزيون(،     ● )اإلذاعة  اإلعالمي  اإلنتاج  قسم  من   ، اإلعالم  بكالوريوس  على  حاصلة 

بتقدير امتياز مع مرتبة   2015المعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق ، يونيو  
 الشرف . 

 الدفعة.حاصلة على المركز األول بقسم اإلنتاج اإلعالمي و المركز االول على  ●
 مشروع التخرج بتقدير "إمتياز " عن فيلم قصير "هدايه" . ●
  ، كلية البنات شعبة اإلعالم-حاصلة على تمهيدى ماجستير بكلية اآلداب قسم اإلجتماع ●

 بتقدير جيد جدا ، والمركز األول على الدفعه.  2016 عين شمسجامعة 
بتقدير ممتاز بكلية اآلداب   ● عين  بجامعة  لبنات  كلية ا  -حاصلة على درجة الماجستير 

 (صورة األسرة المصرية فى الدراما التليفزيونية "دراسة ميدانية", بعنوان )2021 شمس
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 الخبرة العملية : 
لإلعالم   ● العالي  الدولي  بالمعهد  والتليفزيون(  )اإلذاعة  اإلعالمي  االنتاج  بقسم   ، معيدة 

 .2015أكاديمية الشروق، من أكتوبر 
 االعداد والتقديم اإلذاعي فى "راديو الشروق"خبرة في مجال  ●
 خبرة في مجال االعداد والتقديم التليفزيوني فى "تليفزيون الشروق"  ●
 2015حاصلة على شهادة تقدير فى كتابة السيناريو من المخرج القدير سامح الشوادى  ●
وأخالقيات المشاركة فى مؤتمر "اإلعالم العربى ومواجهة اإلرهاب ..الضوابط المهنية  ●

 بالمعهد الدولى العالى لإلعالم بأكاديمية الشروق.  2016الممارسة 
حضور فعاليات ورشة عمل بعنوان )الفيديوهات التفاعلية( بمركز تطوير التعليم الجامعى  ●

 . 2021بكلية التربية ،جامعة عين شمس  -
 عنوان  حضور )عن بعد( فعاليات الملتقى اإللكترونى األول لوحدة النشر العلمى ب ●

 . 2020"باحث أونالين" بكلية البنات ،جامعة عين شمس                 
حضور المؤتمر الدولى بعنوان )األمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق األوسط( ، أون  ●

 جامعة عين شمس.-، بمركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبلية   2021الين 
 

 األبحاث العلمية: 
نشر بحث ضمن متطلبات مناقشة الماجستير بعنوان: "صورة األسرة المصرية فى    ●

الدراما التليفزيونية "تحليل مضمون عينة من المسلسالت التليفزيونية"" بالعدد الرابع 
  -( لمجلة بحوث وهى مجلة علمية محكمة بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية 2021)

 جامعة عين شمس. 
 

 للغوية : المهارات ا
 اللغة العربية :اللغة األم .  ●
 اللغة اإلنجليزية : الكتابة والتحدث جيد  ●

 
 
 

 
 الدورات التدريبية: 
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( من مركز التدريب والتطوير Online learningالكتابة العلمية) دورة تدريبية بعنوان:   ●
 . 2021بجامعة عين شمس  

( من مركز التدريب Online learningالنشر الدولى عبر ال)دورة تدريبية بعنوان:  ●
 2021جامعة عين شمس  -والتطوير 

( من مركز اللغات األجنبية والترجمة   TOEFLلى شهادة التويفل )حاصلة ع ●
 .2020جامعة القاهرة -التخصصية 

 بالمعهد الدولى العالى لإلعالم بالشروق  2020دورة تدريبية بعنوان : الرسوم المتحركة  ●
 2016مذيع بالمعهد الدولي العالي لإلعالم  حاصلة على دورة اعداد ال ●
 حاصلة على تدريب في راديو وتليفزيون الشروق  ●
 حاصلة على دورة فى المونتاج الخطى والالخطى  ●

 
 

 المهارات الشخصية:
 .التعلم الذاتى ●
 اجادة الحاسب اآللي ●
 العمل تحت ظروف مختلفة.  ●
 مهارات العمل الجماعى.  ●
 العرض. القيادة والتخطيط ومهارات  ●
 القراءة  فى مجاالت مختلفة.  ●

 
 

 االهتمامات الشخصية : 
 فنون . ال ●
 السفر. ●
 السباحة  ●
 رياضة التنس األرضي  ●

 
 البيانات الشخصية: 
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 6/10/1993تاريخ الميالد : ●
 الجنسية : مصرية. ●


