
 السيرة الذاتية

 نيرمين عبد الغفار سليمان الصابر/األستاذ
 

 :االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 نيرمين عبد الغفار سليمان الصابر 
 :المهنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 
 . 5002معيدة بقسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة منذ أبريل 

 :اللغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما 
 

 
 (. اللغة األولى)لغة المنشأ : العربية -

 . ممتازة قراءة وكتابة: اإلنجليزية -
 :المؤهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 
 

. جامعااااة القاااااهرة -كليااااة اإلعااااالم -قساااام الصااااحافة -5002بكااااالوريوال  عااااالم دفعااااة  -
الثالثة علاى %( 68.08)م بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الثانية على القس: الترتيب
  (. جميع األقسام)الدفعة 

 :شمممممممممممهادا  تفممممممممممم  
 

 
الحصول على الدرجة النهائية في امتحان اللغة العربياة للشاهادة اتبتدائياة للمارة األولاى  -

 . على مستوى  دارة زفتى التعليمية

بترتيااااب %( 99) 210ماااان  208.2الحصااااول علااااى شااااهادة الثانويااااة العامااااة بمجمااااو   -
 (. أدبي)الخامال على مستوى الجمهورية 

م الاااذن تن مااا  كلياااة اإلعاااالم 5002المشااااركة فاااي ملتقاااى اإلبااادا  الصاااح ي الخاااامال  -
 . بجامعة القاهرة

 (. 5002 -5002)لعام ( مرضي)اجتياز السنة التمهيدية للماجستير بتقدير  -
 :التدريبا 
 (. م5005)مؤسسة األهرام  -1

 (. األهرام اليومي)خراج الصح ي قسم اإل -

 (. األهرام المسائي)قسم التصحيح والمراجعة  -

 (. م5002)مؤسسة األهرام  -5

 (. األهرام اليومي)قسم التحقيقات  -

 (. مجلة عالء الدين لألط ال)القسم الصح ي  -

 (. م5002)مؤسسة دار التحرير  -2

 (. الجمهورية اليومية)قسم التحقيقات  -

 (. م5002م  لى 5002)جريدة األهالي  -2



 . قسم التحقيقات -

 (. م5002)مؤسسة روز اليوسف  -2

 (. مجلة صباح الخير)قسم اإلخراج الصح ي  -

 (. م5002 -م5005)جريدة صوت الجامعة الصادرة عن قسم الصحافة بكلية اإلعالم  -8

 . قسم األخبار -

 .قسم التحقيقات -

 . قصم اإلخراج الصح ي -

 (. 5008 -5002)خبار اإلشراف على قسم األ -
 :أعممممما  منشمممم رة  مممم 

 
 

 . جريدة النبأ -

 . جريدة التجمع -

 . جريدة األهالي -

 . مجلة عالء الدين -

 (. جامعة القاهرة -كلية)صوت الجامعة  -
 :المهمممممممممممممممممممممممممممممممممارا 

 
 

 . التحرير الصح ي -

 . رسم ماكيتات الصحف والمجالت -

 . تصميم اإلعالنات الصح ية -

 . البحث العلمي -

 . والقدرة على العمل تحت الضغطالتعلم الذاتي  -

 . تقدير روح العمل الجماعي -
 :مشمممممممممر   الت مممممممممر 

 
كتاباة  -رسوم لألط اال. )سنة 15 لى  8لألط ال من سن " حدوت "مجلة 

تحقيقاااات وحاااوارات  -تقاااديم معلوماااات مبساااطة للط ااال -قصاااأل لألط اااال
 (. تجذب الط ل

 : اإلهتماممممممممممممممممممممممممممممما 
 

 
 . متابعة األحداث الجارية -

 . الرسم الحر -

 (. نثر -شعر)الكتابة األدبية  -

 . القراءة -



 


