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  .نهال عمر الفاروق بدوي منصور : اإلسم  

 : التدرج الوظيفي

 .3002منذ عام بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة  والتليفزيون ةمعيدة بقسم اإلذاع

 .  3002مدرس مساعد بالقسم منذ عام   

 : المؤهالت العلمية

كلية اإلعالم جامعة عالم، سسم اإلذاعة والتليفزيون، اإلحصلت على درجة البكالوريوس في 
 .بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف 3003القاهرة عام 

حصلت على درجة الماجيستير في اإلعالم الدولي، من سسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم 
الة مع الجامعات العربية س، بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الر 3002جامعة القاهرة عام 

الخطاب الديني كما تعكسه البرامج الدينية الموجهة باللغة " وضوع واألجنبية، وذلك في م
 ".اإلنجليزية في القنوات الفضائية العربية

 :الخبرة العملية

 .3002منذ عام  التدريب العملي لطالب القسم علي مهارات اإلنتاج اإلذاعي المختلفة

من المشروعات التي  دالعدي، وسد حصلت اإلشراف على مشروعات التخرج بشعبة الراديو بالقسم
، 3002، 3002بمهرجان القسم لمشروعات التخرج، وذلك في أعوام  أشرفت عليها على مراكز

3002 ،3002 ،3000 ،3003   . 

المساهمة في تدريس الجانب العملي بقاعات البحث الخاصة ببعض المقررات الدراسية بالقسم 
خبار والبرامج اإلخبارية، مناهج البحث وبحث األ:تحت إشراف أساتذة تلك المقرارت ومن أبرزها

 ، اإلرشاد السياحيمتخصص، اإلعالم الدولي، نظريات اإلعالم، المدخل اإلجتماعي لإلعالم
 .واإلعالن اإلذاعي والتليفزيوني



 3000 -3002عضو هيئة تدريس معاونة بالشعبة اإلنجليزية بالكلية خالل العامين الدراسيين 
بتدريس الجانب العملي بقاعات البحث في العديد من المقررات  ، وذلك3000  -3000و

 -  Radio and TV Research Meathods: الدراسية تحت إشراف أساتذة الكلية ومنها 
Radio and TV Drama   -  الى جانب اإلشراف على التدريب اإلذاعي العملي لطالب

 .3003-3000خالل العام الدراسي    Directing for Radio and TVالشعبة بمادة 

امين الدراسيين عشعبة اللغة اإلنجليزية بالكلية بوحدة ضمان الجودة خالل ال برنامجمنسق مساعد 
 .3000-3000و 3002-3000

 :الدورات التدريبية 

دورة تدريبية في مجال مهارات الكتابة والتقديم اإلذاعي، بالتعاون بين سسم اإلذاعة والتليفزيون، 
 .  3002كلية اإلعالم جامعة القاهرة وبعض الخبراء من إتحاد اإلذاعة والتليفزيون، عام 

دريب ت، بالتعاون بين مركز ال( One Man Show) دورة تدريبية علي مهارات ستوديو الـ 
 .3002،عام (  USAID)والتوثيق واإلنتاج اإلعالمي بالكلية والوكالة األمريكية لإلنماء الدولي 

للتحليل اإلحصائي في مجال اإلعالم،   SPSSتدريبية في كيفية إستخدام برنامج الـدورة 
بالتعاون بين كلية اإلعالم جامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات اإلحصائية بجامعة القاهرة، 

 .  3002عام 

، بالتعاون بين كلية (Online Journalism ) )إلعالم اإللكتروني ا)في مجال دورة تدريبية 
 . 3000، عام DW- Akademieاإلعالم جامعة القاهرة وأكاديمية اإلذاعة والتليفزيون األلماني 

 Radio and TV Package)  داد التقرير اإلذاعي والتليفزيوني دورة تدريبية في مجال إع
Making)   بالتعاون بين كلية اإلعالم، جامعة القاهرة وشبكةBBC عام لقاهرة العربية با ،

3003.  


