
 بيانات السيرة الذاتية
 

 :البيانات الشخصية  :أوال 
 

 نانسي عادل فهمي حبشي :االسم
   

 :المؤهالت الدراسية: ثانيا 
 
 كلية االٍعالم جامعة القاهرة -بكالوريوس ٍاعالم: لمؤهل الدراسيا
 صحافة : قسم ال

   8002 : سنة التخرج
 ممتاز مع مرتبة الشرف: التخرج  تقدير

 ممتاز: تقدير مشروع التخرج 
 

 :الوظيفة والتدرج في السلك األكاديمي : ثالثا 
 

  2/4/8002التعيين كمعيدة بقسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة إعتبارا من 

  8002الحصول على تمهيدي ماجستير من قسم الصحافة في يونيو 

 2/8002/ 82ير أمام مجلس قسم الصحافة في التقدم بفكرة للماجست 

  92/4/8090عرض الخطة البحثية للماجستير في الملتقى العلمي لقسم الصحافة في 

  تقديم الخطة النهائية بعد إجراء التعديالت المطلوبة عليها إلى مجلس القسم في
90/5/8090 

 

 الدورات التدريبية : رابعا
 

  دورة في صحافة الفيديوVideo journalism 

  8090أبريل  94-98دورة في مناهج البحث خالل الفترة 

 ICDL 



  8090مايو  98-90دورة اإلتجاهات الحديثة في التدريس 
 

 :الندوات والمؤتمرات واألنشطة البحثية : خامسا 
 

 مؤتمر اإلعالم والقضاء. 

 مؤتمر اإلعالم واللغة العربية. 

 ندوة حول التصوير الصحفي. 

  مايو -أبريل-،فبراير8002ديسمبر-نوفمبرالصحافة خالل أشهر الملتقى العلمي لقسم
8090 . 

  جامعة القاهرة العلمي لمؤتمر الالمشاركة في. 

  المشاركة في دراسة حول إصدارات جريدة الجمهورية وإتجاهات الجمهور المصري
الدراسة الميدانية ،دراسة جمهور القراء من :نحوها حيث تم المشاركة في كل من 

 .  الستمارات االستبيان النخبة ،والمراجعة المكتبية 
 

 : المقررات التي تم االشتراك فيها كعضو هيئة معاونة : سادسا 
 

 وذلك خالل الفصلين الدراسيين األول والثاني من العام الدراسي :دخل للصحافة م
8002/8090 

  خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : تطبيقات الحاسب اآللي
8002/8090 

  8002/8090خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : مباديء اإلدارة 

 : بها ما يلي وشملت األنشطة التي تم القيام 
 

 تقديم أمثلة وتطبيقات عملية للطالب على ما تم تدريسه خالل المحاضرة. 

 تكليف الطالب ببعض األنشطة التي تتضمن تطبيقات عملية على ما درسوه. 

  تقييم التكليفات التي يتقدم بها الطالب. 

 رصد األعمال الفصلية لطالب المستوى األول. 



 لى الطالب توزيع استمارات تقييم المواد ع. 
 

 : اإلرشاد األكاديمي : سابعا 
 

  القيام بعملية اإلرشاد األكاديمي لطالب الفرقة األولى خالل الفصل الدراسي الثاني من
 .8002/8090العام الدراسي 

 

  المعاونةةة فةةي عمليةةة اإلرشةةاد األكةةاديمي لطةةالب الفرقةةة الرابعةةة خةةالل الفصةةل الدراسةةي
 .8002/8090األول من العام الدراسي 

 
 
 
  
 
  
 

 

 


