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 لمياء محسن محمد حسن

:بيانات االتصال  

  / 201004695219+مصر: رقم الهاتف:

  yahoo.com86lolohasan@ البريد اإللكترونى:

                                      .مصر - الشرقيةمصر:  عنوان المراسلة:

:بيانات شخصية  

 .1983ديسمبر  29 تاريخ الميالد:

 .الشرقية / الزقازيق ثان محل الميالد:

 .يةمصر الجنسية:

 أنسه الحالة االجتماعية:

 ال يوجد.        اإلعاقات:

  .(TOEFL) اإلنجليزية – العربية معرفة اللغات:

 A05580070 رقم جواز السفر:

:المهنة  
 باالسكندرية يون، جامعة فاروسمدرس بكلية االعالم ، قسم االذاعة والتليفز 

  نبذة شخصية ومهنية:
 باحث فى علوم اإلعالم. 

  الصحفية ندواتالمل وفى إعداد مؤتمرات وورش عخبرة . 

  مع فريق عمل.وكذلك  مستقل، مع القدرة على العمل بشكلعالية  مهنيةقدرة 

  المتغيرة.قادر على التعلم بسرعة والتأقلم مع البيئات 

 وكفاءة.ل تحت ضغط العمل الهائل بسهولة القدرة على العم 

 الصفوف إدارةحسن ل ةويملك المهارات الالزم محترف. 

 

:المؤهالت العلمية  
  ، مرتبةة ، ب 2015حاصل على درجة الدكتوراة فى اإلعالم ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة

صةل ات التواالشرف االولى ، تحت عنوان )استخدامات النخبةة االكاديميةة واالعالميةة لشةبك

 االجتماعى واالشباعات المتحققة منها : دراسة تحليلة ميدانية ( .

mailto:lolohasan86@yahoo.com
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 جامعةةةة ،  كليةةةة ا داص، الماجسةةةتير فةةةى ا داص ، تخصةةة  اإلعةةةالم  حاصةةةل علةةةى درجةةةة

، تحةةةت عنةةةوان )المسةةةئولية االجتماعيةةةة لبةةةرام  ، بتقةةةدير أمتيةةةاز2010الزقةةةازيق، مصةةةر،

 دراسة تطبيقية(. –تليفزيون الواقع تجاه الشباص الجامعى 

 حاصةةل علةةى درجةةة الةةدبلوم العةةام فةةى التربيةةة ، كليةةة التربيةةة ، جامعةةة الزقةةازيق ، مصةةر  ،

 ، بتقدير جيد جدا . 2011

  ة عالم ، كلية ا داص ، جامعإل، تخص  احاصل على درجة تمهيدى الماجستير فى ا داص

 . 2006الزقازيق ، مصر ، 

  كليةة ا داص، ا داص قسةم اإلعةالم شةعبة إذاعةة وتليفزيةونفةى  درجة ليسةانسحاصل على، 

  .، بتقدير جيد2005جامعة الزقازيق، مصر، 

:تدريبيةالخبرة ال  

  سةةةاعة فةةةى اللغةةةة  60حاصةةةل علةةةى دورة تدريبيةةةة لمةةةدة( اإلنجليزيةةةةTOEFL)جامعةةةة ، 

 .2012، مصر، مايو الزقازيق

  سةةةاعة فةةةى اللغةةةة اإلن 60حاصةةةل علةةةى دورة تدريبيةةةة لمةةةدة( جليزيةةةةTOEFLجامعةةةة ،) 

 .2010 رسالزقازيق، مصر، ما

  سةةاعة، جامعةةة الزقةةازيق، مصةةر،  60لةةى لمةةدة حاصةةل علةةى دورة تدريبيةةة فةةى الحاسةةص ا

2010. 

  حاصل على شهادةICDL-UN) ) ،2011الدولية الخاصة فى الحاسص ا لى. 

  2016 /2015حاصل على الدورات االتيه فى عام : 

1- Academic Integrity- Agenda 

2- Motivation and Students Feedback 

3- Philosophy of teaching 

4- Credit Hour System 

5- Learning Styles and Teaching Strategies 

6-  Academic Advisor 

7- Research at Post Graduate 

8- Interactive Modality 

9- Syllabus Design 

10- Managing Lecture 

 اعداد مراجع داخلى بمؤسسة تعليمية -11

 

:والمؤلفات ت التدريسمجاال  
 .الصحافة 

 اإلذاعة. 

 التليفزيون. 

 الرأى العام.  

 االعالن      

  رة العةدد بكلية االعالم جامعةة القةاهبحث منشور فى مجلة اإلذاعة والتليفزيون بقسم االذاعة

راسةة دبعنوان : شبكات التواصل االجتماعية العالمية والعربية  2015االول يناير / مارس 

 بين موقع الفيسبوك وموقع ياهو مكتوص ارنةتحليلية مق

  بحث منشور فى مجلة اإلذاعة والتليفزيون بقسم االذاعة بكلية االعالم جامعةة القةاهرة العةدد

بعنةةةةوان : اسةةةةتخدامات النخبةةةةة االكاديميةةةة واالعالميةةةةة لشةةةةبكات التواصةةةةل  2015الثةةةانى 

 االجتماعى : دراسة ميدانية
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:دورات الحاسب األلى  
 Operating Systems: Windows 98, 2000, Millennium, XP 

 Microsoft Office 97, 2000, Xp, 2003, Excel, Access, Power 

point, Word & Spss windows 

 Well versed with usage of Internet, E-mail. 

 ICDL. 


