
 

 أحمد موسى عوضمأسماء أحمد رمضان 

 

 :البيانات الشخصية

 6/11/1896 :تاريخ الميالد -

 القاهرة :محل الميالد -

 

 :المؤهالت الدراسية

بتقدير ممتاز  8009جامعة القاهرة دفعة  اإلعالمخريجة قسم صحافة بكلية  -

 .مع مرتبة الشرف وبترتيب السادسة على الدفعة

جامعة القاهرة عام  – اإلعالمماجستير من كلية حاصلة على السنة التمهيدية لل -

8008. 

 – اإلعالمحاليا للحصول على درجة الماجستير في الصحافة من كلية تستعد  -

 جامعة القاهرة

 :الوظيفة الحالية

 .معيدة بقسم الصحافة بكلية االعالم جامعة القاهرة -

 

 :اللغات

 ممتاز اإلجادةالعربية درجة  -

 جيد جدا اإلجادةودرجة  اإلنجليزية -

 جيد اإلجادةالفرنسية ودرجة  -

 :اآلليمهارات استخدام الحاسب 

 .اآللي وبرامجه بدرجة جيد جدااستخدم الحاسب  -

 .التعامل مع شبكة االنترنت بدرجة ممتازة -

 



 :الخبرات العلمية

 8002صحيفة صوت الجامعة خالل الفترة من  وإصدار إعدادالمشاركة في  -

 .8006حتى 

 .الصحفية من حديث وخبر وتحقيق وحوار واألشكالكافة الفنون  إجراء -

 أوسواء بشكل فردي  اإلعالميةالمشاركة في العديد من البحوث والدراسات  -

 .فرق عمل إطارفي 

 .األخبارالتدريب في جريدة  -

 .بقسم التحقيقات األسبوعالتدريب في جريدة  -

 العمل بجريدة العالم اليوم ملحق تيلي بيزنس  -

 لمدونخانةعلى صفحة ا اإلشراف -

 .بموقع جريدة الشروق كمحررة صحفيةالعمل  -

 .المشاركة في تحديث وتطوير موقع الكلية -

 

 :المؤتمرات العلمية التي حضرتها

بكلية  8008المؤتمر الدولي السابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها في ديسمبر  -

 اإلعالم

 .اإلعالمبكلية  8010واللغة العربية في مارس  اإلعالممؤتمر  -

 .بجامعة القاهرة 8010الثالث للشباب العربي مارس  اإلعالميلتقى الم -

 8010 مؤتمر البحوث العلمية بجامعة القاهرة -

في اطار البدء " الصحافة المصرية المعاصرة" حضور ورشة عمل بعنوان  -

قضايا التعليم الجامعي في الصحافة "الجزء الثاني من بحث  إجراءفي 

 .الدكتورة عواطف عبد الرحمن األستاذة إشرافتحت " المصرية

تطوير مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لصالح " المشاركة في بحث  -

 .8010مؤسسة دار التحرير 

 .االعالم وقضايا المجتمع بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير -



 

 :جامعة القاهرة اإلعالمالمواد التي ساعدت فيها بكلية 

 8010 -8008الترم االول من عام  األولىمادة اللغة العربية للفرقة  -

 – 8008مادة نشأة وسائل االتصال للفرقة الثانية الترم االول عام  -

 مساعدة للدكتورة شرين سالمة.8010

 – 8008مادة الترجمة الصحفية للفرقة الثالثة الترم الثاني من عام  -

 مساعدة للدكتور هاني محمد علي.8010

. 8010  - 8008الثاني من عام الترم  إعالميوتوثيق  إلىمادة حاسب  -

 .مساعدة للدكتور محمود علم الدين والدكتورة منار فتحي

مساعدة  8018 – 8011مادة مدخل إلى الصحافة الترم الثاني من عام  -

 .للدكتور محمود علم الدين

مادة معمل صحفي الترم األول كمشرفة على صفحة علوم وتكنولوجيا والترم  -

 .8018 – 8011يديا للعام الدراسي الثاني كمشرفة على صفحة م

مساعدة للدكتور  8018 – 8011مادة إعالم علمي الترم الثاني من عام  -

 .محمود علم الدين

 

 

 

 

 :الدورات الحاصلة عليها

 TOTدورة  -

 SPSSدورة التحليل االحصائي ببرنامج  -

 ICDLدورة  -

 الصحافة التليفزيونيةدورة  -

 8009جامعة االمريكية دورة الترجمة االعالمية المتخصصة من ال -



 .دورة الصحافة االستقصائية بالتعاون مع مركز االهرام للتدريب وبي بي سي -

 .دورة صحافة اليكترونية من اكاديمية دويتش فيليه -

 .دورة صحافة اليكترونية متقدمة من أكاديمية دويتش فيليه -

 .ساحد دورات اعضاء هيئة التدري" استخدام التكنولوجيا في التدريس"دورة  -

احد دورات أعضاء هيئة " الجوانب القانونية في شئون الجامعة"دورة  -

 .التدريس

دورة اليكترونية من مؤسسة بي بي سي حول أساسيات ومهارات العمل  -

 .الصحفي

 

 

 

 :الطالبية األنشطة

 .8010م ارائد مساعد اسرة الحرية بكلية االعالم ع -

 .8011مشرفة على مشروع تخرج مجلة سجين  -

 .8018مشروع تخرج مجلة سما  مشرفة على -

  

 

 


