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 رنا سمير أحمد صديق / األستاذة

 :االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 رنا سمير أحمد صديق  

 :الوظيفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
 

 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم -معيدة بقسم الصحافة
 : ة التدريسحضور المحاضرات مع أعضاء هيئ: أوالا 

 . رياض حسين. مع د( 7002)مادة اللغة اإلنجليزية المستوى األول  -

 . هشام عطية. مع د( 7002)مادة مناهج البحث اإلعالمي المستوى الثاني  -

 . نبيل عشوش. مع د( 7002)مادة البروتوكول والمراسم المستوى الثاني  -

 حمود خليل د م.مع أ( 7002)مادة مدخل إلى الصحافة المستوى األول  -

 . د حسن عماد.مع أ( 7002)مادة أخالقيات اإلعالم وتشريعاته المستوى الرابع  -

 . أحمد محمود. مع د( 7002)مادة إعالمية بلغة أجنبية المستوى الثالث  -

 . هشام عطية. مع د( 7002)مادة نشأة وسائل االتصال المستوى الثاني  -

 . هشام عطية. مع د( 7002)مادة الرأي العام المستوى الثاني  -

 .هناء فاروق. د راجية قندي ود.مع أ( 7002)مادة الرأي العام المستوى الثاني  -

 . د عبد الرحمن فهمي.مع أ( 7002)مادة اللغة العربية المستوى األول  -

 . د أحمد فهمي.مع أ( 7000)مادة أسس اإلدارة المستوى األول  -

 .هناء فاروق. اجية قنديل ودد ر .مع أ( 7000)مادة الرأي العام المستوى الثاني  -

معععععادة التغطيعععععة اإلخباريعععععة ( 7000)المسعععععتوى األول : شععععععبة الصعععععحافة اإللكترونيعععععة -
 . هاني محمد علي. مع د( المستوى األول)

 . وسام بشير. مع د( 7000)ومادة التذوق الفني وتاريخ الفنون المستوى األول  -
 : اإلشراف على التدريب: ثانيا

: خععععععععالل األعععععععععوام الدراسععععععععية( صععععععععوت الجامعععععععععة)طلبععععععععة اإلشععععععععرار علععععععععى تععععععععدري   -
قسعععععععععععععععععععم ) 7002/7002، 7002/7002 -(قسعععععععععععععععععععم األخبعععععععععععععععععععار) 7002/7002

 (. صفحة عيش حياتك) 7002/7000 -(التحقيقات

علععععى كيفيععععة تصععععميم ( مععععادة الععععرأي العععععام)التععععدري  العملععععي لطلبععععة المسععععتوى الثععععاني  -



 . استبيانات الرأي العام

فعي شععبة الصعحافة ( مادة التغطية اإلخباريعة)ى األول التدري  العملي لطلبة المستو  -
 . محمد الباز. اإللكترونية مع د

طالعع  بالمسععتوى األول، والتواصععل معهععم مععن خععالل  02لعععدد : اإلرشععاد األكععاديمي -
، وعقعععد (تعععم الحصعععول عليهعععا معععن قسعععم اإلرشعععاد والتسعععجيل)الهواتعععر الخاصعععة بهعععم 

 . التي تواجههم وكيفية التغل  عليهالقاءات دورية معهم لمناقشة أهم المشكالت 
 : المشاركة في فعاليات الكلية: ثالثاا 

ععععن ( أمجعععاد رضعععا)حضعععور حلقعععة نقاشعععية حعععول كتعععا  للكتابعععة الصعععحفية السععععودية  -
 (. 7002كلية اإلعالم مايو )المرأة السعودية ووسائل اإلعالم 

مسعععععتقبل )ان المشعععععاركة فعععععي فعاليعععععات الموسعععععم الثقعععععافي األول لقسعععععم الصعععععحافة بعنعععععو  -
 . 7002أبريل / مارس( الصحافة في مصر

اإلعععالم وقضععايا اإلصععال  )المشععاركة فععي فعاليععات الملتقععى األول للبععاحثين الشععبان  -
 . 7002فبراير ( في مصر

اإلعععالم وتحععديث المجتمعععات )المشععاركة فععي فعاليععات المععلتمر العلمععي الثععاني عشععر  -
 . 7002مايو ( العربية

اإلعععععالم والبنععععاء الثقععععافي )لمععععلتمر العلمععععي الثالععععث عشععععر المشععععاركة فععععي فعاليععععات ا -
 . 7002مايو ( واالجتماعي للمواطن المصري

أكتععوبر )حضعور محاضعرة ععن الصعحافة التليفزيونيعة بمجلعس قسعم الصعحافة بالكليعة  -
7002 .) 

الرئيس التنفيعذي لشعبكة ( رو  منتجممري)حضور محاضرة ألقاها الخبير األمريكي  -
مععععايو )رئيععععة حععععول وسععععائل اإلعععععالم الجديععععدة، بكليععععة اإلعععععالم محععععرري الصععععحافة الم

7002 .) 

حضعور ورشعة عمعل بعنعوان تطعوير أسععالي  تقيعيم الطعال  ووضعع االمتحانعات كليععة  -
 (. 7002يونيو )اإلعالم 

( اإلعالم بين الحريعة والمسعئولية)المشاركة في فعاليات الملتمر العلمي الرابع عشر  -
 . 7002يونيو 

األسعععرة واإلععععالم وتحعععديات )فعععي فعاليعععات المعععلتمر العلمعععي العععدولي األول المشعععاركة  -



 . 7002فبراير ( العصر

 . 7000مارس ( اإلعالم واللغة العربية)المشاركة في فعاليات ملتمر  -

 . 7000إبريل ( اإلعالم والقضايا)حضور جلسات ملتمر  -

 . 7000أبريل ( حقوق الملية الفكرية)حضور ندوة  -
 : ات التدريبيةالدور: رابعاا 

 (. 7000)كورس عام في اللغة اإلنجليزية من الجامعة األمريكية بالقاهرة  -

كععورس فععي اللغععة اإلنجليزيععة )برنععامج اكتسععا  المهععارات األساسععية فععي مجععال العمععل  -
 . 7002ديسمبر / من جمعية جيل المستقبل بجامعة القاهرة أغسطس( والكمبيوتر

التعاون بين كلية اإلعالم وملسسة فريدريش إبرت دورة تدريبية عن حقوق اإلنسان ب -
 (. 7002اإلسماعيلية فبراير  -أبو سلطان)األلمانية 

مععععن كليععععة دار العلععععوم بجامعععععة القععععاهرة ( مهععععارات اللغععععة العربيععععة)دورة تدريبيععععة فععععي  -
مععايو / معارس)بالتععاون معع ملسسععة عبعد العزيععز سععود البععابطين لربعدا  الشعععري ت

7002 .) 

مركعععز تنميعععة قععععدرات  -7002أبريععععل )يعععة ععععن أخالقيععععات البحعععث العلمعععي دورة تدريب -
 (. أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات أعضعاء هيئعة  -7002أبرير )االمتحانات دورة تدريبية عن نظم  -
 (. التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

أكتععوبر )ار بالمكتبععة المركزيععة بقاعععة كبععار الععزو  JSTORورشععة عمععل قاعععدة بيانععات  -
7002 .) 

بالمكتبة المركزية، حول كيفيعة اإلفعادة معن قواععد البيانعات فعي ( الكتابة العلمية)دورة  -
 . تحت إشرار مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر( 7002نوفمبر )البحث العلمي 

القععاهرة جامععة  -معن مركععز اللغعات والترجمعة بكليعة ا دا ( التويفعل)الحصعول علعى  -
 (. 7002يناير )

يوليعععو )معععن كليعععة اإلععععالم  SPSSالعععدورة التدريبيعععة الخاصعععة بالبرنعععامج اإلحصعععائي  -
7002 .) 

دورة تدريبيععععة للمشعععععاركين ي بحععععث اتجاهعععععات الصععععحفيين والجمهعععععور الجعععععامعي إزاء  -
 (. 7000أبريل )د عواطر عبد الرحمن .قضايا التعليم الجامعي تحت إشرار أ



 : لعلميةاألنشطة ا: خامساا 
 . حضور السيمينار الشهري لقسم الصحافة -

حنععان )حضععور مناقشععة رسععائل الماجسععتير لكععل مععن أعضععاء هيئععة التععدريس بالكليععة  -
، (هنعاء فعاروق، شعيرين سعالمة) ورسائل دكتوراه ( بدر، وائل العشري، سهير عثمان

ود د محمع.إشعرار أ)، مروة عطيعة (هشام عطية. إشرار د)والباحثات منى المراغي 
 (. هناء فاروق. د راجية قنديل ود.إشرار أ)وميادة مهنا ( خليل

االنتهاء من الجزء المتعلق بالدراسعة الميدانيعة الخاصعة برسعالة الماجسعتير التعي أقعوم  -
إشععرار د)بهععا  واسععتيفاء بياناتهععا، ومواصععلة اسععتكمال الدراسععة ( هشععام عطيععة. تحععت ش

 . التحليلية للمضمون
 : يةالبحوث الجماع: سادساا 

قسععم الصععحافة ومركععز قضععايا المععرأة )المشععاركة فععي بحععث المععرأة المصععرية واإلعععالم  -
 . د ليلى عبد المجيد.تحت إشرار أ( المصرية

مركععز )المشععاركة فععي الدراسععة التحليليععة لبحععث اإلعععالم وقضععايا األحععوال الشخصععية  -
بعععد د عواطعععر ع.تحعععت إشعععرار أ( دراسعععات وبحعععوث المعععرأة واإلععععالم بكليعععة اإلععععالم

 . الرحمن

اتجاهعععات الصعععحفيين والجمهعععور )المشعععاركة فعععي الدراسعععة الميدانيعععة الخاصعععة ببحعععث  -
 . د عواطر عبد الرحمن.تحت إشرار أ( الجامعي إزاء قضايا التعليم الجامعي

( الخعععاص بصعععحر ملسسعععة دار التحريعععر للبحعععث )المشعععاركة فعععي الدراسعععة التحليليعععة  -
 . د ليلى عبد المجيد.شرار أالذي يقوم به قسم الصحافة بالكلية تحت إ

  

 


