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C.V Template 

Contact Info: 

Name: Mehran Mohsen Tantawy  

 

Title: Lecturer  

 
Tel:  
Email: Merhan.tantawy @pua.edu.eg” 
 
Room:515 
 

Biographical sketch 

( Academic Degrees- Fellowships 

and 

Associations) 

  ،دكتوراه اإلعالم بمرتبة الشرف األولى، تخصص العالقات العامة، كلية اآلداب

"العالقة بين االستراتيجيات االتصالية  ، وعنوانها2011 يوليو جامعة حلوان، مصر

إلدارة سمعة املنظمات ومدركات الجمهور عنها ...دراسة مقارنه على عينة لشركات 

 القطاع االستثماري وقطاع األعمال العام العاملة في مصر ".

  ماجستير اإلعالم بتقدير ممتاز، تخصص العالقات العامة، كلية اآلداب، جامعة
وسائل اإلعالم في تكوين الصورة الذهنية دور ، وعنوانها " 2007حلوان، مصر مايو 

 دراسة تحليلية ميدانية".عن الشخصية العامة في مصر، 

   بكالوريوس كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، جامعة القاهرة، مصر"

،1994. 

  األمريكية بالقاهرة حاصله أيضا على دبلوم متخصص في الترجمة االعالمية من الجامعة

، ودبلوم  متخصص في العالقات العامة من الجامعة االمريكية بالقاهرة 2008-2009

  .2007-2009في بريطانيا  (CIPR)ومعهد

publications  بعنوان "العالقة بين إتجاهات الجمهور نحو إعالنات  قيد التحكيم والنشربحث

 2019املشاهير ونيتهم الشرائية للمنتج املعلن عنه...دراسه ميدانية، 

 

Picture 



 

 

 

 جامعة فاروس

 
 

Doc. No. (PUA–IT–P01–F07) 

Issue no.(1) Date  (13-9-2018)  
نموذج   ---  C-V Template 

 مسـتوى سـريـة الوثيقة : استخدام داخلي

Document Security Level = Internal Use 

Page no. (2 /1) 

Rev. (1  ) Date  (13-9-2018) 

   

أساليب وممارسات املشاركة اإللكترونية والتواصل  بعنوان " بحث مقبول النشر

 ،"
ً
 .2019اإلجتماعي في الجهات الحكومية...دولة اإلمارات العربية املتحدة نموذجا

 جامعة امللك سعود ... بعنوان "  بحث منشور في املجلة العربية لإلعالم واإلتصال ،

فاعلية إدارة عالقات العمالء عبر وسائل التواصل اإلجتماعي ...دراسة حاله على شركة 

 .2019تويوتا،  

  في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق االوسط ، بعنوان "تقييم  بحث محكم ومنشور

الطالب لدراسة تخصص اإلعالم باللغة اإلنجليزية وأثره على لغتهم العربية،  "دراسة 

 .2018ميدانية"، 

  بعنوان "االستجابة االتصالية لشركات الطيران أوقات األزمات  محكم ومنشور بحث

مجلة  -دراسات حالة على أزمات عربية وعاملية -ودورها في حماية سمعة العالمة التجارية 

 .2016عدد أكتوبر/ ديسمبر  -كلية اإلعالم جامعة القاهرة  -بحوث العالقات العامة 

  صل االجتماعي في دعم برامج املسؤولية بعنوان "دور وسائل التوا محكم ومنشور بحث

مجلة بحوث العالقات العامة،  -دراسة حالة على شركة "طيران االتحاد  -االجتماعية 

 .2016الشرق األوسط، العدد العاشر مارس، 

  االستراتيجيات االتصالية للمنظمات عبر مواقع "بعنوان  محكم ومنشور بحث

، مجلة 2015دراسة تطبيقية على شرطة دبي التواصل، االجتماعي في إدارة سمعتها" 

  .2015بحوث العالقات العامة الشرق األوسط، العدد الساس مارس 

Academic Research 

interests: 

 

  التنمية املستدامه 

  العالقات العامة وإتصاالت األزمة 

 .اإلتصال املؤسس ي والحكومي 

 إدارة عالقات العمالء 
 
 


