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 انسيزة انذاتيت

نبياناث انشخصيت  ا

احًذ يحًذ اثزاهُى حضٍ خهُفخ  : االصى 
 1978صجزًجز  18: ربرَخ انًُالد 

أعزة : انحبنخ االخزًبعُخ 
غُز يطهىة نهزدُُذ  : انًىلف يٍ انزدُُذ 

 ( 0020122)  031 – 34 – 36  يحًىل  رلى انزهُفىٌ
  ahmedi@ymail.com                                         :بزيد الكتزونى 

                    ahmed.ibrahim@pua.edu.eg   

: االهذاف 

 رحضٍُ االداء وإكزضبة يهبراد خذَذح .

 د انًخزهفخاالصزفبدح يٍ خجزاد انعًم انضبثمخ فً انًدبال .

  يع انزيالء انًزبحخ وثبنزعبوٌانًضبهًخ فً رحمُك االهذاف انًشززكخ نفزَك انعًم يٍ خالل االصزخذاو االيثم نهًىارد .

  ٌنزًكُُهى يٍ اخزُبر انطزَك انصحُح وارشبد االخزٍَرىخُه  ًَكٍُُلبدح انزأي حُث  أحذاٌ اكى. 

 

:  انًؤهالث انعهًيت

تاس عاو وبتقذيز و. جايعت االسكنذريت -كهيت االداب –قسى االجتًاع شعبت االتصال واالعالو  -حاصم عهً درجت انذكتىراة  .1

2013 .

  دور شجكبد انزىاصم االخزًبعً االنكززوَُخ فً انزىعُخ ثبالَزخبثبد انزشزَعُخ وانزئبصُخ نًزحهخ )عُىاٌ انذراصخ

وشجبة اندبيعبد Twitter و    Facebookدراصخ رطجُمُخ يمبرَخ عهً يىلعً  -2011َُبَز  25يبثعذ ثىرح 

 (انحكىيُخ وانخبصخ ثًذَُخ االصكُذرَخ

. 2008بتقذيز يًتاس عاو . كهيت االداب جايعت عين شًس  -واالعالو قسى عهىو االتصال  –حاصم عهً درجت انًاجستيز  .2

  (المعلوماتأثز التفاعلية المتاحة فى الصحف االلكتزونية العزبية على تذكز )عنوان الدراسة 

تقدير ب  Masters’ of International Business Administration (MIBA)ماجستير ادارة االعمال اندونيت  حاصم عهى درجت .3

 .2011ممتاز 

  (دراصخ حبنخ ندبيعخ فبروس ثبالصكُذرَخ –ادران انزعهُى االنكززوًَ فً انضىق انًصزي ) عُىاٌ انذراصخ 

 2014 -جايعت انقاهزة  –حاصم عهً نيسانس انحقىق  .4

. بتقذيز جيذ جذًا 2000عاو . كهيت االداب جايعت عين شًس  -قسى عهىو االتصال واالعالو  –تًهيذي ياجستيز  .5

 .بتقدير جيد 1999عاو . جامعت االسكندريت –حاصم عهى نيسانس اداب شعبت االتصال و االعالو  .6

 .580من جامعت عين شمس بدرجت  TOEFLشهادة  .7

 .550من مركس اميديست بدرجت  TOEFLشهادة  .8

 

: انخبزاث انعًهيت 
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 1يصز يُذ  –ايعخ فبروس ثبالصكُذرَخ ج –كهُخ االعالو وفُىٌ االرصبل  –لضى انصحبفخ   -يذرس يضبعذ   –يذرس -1

 :والىو انىظبئف االدارَخ انزبنُخ وحزً االٌ 2009َىفًجز 

 َبئت يذَز يزكز رطىَز انزعهُى -2

 .عهً يضزىي اندبيعخ( االرصبليهبراد ) يُضك يمزر  -3

 .يُضك انعاللبد انذونُخ ثبندبيعخ -4

 .يُضك ارفبلُخ انزعبوٌ انعبنًً ثٍُ خبيعخ فبروس ثبالصكُذرَخ وخبيعخ كبرونُُب انشزلُخ ثبنىالَبد انًزحذح االيزَكُخ -5

 .يُضك ثزَبيح انهىرش نهًُح انذراصُخ -6

 .انًذَز انزُفُذي نىحذح اندىدح ثبنكهُخ -7

 .اندىدح ثبندبيعخعضى يزكز  -8

 .يزاخع داخهً ثًزكز اندىدح عهً يضزىي اندبيعخ -9

 .رئُش ندُخ انًمززحبد وانشكبوي ثبنكهُخ وعضى انهدُخ عهً يضزىي اندبيعخ -10

 .عضى ندُخ انالئحخ -11

 .عضى ندُخ انذراصبد انعهُب ثبنكهُخ -12

 . يذَز رحزَز صحُفخ صىد خبيعخ فبروس -13

 :انىظُفُخانًهبو 

 :رذرَش انًمزراد انزبنُخ -1

 .يمذيخ فً عهى انصحبفخ .1

 .انزغطُخ انصحفُخ .2

 .صحبفخ انًدالد .3

 .انُشز االكززوًَ .4

 .االرصبل انضُبصً .5

 .االرصبل انجُئً .6

 .يُبهح ثحث .7

 .يُبهح انجحث انكًُخ وانكُفُخ .8

 .يهبراد االرصبل انشخصً .9

 .يهبراد االرصبل .10

 .يهبراد انزمذَى .11

 .يجبدئ انزضىَك .12

 .وانًزاصىانجزورىكىل  .13

 .َظزَبد االرصبل .14

 .انضُبصخ انًمبرٌعهى  .15

 .انززثُخ االعاليُخ .16

 .االرصبل عجز االَززَذ .17

 .صبد وصبئم االعالوسادارح يؤ .18

 .اصبنُت انعاللبد انعبيخ .19

 يجبدئ انزضىَك .20

 . رحزَز يىاد انزأٌ .21

 االعالو وإدارح  .22

 

 

 


