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 :المؤهالت العلمية  :ثانيًا

 

تاريخ الحصول  المؤهل
 عليه

 الجامعة والكلية التخصص

 القاهرة جامعة اإلعالم كلية الصحافة 9002 البكالوريس 

 القاهرة جامعة اإلعالم كلية الجديد اإلعالم – الصحافة 9002 الماجستير 

   

 

 

 

 
 :العلمية الدرجات: ًاثالث

 

 ةالجه تاريخ الحصول عليه الدرجة العلمية

 جامعة اإلعالم كلية 9002 مدرس مساعد

 جامعة اإلعالم كلية 9000 معيد القاهرة

 القاهرة
 

 البحوث الجماعية التي شاركت فيها: رابًعا:
 

 الجهة إجراؤهتاريخ  البحثعنوان 

اسم عضو 
 هيئة التدريس 

 صالح ياسمين

 الرحمن عبد

 اهلل عبد

 القاهرة جامعة الجامعة الصحافة القسم 

 00099000110 الموبايل رقم  92/0/0211 تاريخ الميالد اإلعالم كلية الكلية  

الدرجة 
 العلمية

البريد  متزوجة الة االجتماعيةالح مساعد مدرس
 االلكتروني 

Yasmeensalah88

@gmail.com  
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 ع:في خدمة الجامعة و المجتمالعضو  المشاركات التي شارك فيها :ًاخامس

 

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

 كلية في الفعالية وتنظيم تدريب الطفل جامعة فعالية

 اإلعالم

 9002 أغسطس

2 

2 

 9001 وتنظيم مداخلة الصحافة لقسم األول العلمي المؤتمر

3 

3 

 9001 الفعالية تنظيم القاهرة جامعة اإلعالم بكلية األول الوفاء يوم

 9002 الفعالية تنظيم القاهرة جامعة اإلعالم بكلية الثاني الوفاء يوم 4

 وتسجيل تنظيم في المشاركة العنف وثقافة اإلعالم حول مستديرة مائدة 5

 الفعالية

9001 

 كلية في األكاديمية اإلدارة حول مستديرة مائدة 6

 اإلعالم

 9002 الفعالية تسجيل

 

 
 :نشةة العلميةاأل سًا:ساد

 :الماجستير والدكتوراه

 ثورة أثناء والرفض االحتجاج مواقف بناء في االجتماعية الشبكات لمواقع الشباب استخدام الماجستير  ةعنوان رسال

 وتويتر بوك الفيس موقعي على تةبيقية دراسة: يناير 25

 

   :العضو بتدريسها شاركلمقررات الدراسية التي اًا: بعسا
 

 المرحلة اسم المقرر  م. 

 الثالث المستوى  االلكترونية الصحافة 1

 الثاني المستوى والطباعة الصحافة تكنولوجيا 2

 الثالث المستوى صحفي معمل 3

 الرابع المستوى التخرج مشروع 4

 الثالث المستوى (0) صحفي تصوير 5

 الثاني المستوى (0) أجنبية بلغة إعالمية مادة 6

 الثالث المستوى مالعا الرأي 7

8 

9 

 

 

 



  :الدورات التدريبيةًا: ثامن

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم الدورة م. 

1 ONA Academy 2015 

2 Teaching Online 

Journalism 
2112 

 Social الشبكي التحليل دورة 3

Network Analysis 

2116 

 الميدانية االستمارة تصميم دورة 4
 مقاييسها وبناء

2114 

 Final Cut 2111 برنامج 5

 ميديا والسوشيال الفيديو صحافة 6

 

2115 

7 TOEFL 2118 

 2112 الةالب امتحانات ونظم التقويم  8

 2111 اإلنجليزية اللغة في دورات 9

 2112 العلمية المؤتمرات تنظيم 11

11 TOT 2111 

12 2114 

 :خرىنشةة العلمية األنجازات واألاإل
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