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  :تممممممايالد ا ممممممي  

 

52/6/0891 
 :الوظيفمممة احلاليمممة

 

 (. جامعة القاهرة -كلية اإلعالم)معيدة بقسم الصحافة 
 :جهممممممة ا ممممممي  

 

 جمهورية مصر العربية  -القاهرة
 :يممةاحلالممة االجاماع

 

 غير متزوجة 

 العنممممممممممممممممموان
 

 -0مااد   -81بلااو  -العباد الجديااد -ساابيكو -مدينااة السااالم -القااهرة
 01شقة  -الدور ال امس

 :يقممممممم ا ممممممات 
 

6565680- 1010671565 

 :الربالممد اكلوني مم 
 

Soheir4@gmail.com  / soheir1980@yahoo.com  
 : ا ممالت ا العلميممة

 

 

، 5110قساام الصااحافة مااة جامعااة القاااهرة عااام  -حاصاالة علااا بكااالوريوس اإلعااالم -
 . بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف

، جامعاة (قسام الصاحافة)حاصلة علا السنة التمهيدية للماجساتير ماة كلياة اإلعاالم  -
 . بتقدير مرضي، 5115القاهرة، عام 

، تحات عناواة 5117ماايو  55وافقت الجامعة علا قيدي في درجاة الماجساتير فاي  -
عالقاااة تعااارا الشااابا  للصاااحافة المربوعاااة واإللكترونياااة باتجاهااااتهم نحاااو  ااااهرة "

 (. دراسة تحليلية ميدانية" )اإلرها 

 : اخلممممممممممممممممرباا
 

 

األ بااااار العربيااااة العماااا  كماااادير تحرياااار لصاااانحة العلااااوم والتكنولوجيااااا بموقااااع شاااابكة  -0
 . 02/7/5117حتا  9/05/5110في النترة مة " محير"

التاااي " صاااوت الجامعاااة"اإلشاااراف علاااا تحريااار صااانحة العلاااوم والتكنولوجياااا بجريااادة  -5
جامعااااة القاااااهرة، عااااة العااااام الدراسااااي  -تصاااادر عااااة قساااام الصااااحافة بكليااااة اإلعااااالم

mailto:Soheir4@gmail.com
mailto:soheir1980@yahoo.com
mailto:soheir1980@yahoo.com


5111/5117 . 

ونااااي المتعلااااج بموقااااع جرياااادة اإلشاااراف حاليااااا علااااا الجاااازر ال ااااا  بااااالتحرير اإللكتر  -1
 www.soutelgamaa.com ." علا شبكة اإلنترنت" صوت الجامعة"

: المشاااركة فاااي تااادريس األجااازار التربيقياااة بااابعا الماااواد الدراساااية فاااي الكلياااة، م ااا  -7
النرقاااة  -لااايالتو ياااج اإلعالماااي والحاسااا  اآ"، "النرقاااة األولاااا -الماااد   للصاااحافة"

 ". النرقة الرابعة -الصحافة المت صصة"، "النرقة ال ال ة -مناهج البحث"، "ال انية

االشترا  في تدري  رال  النرقة ال ال اة بقسام الصاحافة، علاا التحريار اإللكتروناي،  -2
 ". الصحافة اإللكترونية"كجزر تربيقي في مادة 

فااي تنساايج دورات تدريبيااة عااة فتاااة الجامعااة والمشاااركة فااي الحياااة العامااة، االشاترا   -6
بالتعاااوة مااع من مااة فيرياادرا ليباارت األلمانيااة، ومركااز بحااوث الماار ة بكليااة اإلعااالم 

 . 5112نوفمبر  -جامعة القاهرة في يوليو

العم  كمساعد في الدورات التدريبياة ال اصاة بتنمياة مهاارات  عضاار هيتاة التادريس  -6
 . 5112امعة القاهرة، في يونيو بج

العم  كمساعد في الدورات التدريبياة التاي ين مهاا مركاز التو ياج واإلنتاام اإلعالماي  -9
 -بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، بالتعااوة ماع وزارة ال ارجياة المصارية، فاي  غسارس

 . 5116، يناير 5112ديسمبر 

مصاااارية والبحرينيااااة فااااي صااااورة الماااار ة ال"االشااااترا  فااااي  عمااااا  البحااااث ال ااااا  بااااا  -8
االسااااتراتيجية، ومركااااز بالتعااااوة مااااع مركاااز ال لاااايج للدراساااات " الصاااحف والمجااااالت

 . بحوث ودراسات المر ة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة

رصااااد مااااواد حقااااوج اإلنساااااة فااااي الكتاااا  "االشااااترا  فااااي  عمااااا  البحااااث ال ااااا  بااااا  -01
 . بالتعاوة مع من مة حقوج اإلنساة" اإللزامية

الملقتااا ال اااني لساايدات األعمااا  " فااي تننيااع األعمااا  الصااحنية ال اصااة بااا االشااترا  -00
، تحااات رعاياااة 5112ناااوفمبر  50-08والاااعي عقاااد بالقااااهرة فاااي النتااارة ماااة " العااار 

 . قرينة رتيس الجمهورية

 . تننيع بعا األعما  الصحنية لصالح صندوج التنمية التابع لألمم المتحدة -05

صااورة الماار ة المصاارية فااي الصااحف "ال ااا  بااا  االشااترا  فااي تننيااع  عمااا  البحااث -01
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 . بالتعاوة مع لحدى المن مات األهلية المصرية" والمجالت

 :ا همممممممممممممممماياا
 

 

 . لجادة التعام  مع برامج الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت لجادة تامة -0

 -Microsoft Wordالحصااااو  علااااا دورات كمبيااااوتر متقدمااااة فااااي باااارامج  -5

Microsoft Power Point- Internet Explorer 088، فاي النتارة ماة يولياو- 
 . 5112 غسرس 

التاااابع لاااوزارة  LLCالحصاااو  علاااا دورات متقدماااة فاااي الل اااة اإلنجليزياااة ماااة معهاااد  -1
 . 5111التعليم العالي، عام 

الحصااو  علااا دورة متقدمااة فااي برنااامج الناشاار الصااحني مااة كليااة اإلعااالم جامعااة  -7
 . 0888القاهرة عام 

 : اجلممممممممممممممممموا  
 

 

 . 5111ي  مية ومصرنا  مية للتنوج الدراسي عام جاتزة عل -

 . 5115جاتزة الدكتور عبد اللريف حمزة للتنوج الدراسي عام  -

 . 5115جاتزة الدكتورة لجال   لينة للتنوج الدراسي عام  -

جااااواتز متعااااددة مااااة وزارة التربيااااة والتعلاااايم فااااي لرااااار األنشاااارة الصااااحنية المدرسااااية  -
0887- 0886 . 

  

 


