
Resume last updated:  

june , 2016 
1 

 

 هانى فوزى عبد الغنى خالف محمود الخطيبد/ 

 اإلسكندرية  – سابا باشا – ش عبدهلل الغريانى 12 :العنوان 

 01118118711 – 035824755: رقم الهاتف

 Hany.fawzy@pua.edu.egالبريد اإللكترونى:  

 . مصري :الجنسية 1987 / 10 / 17 :تاريخ الميالد

 صالحة  :رخصة القيادة . متزوج  :الحالة األجتماعية

 
 

 : المؤهالت

 

  2009أكتوبر  6بكالوريوس كلية اإلعالم جامعة. 

 صحفية قع الحاصل على الماجستير من قسم االعالم بكلية االداب بجامعة المنوفية بعنوان " فاعلية الموا

 " دراسة مسحية "  االلكترونية على تسويق المضمون

  امتياز " بتقدير" 

  ت لخدمااحاصل على الدكتوراة بقسم االعالم بكلية االداب بقنا بجامعة جنوب الوادى بعنوان " تأثير

 "لمصرية على كفاءة االتصاالت التسويقية فى المؤسسات الخدمية الكترونية فى المواقع االالتفاعلية 

 دراسة تحليلية وميدانية " 

  " بتقدير " مرتبة الشرف االولى 

 :اللغات

 

 اللغة األم : ةيالعرب. 

 جيد في التحدث والكتابة باللغة : اإلنجليزية. 
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 :مهارات الحاسب اآللى 

 اآللى:المهارات العامة للحاسب  *

Windows ممتاز 

Microsoft Word ممتاز 

Microsoft Power point ممتاز 

Microsoft Excel ممتاز 

Internet Access ممتاز 

 

 :الخبرات

 " .0112 – 2009صحفي تحت التمرين بصحيفة أخبار الرياضة فى الفترة من " .1

 محرر صحفى بموقع "صدى البلد "  .2

  LTB ع الكابتن مصطفى عبده "  بقناة م –معد برامج رياضية لبرنامج " فى الجوول  .3

 إنتاج مشروع التخرج )مجلة الشباب( بتقدير ممتاز.  .4

 االشراف على أربع مشاريع تخرج بجامعة فاروس بمختلف التخصصات " صحافة واذاعة وتيلفزيون و .5

 عالقات عامة واعالن " 

 سة " لمحرورائد والمجالت الورقية وااللكترونية  " عدسة نيوز & بلدنا & اجاالشراف على العديد من ال .6

 .  Photo Shopاستخدام برنامج التامة فى   إجادة  .7

 رئيس كنترول الحدى الفرق الدراسية بالكلية  .8

ة أخبار إدار المشاركة في تنظيم ندوة عن الشباب واالنتماء" شارك فيها الكابتن أحمد شوبير و رئيس مجلس .9

وذلك  كتوبرأاليوم السابق وعدد من رؤساء تحرير  الصحف وذلك بأكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من 

 م.2009في مارس 

 القدرة على متابعة جميع مراحل أنتاج وكتابة الخبر والحوار والتحقيق والتقرير الصحفي. .10

  ل اإلعالم المختلفة.القدرة على تغطية المؤتمرات الصحفية واألحداث من موقع الحدث لوسائ .11

ستقبل موان " المشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى المنعقد بكلية االعالم بجامعة فاروس باالسكندرية بعن  .12

  "  2014نوفمبر  3إلى  1االعالم فى ظل التحوالت المجتمعية الراهنة فى الفترة من 
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 :التدريب 

 

 ."التدريب في جريدة األهرام "القسم الرياضي 

   حاصل على شهادةSPSS  

  ( جيد جدا  550حاصل على التوفيل ) 81درجة  % 

  حاصل علىICDL  

 .دورة تدريبية في المحادثة باللغة اإلنجليزية 

 : منحة تابعة لوزارة التجارة والصناعة في-  

 office 

 .التسويق 

 التنمية البشرية 

  .دورة تدريبية في التسويق 

 

 :المهارات الشخصية

 

 .ذاتي متعلم 

 .القيادة ومهارات الجماعي العمل 

 .الضغط تحت والعمل الوقت، في إدارة جيدة مهارات 

 جيد والعرض االتصال مهارات 


