
 السيرة الذاتية

 سهير عثمان عبد الحليم عطية/ األستاذة

 : البيانات الشخصية والوظيفية

 االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

 سهير عثمان عبد الحليم عطية  :
 الوظيفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 
 ( جامعة القاهرة -اإلعالم ةكلي)معيدة بقسم الصحافة  :

 العلميممممممممةالممممممممم   ت 
 

:  
 

 

القللاهرة عللام قسللم الصللحافة مللة جامعللة  -حاصلللة علللا بكللالاريام اإلعللالم -
 . ، بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف1002

( قسلم الصلحافة)حاصلة علا السنة التمهيديلة للماجسلتير ملة كليلة اإلعلالم  -
 . ، بتقدير مرضي1001جامعة القاهرة، عام 

، تحت 1002مايا  11اافقت الجامعة علا قيدي في درجة الماجستير في  -
لمطباعللة ااإللكترانيللة باتجاهللاتهم عالقللة تعللرش الشللباا للصلحافة ا"عنلااة 

 (. دراسة تحليلية ميدانية" )نحا ظاهرة اإلرهاا
 الخبممممممممممرات السمممممممممماب ة

 
:  

 

 

العمللللد كمللللدير تحريللللر لصللللنحة العلللللام االتكنالاجيللللا بماقللللع شللللبكة ا  بللللار  -
حتلا  8/21/1002فلي النتلرة ملة  www.moheet.com" محيط"العربية 

21/9/1002 . 

" صللات الجامعللة"شللراف علللا تحريللر صللنحة العلللام االتكنالاجيللا بجريللدة اإل -
جامعللة القللاهرة، عللة العللام  -التللي تصللدر عللة قسللم الصللحافة بكليللة اإلعللالم

 . 1002/ 1002الدراسي 

اإلشلللراف حاليلللًا عللللا الجلللتح ال لللات بلللالتحرير اإللكترانلللي المتعلللل  بماقلللع  -
كة اإلنترنللللللللللللللللللللللللت علللللللللللللللللللللللللا شللللللللللللللللللللللللب" صللللللللللللللللللللللللات الجامعللللللللللللللللللللللللة"جريللللللللللللللللللللللللدة 

www.soutelgamaa.com . 

فللي تللدريم ا جللتاح التطبيقيللة بللبعش المللااد الدراسللية فللي الكليللة، المشللاركة  -
التاثيل  اإلعالملي "، "النرقة ا الا -النرقة الثانية -المد د للصحافة: "مثد

الصلحافة "، "النرقلة الثالثلة -البحل  منلاه "، "النرقة الثانيلة -االحاسا اآللي
 ". النرقة الرابعة -المت صصة

االشلللتراي فلللي تلللدريا طلللالا النرقلللة الثالثلللة بقسلللم الصلللحافة، عللللا التحريلللر  -
 ". الصحافة اإللكترانية"اإللكتراني، كجتح تطبيقي في مادة 

http://www.moheet.com/
http://www.soutelgamaa.com/


االشتراي في تنسي  دارات تدريبية عللا فتلاة الجامعلة االمشلاركة فلي الحيلاة  -
ة، بالتعااة مع منظمة فيريدرش أيبرت ا لمانيلة، امركلت بحلا  الملرأة العام

 . 1001نافمبر  -بكلية اإلعالم جامعة القاهرة في ياليا

العمد كمساعد فلي اللدارات التدريبيلة ال اصلة بتنميلة مهلارات أعضلاح هي لة  -
 . 1001التدريم بجامعة القاهرة، في يانيا 

العمللد كمسللاعد فللي الللدارات التدريبيللة التللي ينظمهللا مركللت التاثيلل  ااإلنتللا   -
اإلعالملللللي بكليلللللة اإلعلللللالم جامعلللللة القلللللاهرة، بالتعلللللااة ملللللع اتارة ال ارجيلللللة 

 . 1002، يناير 1001ديسمبر  -المصرية، في أغسطم

صارة المرأة المصرية االبحرينيلة فلي "االشتراي في أعماد البح  ال ات بل  -
االسلللتراتيجية، بالتعلللااة ملللع مركلللت ال للللي  للدراسلللات " جلللالتالصلللحف االم

 . امركت بحا  ادراسات المرأة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة

رصد مااد حقا  اإلنساة في الكتلا "االشتراي في أعماد البح  ال ات بل  -
 . بالتعااة مع منظمة حقا  اإلنساة" اإللتامية

المتلقللي الثللاني لسلليدات "صللة بللل االشللتراي فللي تننيللا ا عمللاد الصللحنية ال ا -
نلللللافمبر  12 -29االلللللاي عقللللد بالقللللاهرة فلللللي النتللللرة مللللة " ا عمللللاد العللللرا

 . ، تحت رعاية قرينة ر يم الجمهارية1001

 . تننيا بعش ا عماد الصحنية لصالح صندا  التنمية التابع لألمم المتحدة -

ة فلللي صلللارة الملللراة المصلللري"االشلللتراي فلللي تننيلللا أعملللاد البحللل  ال لللات بلللل  -
 . بالتعااة مع إحدى المنظمات ا هلية المصرية" الصحف االمجالت

 المهمممممممممممممممممممممممممممممممممممارات
 

:  
 

 

 . إجادة التعامد مع برام  الكمبياتر اشبكة اإلنترنت إجادة تامة -

 Microsoft Word/ الحصلاد علللا دارات كمبيللاتر متقدمللة فللي بللرام  -

Microsoft power point/ Internet Explorerاليلا ، في النترة ملة ي
 . 1001أغسطم  -2999

التللابع  LLCالحصللاد علللا دارات متقدمللة فللي الليللة اإلنجليتيللة مللة معهللد  -
 . 1000لاتارة التعليم العالي، عام 

الحصللاد علللا دارة متقدمللة فللي برنللام  الناشللر الصللحني مللة كليللة اإلعللالم  -
 . 2999جامعة القاهرة عام 

 الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا  
 :  



 

 

 . 1002ا  الدراسي عام جا تة علي أمية امصطنا أمية للتن -

 . 1001جا تة الدكتار عبد اللطيف حمتة للتنا  الدراسي عام  -

 . 1001جا تة الدكتارة إجالد  لينة للتنا  الدراسي عام  -

جلللللاا ت متعلللللددة ملللللة اتارة التربيلللللة االتعلللللليم فلللللي إطلللللار ا نشلللللطة الصلللللحنية  -
  . 2992 -2992المدرسية 

 


