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 -املؤهالت العلمية:** 

 ليسانس االداب /قسم االجتماع /شعبة االعالم /جامعة االسكندرية 

 تحديث  بعنوان دارة مؤسسات اعالمية بتقدير ممتاز ماجستير فى االعالم تخصص إ "

البناءات التنظيمية ودورها فى زيادة فاعلية املؤسسات االعالمية  دراسة تطبيقية على 

 2007جامعة االسكندرية مؤسسة االهرام املصرية"  

  عنوان " دور االعالم بدكتوراة فى االعالم تخصص سوسيولوجيا االعالم بمرتبة الشرف االولى

فى تشكيل الوعى االجتماعى فى عصر العوملة دراسة ميدانية مقارنة بين الريف والحضر " 

 2013جامعة عين شمس 

 -** الخبرات ومجال العمل:

  بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروسقائم بعمل رئيس قسم العالقات العامة واالعالن. 

  مدرس بقسم العالقات العامة واالعالن بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروس من

 .االنحتى 2014

  بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروسمدير  وحدة ضمان الجودة. 

  بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروسرئيس كنترول املستوي الثالث. 

  بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروسمساعد املرشد االكاديمي العام. 

  بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروساملرشد األكاديمي  للطالب باملستوي الثالث والثاني. 



 كلية االعالم وفنون االتصال  جامعة ي واملثعثريين علي مستوي عضو لجنة االرشاد االكاديم

 .فاروس

  بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروسعضو لجنة الفحص الفني والشكلي. 

  بكلية االعالم وفنون االتصال  جامعة فاروسعضو لجنة املقاصات العلمية واملعادالت العلمية. 

 فاروس بجامعة االعمال وريادة املنهي االعداد بمركز  مدرب. 

  1994حتى اكتوبر 1993-9-15صحفى بمجلة إكتوبر فى الفترة من 

  2004حتى 1995بمركز النيل لالعالم بدمنهور  فى الفترة من اخصائي اعالم 

  2014حتى  2004مدرب أكاديمى باالكاديمية املهنية للمعلمين فى الفترة من 

 ** االهتمامات التدريسية

  وادارة االزماتالعالقات العامة 

 اساليب العالقات العامة 

 العالقات العامة فى املؤسسات االعالمية 

  التخطيط فى مجال العالقات العامة 

 الكتابة فى مجال العالقات العامة 

 عالقات العامة وتحسين الصورة الذهنيةال 

 االتصال والتنمية 

 العالم وإدارة االزماتا 

  وسائل امليديا الحديثة وصناعة الوعى 

 لتطور التكنولوجى واالخالقيات االعالمية ا 

 إدارة مؤسسات اعالمية 

 العالم واملجتمع فى ظل متغيرات عصر العوملة ا 

   العوملة والهوية الثقافية 

  القنوات الفضائية فى ظل عوملة البث الفضائى العربى 

 التحديث االدارى وفاعلية املؤسسات االعالمية 

 أهمية االنترنت فى حياة مستخدميه 

 إقتصاديات الصناعات الثقافية فى البلدان النامية 

 ات االعالمية فى البلدان النامية التنمية التنظيمية والتحديث فى املؤسس 

  السياسات االعالمية فى ظل العوملة االعالمية 



  إعالم العوملة وإعادة تشكيل النظام االعالمى العربى 

  تنمية االعالم فى البيئة العربية االولويات واالحتياجات 

 ) عوملة االعالم العربى بين إثراء التعددية الثقافية وتهديدها ) رؤية تحليلية 

  تحديات االعالم العربى فى ظل تفاعالت العوملة االعالمية 

  التحديات واملواجهة –العوملة والتغيير االجتماعى والهوية  

 -: التدريبيةدورات ال** 

  الحصول علي دورة تدريبية في "Learning Styles " مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس في من

 .2015 -2014العام األكاديمي  

  الحصول علي دورة تدريبية في"Interactive Learning " مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس من

 .2015 -2014في العام األكاديمي 

  الحصول علي دورة تدريبية في"Motivation Strategies and Feedback " مركز ضمان من

 .2015 -2014الجودة بجامعة فاروس في العام األكاديمي  

  الحصول علي دورة تدريبية في "Learning Styles " مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس في من

 .2015 -2014العام األكاديمي  

  تدريبية في الحصول علي دورة "Academic Integrity " مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس من

 .2015 -2014في العام األكاديمي  

  الحصول علي دورة تدريبية في "Syllabus Design and Construction " مركز ضمان الجودة من

 .2015 -2014بجامعة فاروس في العام األكاديمي  

  الحصول علي دورة تدريبية في "Managing Lectures " مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس من

 .2015 -2014في العام األكاديمي  

  الحصول علي دورة تدريبية في "Student Assessment (part1) " مركز ضمان الجودة من

 .2015 -2014بجامعة فاروس في العام األكاديمي  

  الحصول علي دورة تدريبية في "Student Assessment (part2) " مركز ضمان الجودة من

 .2015 -2014بجامعة فاروس في العام األكاديمي  

  مركز ضمان الجودة بجامعة من " نظم االمتحانات والتقويم " الحصول علي دورة تدريبية في

 .2016 -2015فاروس في العام األكاديمي  

  مركز ضمان الجودة بجامعة من " استراتيجيات التعليم الجامعي " الحصول علي دورة تدريبية في

 .2016 -2015في العام األكاديمي  فاروس 



  في مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس من " خرائط املناهج " الحصول علي دورة تدريبية في

 .2016 -2015العام األكاديمي  

 


