
 سيرة ذاتية
 

 نشوة سليمان محمد عقل :االسم -

 

 62/1/1792:  تاريخ الميالد -

 

 101عمارة  -مدينة الفردوس -أكتوبر  2:  العنوان -

 

 0169757919 – 53997573: تليفون -

 

جامعة  –مدرس بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم :  الوظيفة -

 القاهرة

 

 :  المؤهالت  -

 بتقدير جيد جدا مع مرتبة  –اإلذاعة والتليفزيون قسم  – بكالوريوس اإلعالم

 7991دفعة  –الشرف 

  تقييم نشرات األخبار في قناة " ماجستير في مجال إنتاج األخبار بعنوان

دراسة مسحية للمضمون والقائمين : النيل اإلخبارية المتخصصة 

 3002بتقدير امتياز عام " باالتصال

 التغطية التليفزيونية " م بعنوان دكتوراه في مجال اإلعالم والرأي العا

والصحفية للقضايا البرلمانية ودورها في تشكيل اتجاهات الجمهور العام 

وتبادلها بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة " نحو البرلمان 

 .مع الجامعات األخرى 

 

 . اإلنجليزية بدرجة جيد جدا : اللغة األولى  -

 

 

 



 :الخبرات  -

 كاديمي في المجال األ : 

البرامج " ، " تكنولوجيا االتصال " التدريس بكلية اإلعالم في مواد  -7

إنتاج البرامج للراديو " ،  نشأة وسائل االتصال " ،  "المتخصصة 

 " .والتليفزيوني اإلخراج اإلذاعي " و "  يفزيون والتل

التابعة  IAEMSالتدريس باألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم  -3

نتاج البرامج إ" تليفزيون المصري وذلك في مجال التحاد اإلذاعة وال

" جمع وتحرير األخبار" ، " اإلنتاج التليفزيوني المتقدم  "و " الترفيهية 

 " .أخالقيات وسائل اإلعالم " ، 

 .أكتوبر  6جامعة  –بكلية اإلعالم "  التصوير التليفزيوني" تدريس مادة  -2

 .في أكاديمية أخبار اليوم " حافة اإلذاعيةالص"تدريس مادة  -4

 .لطلبة التعليم المفتوح " اإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني"تدريس مادة  -5

 .إلقاء محاضرات في أكاديمية الشرطة ضمن دورات حقوق اإلنسان  -6

 

  في المجال العملي: 

 إحدى عشرة سنةالعمل باتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري على مدار  -7

 .قناة مصر اإلخبارية في مجالي اإلخراج والتحرير  –نيل بقناة ال

 –اإلشراف العام على مشروعات التخرج والتدريب العملي بقسم اإلذاعة  -3

 .3002/3009،  3001/3002شعبة الفيديو في العامين الدراسيين  

على مشروعات تخرج لطلبة ( كمعاون هيئة تدريس) اإلشراف الميداني  -2

والفوز بجائزة أحسن برنامج ألربع  3001حتى و 7999القسم منذ عام 

 .سنوات على التوالي 

 

 :المؤلفات  -

 .للدار العربية للنشر والتوزيع " اإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني " كتاب  -



 .مذكرات للطلبة في المواد التي سبق ذكرها  -

 

 

 

 قوهللا ولي التوفي                                                      


