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 عضو بالمجلس األكاديمي -

 شعبة اللغة اإلنجليزية – مساعد إدارة األعمالأستاذ  -

 وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع والبحث العلمي  -

 .نائب رئيس مجلس إدارة معاهد طيبة العليا -

 .طيبة العالي للحاسب والعلوم اإلداريةعضو مجلس إدارة معهد  -

 عضو مجلس إدارة معهد طيبة العالي للهندسة. -

 2004 – ةالمتحدالمملكة  –جامعة أستون  –األعمال  الفلسفة فى إدارة دكتوراه -

 جامعة النهضة )انتداب( - لوإدارة األعماأستاذ مساعد بكلية التسويق  -

 العالي للحاسب والعلوم اإلدارية بالمعادي )انتداب( معهد طيبة - اذ مساعد إدارة اعمالأست -

 عضو وحدة تنظيمية تابعة لرئيس االكاديمية )المكتب الفني( معاهد طيبة العليا -

  نائب رئيس مجلس إدارة معاهد طيبة العليا -

  عضو مجلس إدارة معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم اإلدارية -

 العالي للهندسةعضو مجلس إدارة معهد طيبة  -

 :المواد التي تم تدريسها باللغة اإلنجليزية والعربية *

 مبادئ إدارة األعمال-

 مبادئ التسويق-

 سلوك تنظيمي-

 إدارة مشتريات ومخازن-

 دراسات جدوى اقتصادية-

 قضايا عالمية معاصرة۔-

 :الكتب العلمية التي تم نشرها *

 -يق عفيفي وترجمة د۔ جمال عبد المقصود، الهيئة العامة للكتاب مشاكل تطبيق الخصخصة في مصر، تأليف أمل صد -

2002  

 2005 - قضايا عالمية معاصرة -

 2009 - دراسات إدارية باللغة اإلنجليزية -

 2019 -۔ سمية عمران مع د، باالشتراك 2قضايا عالمية معاصرة  -

 األبحاث المنشورة:* 

 Google scholar 2000 جامعة آستون البريطانية، موقع -تطبيق الخصخصة في مصر تحليل وتقييم  -

مجلة البحوث المعاصرة، كلية التجارة  - دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات العلمية۔ -

 2017ديسمبر  -بجامعة سوهاج 

 -مجلة البحوث المعاصرة، كلية التجارة بسوهاج  -بعد قرار تحرير سعر الصرف۔ أنماط االستهالك للمواطن المصري  -

 2018سبتمبر 

مجلة البحوث المعاصرة، كلية التجارة  -دراسة ميدانية۔  -آثار التواصل االجتماعي على مستقبل الصحف المطبوعة -

 2019مارس  -بسوهاج 

مجلة الدراسات العليا، كلية التجارة،  -بالمعاهد العليا الخاصة۔ دور قنوات االتصال التسويقي في االلتحاق للطالب  -

 2019أبريل  -جامعة بنها۔ 



مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، كلية  - ۔وتقييم( دراسة لتجربة األحزاب المصرية )تحليل  -التسويق السياسي -

 2019يونية  7 -كفر الشيخ۔  التجارة، جامعة

 خبرات أخري:* 

 2019 - 2005 -اتحاد الكتاب  -ة األدب باتحاد الكتاب عضو شعب -

 2019 - 2018 -اتحاد الكتاب  -عضو لجنة السيناريو  -

الصادرة عن اكاديمية طيبة والتابعة للمجلس األعلى  The Pulse مجلة طيبة نائب رئيس مجلس إدارة -

 2018 - 2004 -للصحافة 

 :منشورة روايات-6  كاتبة أدبية -

 2006الدار العربية للعلوم ، ناشرون  يام:االيوم من  -

 2008دار توشكى  الحمير:انفلونزا  -

 2007،2009الدار المصرية اللبنانية  السطر:نقطة ومن اول  -

 2010الدار المصرية اللبنانية  الميراث: -

 2012الدار المصرية اللبنانية   ديما: -

 2017 2007 2017اللبنانية الرقص على الحبال: الدار المصرية  -

 2006 2006 كتاب أيام في حياة محمد علي كاتبة في مجال التاريخ -

 2006 2005 سلسلتي كتب أطفال كنز العمة مريم وحياتنا كلنا -كاتبة أطفال  -

فيلم  –(2010أفالم روائية طويلة:  الخروج من القاهرة ) -كاتبة سيناريو وعضو نقابة السينما بشعبة السيناريو  -

 (2019) فيلم اسوار عالية –(2014ن )الثم

 (2011) أيادي صغيرة قصير:فيلم  -

 (2017) عدة حلقات من مسلسل هبة رجل الغراب۔ -

حصل فيلم الخروج من القاهرة على عدة جوائز دولية على رأسها أفضل فيلم غير أوروبي في مهرجان  ملحوظة: -

-رة على جائزة أفضل فيلم قصير فى مهرجان المنتجين العرب األفالم األوربية بباريس ، كما حصل فيلم أيادى صغي

2011 - 2019 

 2012 -  2010 -والجماعية المشاركة في العديد من معارض الفن التشكيلي الفردية  -فنانة تشكيلية  -
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