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 السيرة الذاتية
 هناء فاروق صالح عبد الدايم/ للسيدة الدكتورة

 جامعة القاهرة –المدرس بقسم الصحافة بكلية اإلعالم 
 ــــــــــــ

 

 هناء فاروق صاحل عبد الدامي. د   :االســـم 
 جامعة القاهرة –مدرس بقسم الصحافة بكلية اإلعالم  : الحالي العمل

  : التدرج الوظيفى

 5999-5991 من اإلعالم، جامعة القاهرةكلية م الصحافة  معيدة بقس. 
  0221-0222 من اإلعالم، جامعة القاهرةكلية بقسم الصحافة  مدرس مساعد. 
  (حىت تارخيه) 0222 من اإلعالم، جامعة القاهرةكلية بقسم الصحافة  مدرس بقسم. 
 (حىت تارخيه) 0222لدبلوم الفرنسى بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة من ا املشرفة على. 
   حاىت )0222جامعاة القااهرة، مان يولياو  :للجاودة واععماااد بكلياة اععاالم  الصاحافةمنسق برناام

 (.تارخيه

 :  الخبرة األكاديمية الوظيفية

 -:تدريس املواد المالية عاماً مت خالهلا 50
 .اإلعالم الدوىل -
 (.لطالب البكالوريوس ودبلوم صحافة)الرأى العام   -
 .الفرنسيةالصحفية باللغة ة الرتمج  -
 .مادة إعالمية بلغة فرنسية لطالب البكالوريوس  -
 .مادة إعالمية بلغة فرنسية لطالب متهيدى ماجسمري  -
 .مادة الصحافة الدولية بالدبلوم  -
 (.0225و 5991أعوام )مدخل صحافة   -

 : الشهادات التى تم الحصول عليها
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 0221جامعااااة القاااااهرة بمقاااادير مرتبااااة الشاااار  ا وىل ديسااااا   شااااهادة الاااادكموراة ماااان كليااااة اإلعااااالم 
دور وسائل اإلعالم ىف تشاكيل الصاور النهنياة للانتاااس السياساية لادى الارأى العاام : "وموضوعها
 ".املصرى

 معاجلة : "شهادة املاجسمري بمقدير ممماز من قسم الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة وموضوعها
 ".5992-5995نسية لمطوراس عالية السالم العرىب اإلسرائيلى ىف الفرتة من جريدة لوموند الفر 

  5991شهادة السنة الماهيدية للااجسمري من قسم الصحافة كلية اإلعالم، جامعة القاهرة عام. 
  شاهادة البكااالوريوس بمقاادير جياد جااداً مااش مرتبااة الشار  ماان قساام الصاحافة، كليااة اإلعااالم، جامعااة

 .5991القاهرة عام 
 لغاة أجنبياة ) 5992 شهادة الثانوية العامة، شعبة أدىب من مدرساة ليسايه ايرياة بااب اللاوق، القااهرة

 .(اعجنليزية: ، لغة أجنبية ثانيةفرنسيةال: أوىل

  :  المهارات اللغوية

  (جيد جدا)اعجنليزيةواجادة تامة حتدثاً وقراءة وكمابة  إجادةإجادة اللغة العربية والفرنسية. 
  :  ات الصحفيةالمهار

  المدريب ىف صحيفةLe progres egyptien (5991صيف).   

  (5991صيف)المدريب ىف صحيفة أخبار اليوم. 
  الماادريب ىف مركااز ت هياال وإعااداد الصااحفي  الفرنسااي  ىف باااريسCFPJ  وإصاادار ةلااة مم صصااة

 (.5991ديسا  / نوفا  ) ىف باريس ومونبيليه عن ك س العامل

 (.0222) عداد الصفرية جمللة البداية املشاركة ىف ا 

  مدرب حملىFormateur Local  صحفي  ىف إطار أول جامعة لطاالب الصاحافة ىف اللعدد من
وضاا   0222ابريال  05إىل  52الدول املطلة على البحر املموسط وذلك ىف القاهرة ىف الفرتة من 

 .بلجيكا ولبنان واملغربو فرنسا طالباً من  11
  :  ام الحاسب اآللىمهارات استخد

  يف اماااااان جامعااااااة الصاااااا ى شاااااابكة اعنرتناااااا اواقش علاااااااداد املاااااااة عاااااان إعااااااادورة تدريبيااااااحصاااااال  علااااااى
Universite d'eté  5991بباريس، صيف. 

 

 

  :  البحوث العلمية
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  اإلعاالم با  ايرياة : "املشاركة ىف املامتمتر العلااى الراباش عشار بكلياة اإلعاالم، جامعاة القااهرة وعنواناه
دراساة : دور الصاحافة ىف نشار ثقافاة المعصاب لادى الشاباب: "ببحا  عنواناه( 0221" )وليةواملسئ
 "ميدانيةو حتليلية 

 اإلعاااالم والبنااااء : "املشااااركة ىف املااامتمتر العلااااى الثالااا  عشااار بكلياااة اإلعاااالم، جامعاااة القااااهرة وعنواناااه
رفااة باا  حريااة المعبااري ايااق ىف املع: "ببحاا  عنوانااه( 0222" )اعجمااااعى والثقاااىف للاااواطن العاارىب

وقااد فاااز البحاا  ، "دراسااة حالااة  زمااة الرسااوم الد اركيااة ىف الصااحافة الدوليااة: واعساااءة املقدساااس
-0222)مااااجى ايلاااواة عايااادة كلياااة اععاااالم جامعاااة القااااهرة  ف ااال  ااا  بااااملمتمتر / د.جباااائزة أ
0221). 

  ية ىف دراساااة قااام كاااا مركااز املااارأة املشاااركة ببحاا  عااان العنااف ضاااد املاارأة ىف وساااائل اععااالم املصاار
 .0221 بكلية اععالم جبامعة القاهرة

 0221 املشاركة ىف    عن ق ايا المعليم ىف الصحافة املصرية حت  اشرا  قسم الصحافة . 
 (0221اكموبر ).املشاركة ىف    عن اععالم وانمهاكاس حقوق اعتسان ىف مصر 
  9ىف ملمقاى ادارة ماا بعاد اعزماه العاملياه،  اعزمه اعقمصااديه العاملياهاعشرتاك بورقه عن اععالم و-

 .0229مايو  55
  اعشاارتاك بورقااة ىف املاامتمتر الاادوىل لعلااوم اعتصااالIAMCR   قااد باجلامعااة ا مريكيااة صاايف والاانى ع

 ."صورة املمتسساس السياسية لدى الرأى العام املصرى: "بعنوان 0222
 :  الدورات التدريبية

 االمحلياااال اعحصااااائى باساااام دام برنااااام   الاااا دورة SPSS  (Statistical 

package for social science ) مان مركاز تكنولوجياا املعلومااس
  .0222باجلهاز املركزى للمعبئة العامة لالحصاء ، 

 تقريااار املقااارراس والدراسااااس امليدانياااة  واملعاااايري اعكاداياااة لالعماااااد مااان املعهاااد و  توصااايف دوراس ىف
 .قومى لالتصاعس ومن مركز اععمااد واجلودة جبامعة القاهرةال
 0221اء، جامعة القاهرة، ياسب اآلىل حت  إشرا  معهد اعحصدورة ا. 
  حتاا  إشاارا  معهااد الدراساااس والبحااو  الرتبويااة، جامعااة  0221دورة إعااداد املعلاام اجلااامعى لعااام

 .القاهرة
 حااىت  52/1ة ماان رت لقاااهرة للطباعااة والنشاار ىف الفاادورة الكمابااة العلايااة حتاا  إشاارا  مركااز جامعااة ا

00/1/0225. 
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 5991جامعة القاهرة  ،كلية اآلداببالرتمجة اللغاس و  دورة المويفل من مركز. 
  :  األنشطة العلمية واالجتماعية

  رساائل ماجسامري ىف قسام الصاحافة كلياة اإلعاالم جامعاة القااهرة ىف  عادةاإلشرا  املشارك على
 :وهىدوىل والصحافة العربية ةال اإلعالم ال

 .أطر تقدمي صورة املرأة ىف الصحافة الفلسطينية  -
 .صورة املرأة ىف الكاريكاتري بالصحف املصرية -
 .صورة اإلسالم ىف الصحافة الفرنسية  -
 .أطر معاجلة ق ايا اعقمصاد املصرى ىف الصحافة اعقمصادية الدولية واحمللية -
 .رأى العام املصرىصورة ةلس الشعب لدى ال -
 ماادركاس القااائا  باإلتصااال لاكااواد اثاصااة رواثيااق الشاار  املهاا  وحقااوق اإلنسااان -

دراساااااة حتليلياااااة للا ااااااون والقاااااائم باإلتصاااااال ىف : وعالقمهاااااا ب  اااااال تغطيااااامهم لشااااائون اجلرااااااة
 ."الصحف املصرية القومية وايزبية واثاصة

صاحافة العربياة املم صصاة و عالقمهاا باا دوار اجملماعياة الصورة اإلعالمية للرجل و املرأة يف ال -
 (دراسة حتليلية ميدانية: ) لكل منهاا 

 .اسم داماس ذوى اعحمياجاس اثاصه لالنرتن  واعشباعاس املمحققه -
 .اس املهنهادراك اجلااهري ملدى المزام الصحفي  باخالقي -

  :  األنشطة المجتمعية

 هالتدريس فى الجامعات الخاص : 

، (شاعبه اعاالم)انمداب جزئاى لمادريس ماادة اععاالم الادوىل ىف اعكاداياه الدولياه لعلاوم اععاالم  -
 .0221اكموبر 

، (شاعبه اعاالم)انمداب جزئى لمدريس مادة اععالم واجملماش ىف اعكادايه الدوليه لعلاوم اععاالم  -
 .0229ف اير 

شااااعبه )كاداياااه الدولياااه لعلاااوم اععاااالم انماااداب جزئاااى لمااادريس ماااادة اخالقيااااس اععاااالم ىف اع  -
 .0229 ف اير، (هندسه
 :انشطة اخرى
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  اعشااارا  علاااى ةاوعاااة الااادراما والرادياااو والملفزياااون ىف اطاااار املرصاااد اععالماااى لصاااورة املاااارأة ىف
 .0221 اغسطسحىت  0222القومى للارأة ىف الفرتة من ف اير  باجمللسوسائل اععالم 

 ق ىف دوراس تناياااة قااادراس أع ااااء هيئاااة المااادريس والقيااااداس جبامعاااة املشااااركة كاحاضااار وكانسااا
 .القاهرة بالنسبة لدوراس مهاراس اعتصال الفعال

   ،املشااااركة كاحاضااار ومنساااق ىف دوراس مهااااراس العااار  الفعاااال ىف معهاااد الدراسااااس اعفريقياااة
 .جامعة القاهرة

  ومعهاد اعهارام ، اماه لالسامعالماساهليئاة العىف  الارأى العااماملشاركة كاحاضر ومنساق ىف دوراس
 .اعقلياى

 رأة واجمللاس اععلاى عالم وحقوق اعنسان ىف اجمللاس القاومى للاااملشاركة كاحاضر ىف دوراس اع
 .واحتاد الصحفي  العرب للصحافه

   املشااركة كاحاضار ومنساق ىف دوراس الارأى العاام والاا SPSS  وتكنولوجياا املعلومااس ىف
 .ACCTب واعسمشاراس املركز العرىب للمدري

 

 :المؤلفات العلميه

 كمااااب بعناااوان صاااورة اجلامعاااه العربياااه واعمااام املمحااادة لااادى الاااراى العاااام املصااارى، العاااامل العااارىب :
0229. 

 

 


