
 السيرة الذاتية

 وسام محمد عمر هندى: االسم 

 51/1/5891: تاريخ الميالد

 :المؤهالت العلمية

جدا مع دير جيد بتق 6002خريجة قسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة دفعة عام  -

 .ترتيب األول على الدفعةمرتبة الشرف و ب

 .6002جامعة القاهرة عام  –حاصلة على السنة التمهيدية للماجستير من كلية االعالم  -

جامعة  –اإلعداد حاليا للحصول على درجة الماجستسر فى الصحافة من كلية اإلعالم  -

 .القاهرة 

الصحافة اإللكترونية بكلية اإلعالم معيدة بقسم الصحافة و برنامج  :الوظيفة الحالية 

 .جامعة القاهرة

  :اللغات 

 .درجة اإلجادة ممتاز: اللغة العربية  -

 .درجة االجادة ممتاز: اللغة االنجليزية  -

 درجة اإلجادة جيد: اللغة الفرنسية  -

 :مهارات استخدام الحاسب اإللكترونى

Windows  Vista  , windows 7 , power point , Databases , Microsoft 

office ,  Excel , SPSS. 

 : الخبرات العلمية

 .6002التدريب فى صحيفة الدستور عام  -

خص وسائل اإلعالم المختلفة عام المشاركة فى عمل استطالعات رأى الجمهور فيما ي -

6002- 6009 -6008 . 

الجامعة من خالل تدريب الطالب على  المشاركة فى إعداد وإصدار صحيفة صوت -

 .  6008 -6009ممارسة العمل الصحفى بكافة أشكاله وفنونه فى عام 

ثقافة المواطنة و كيفية التعامل  على تدريب طالب جامعة القاهرة من مختلف الكليات -

وذلك من خالل ورش عمل تتم بشكل دورى فى نادى  مع المشكالت المجتمعية

ضمن مشروع شركاء اإلعالم والشباب والمشاركة المجتمعية   المواطنة بكلية االعالم

 .وحتى الوقت الحالى  6009منذ عام 

ضمن  6008عام " خطوة " اإلشراف على مشروع جريدة متخصصة لألطفال بعنوان  -

 .ية اإلعالم جامعة القاهرةمشروعات التخرج لطلبة قسم الصحافة كل

. د.تحت إشراف أ" رؤية تربوية.. قضايا التعليم الجامعى " المشاركة فى ورشة عمل  -

 .6050عواطف عبد الرحمن 

 

 :لكلية االعالم منها  الجماعية البحوثالمشاركة فى  -



فى عام " 5821-5861تاريخ العالقات المصرية السعودية منذ عام "  بحث بعنوان -

6009. 

دور الصحف فى تشكيل وعى المرأة بقانون األحوال الشخصية تحت " بحث بعنوان  -

 .6008إشراف مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية االعالم جامعة القاهرة فى عام  

الجزء األول فى عام  " يةمصرال الصحافة التعليم الجامعى فى قضايا"بحث بعنوان    -

 .عواطف عبد الرحمن . د. راف أتحت إش 6050 و الجزء الثانى فى عام6008

 .6050بحث  تطوير مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر فى عام  -

حتى الوقت  6008عام  منذ شعبة الصحافة اإللكترونيةرشد أكاديمى لطالب العمل كم -

 .الحالى

 :المؤتمرات العلمية

 .6002عام ية اإلعالم جامعة القاهرة المؤتمر العلمى الدولى الثالث عشر لكل -

اإلعالم بين الحرية " المؤتمر العلمى الدولى الرابع عشر لكلية اإلعالم جامعة القاهرة  -

 .6009" والمسئولية 

 .6009المؤتمر الدولى السادس للبحوث العلمية وتطبيقاتها والذى نظمته جامعة القاهرة  -

 المؤتمر الدولى األول لمركز الدراسات المعرفية بالتعاون مع كلية اإلعالم جامعة -

 .6008"األسرة واإلعالم وتحديات العصر" القاهرة بعنوان 

اإلعالم واإلصالح " المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر لكلية اإلعالم جامعة القاهرة  -

 .6008" الواقع والتحديات: 

 .6008المؤتمر الدولى السابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها الذى نظمته جامعة القاهرة  -

 .6050بكلية اإلعالم جامعة القاهرة " واللغة العربية اإلعالم " مؤتمر  -

 .6050بكلية اإلعالم جامعة القاهرة "اإلعالم والقضاء"مؤتمر  -

 

 :الدورات التدريبية الحاصلة عليها

دورة تدريبية نظمها مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة   -

اإلعالم وحقوق " ة تحت عنوان  باإلشتراك مع مؤسسة فريدريش إيبرت األلماني

 .6009يناير  15-68فى الفترة من  بإشراف الدكتورة إيناس أبو يوسف "اإلنسان 

دورة تدريبية نظمتها كلية اإلعالم بالتعاون مع مؤسسة دويتش فيل األلمانية عن  -

 .6009فبراير  69 -62الصحافة على اإلنترنت فى الفترة من 

ية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دورة تدريبية نظمها مركز تنم -

 .6009مارس  1 -1فى الفترة من " اإلتجاهات الحديثة فى التدريس" القاهرة بعنوان

دورة تدريبية نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  -

 .6009ل إبري 6-15فى الفترة من " إدارة الوقت واإلجتماعات" القاهرة بعنوان 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دورة تدريبية نظمها  -

ابريل  52 – 51فى الفترة من " استخدام التكنولوجيا فى التدريس " القاهرة بعنوان 

6009. 

دورة تدريبية فى تدريب المدربين على منهج مشروع شركاء اإلعالم والشباب  -

 .6009أكتوبر  68-62الفترة من والمشاركة المجتمعية فى 



دورة تدريبية نظمها برنامج تطوير اإلعالم بالتعاون مع كلية اإلعالم جامعة القاهرة  -

 .6008مايو  60 -52فى الفترة من " صحافة الفيديو " تحت عنوان 

دورة تدريبية نظمتها المكتبة المركزية بجامعة القاهرة عن كتابة البحوث والعلمية  -

6008. 

دريبية فى كيفية إعداد فيلم مصور نظمها برنامج تطوير اإلعالم فى يناير دورة ت -

6050. 

 

 

  

 

 

 

 


