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  الذاتیة السیرة

  :الشخصیة البیانات
  بدري هللا عبد أحمد السید منى                                        :  االسم

  ٢٠/٧/١٩٧٧         :                         المیالد تاریخ

  أنثى     :                                     النوع

   آنسة                        :     االجتماعیة الحالة

  مصریة                                      :  الجنسیة

  اإلسكندریة محافظة        :                         المیالد محل

  اإلسكندریة - الھانوفیل زید أبو ش ٣٨                       :     العنوان

  ٠١٠١٥٩١٩٦٤٥  -  ٠١٢٢٠٩٥٣٥٤٦      :                        الھاتف
   monabadry2016@gmail.com                         : اإللكتروني البرید

                                                           .قسم اإلذاعة والتلیفزیون – بكلیة اإلعالم جامعة القاھرة مدرس مساعد   الوظیفة:  

  :العلمیة المؤھالت

  ٢٠١٩ القاھرة جامعة اإلعالم كلیة – وتلیفزیون إذاعة قسم إعالمماجستیر.  

  .ممتاز:  تقدیر

عنوان رسالة الماجستیر: دور اإلذاعات المصریة في توجیھ الشباب نحو العمل  
  في إطار نظریة المسئولیة االجتماعیة. –المجتمعي 

 ٢٠١٤ القاھرة جامعة اإلعالم كلیة – وتلیفزیون إذاعة قسم إعالم بكالوریوس.  

   .الشرف مرتبة مع ممتاز : تقدیر

  .الدفعة على الرابعة -والتلیفزیون اإلذاعة قسم على الثانیة :ترتیب *

  .انتظام: الدراسة *
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بعنوان "معالجة المواقع اإللكترونیة  ٢٠١٩أكتوبر  ٢١** تم تسجیل خطة الدكتوراه في 
لحروب الجیل الرابع واتجاھات الرأي العام المصري نحوھا"، وذلك بعد عرض الخطة 

السیمنار العلمي لقسم اإلذاعة والتلیفزیون بكلیة اإلعالم جامعة القاھرة في  البحثیة في
  .٢٠١٩یولیو 

  :التدریبیة الدورات

بنك المعرفة" من وحدة ضمان  - بعنوان "استخدام قواعد البیانات اجتیاز دورة تدریبیة *
  . ١٨/٢/٢٠٢٠جامعة القاھرة، وذلك في  -الجودة بكلیة اإلعالم

دورة تدریبیة بعنوان "إعداد المشروعات التنافسیة لتمویل البحوث " من مركز اجتیاز  * 
جامعة القاھرة، وذلك في الفترة من  –تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات 

  .٢٤/١٢/٢٠١٩إلى  ٢٣/١٢/٢٠١٩

* اجتیاز ورشة عمل بعنوان "إعداد استبیانات التغذیة الراجعة" من مركز ضمان الجودة 
   .٢٢/١٢/٢٠١٩ جامعة القاھرة، وذلك في

 دورة تدریبیة بعنوان "تنظیم المؤتمرات العلمیة" من مركز تنمیة قدرات أعضاءاجتیاز * 
إلى  ١٠/٧/٢٠١٩جامعة القاھرة، وذلك في الفترة من  –ھیئة التدریس والقیادات 

١١/٧/٢٠١٩.  

اجتیاز ورشة تدریبیة بعنوان "األمن الرقمي لألفراد والمؤسسات في ظل التحدیات  *
ضمن المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرین (صناعة اإلعالم في ظل التكنولوجیة" 

في جامعة القاھرة، وذلك  - كلیة اإلعالم نولوجیة واالستثماریة)الفرص والتحدیات التك
   .٢٠١٩إبریل  ٢١

دورة تدریبیة بعنوان "التفكیر اإلیجابي" من مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة اجتیاز * 
إلى  ١٨/٣/٢٠١٩امعة القاھرة، وذلك في الفترة من ج –التدریس والقیادات 

١٩/٣/٢٠١٩.  

من مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة اإلدارة الجامعیة" " بعنواندورة تدریبیة اجتیاز * 
إلى  ١٧/١١/٢٠١٨في الفترة من  وذلكجامعة القاھرة،  –التدریس والقیادات 

١٨/١١/٢٠١٨.  
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التفكیر اإلبداعي" من مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة " دورة تدریبیة بعنوان* اجتیاز 
  .٣/٥/٢٠١٨إلى  ٢/٥/٢٠١٨جامعة القاھرة، وذلك في الفترة من  –التدریس والقیادات 

نظم االمتحانات وتقویم الطالب" من مركز تنمیة قدرات دورة تدریبیة بعنوان "* اجتیاز 
إلى  ٨/١/٢٠١٨جامعة القاھرة، وذلك في الفترة من  –أعضاء ھیئة التدریس والقیادات 

٩/١/٢٠١٨.  

 Level 12 على  صوليحو ،Real Soft في اإلنجلیزیة اللغة فيدورات  اجتیاز*
Conversation  ٢٠١٨عام.  

معاییر الجودة في العملیة التدریسیة" من مركز تنمیة " دورة تدریبیة بعنوان* اجتیاز 
جامعة القاھرة، وذلك في الفترة من  –قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات 

  .٢٦/١٢/٢٠١٧إلى  ٢٥/١٢/٢٠١٧

"مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة " من مركز  دورة تدریبیة بعنوان*اجتیاز 
جامعة القاھرة، وذلك في الفترة من  –تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات 

  .١٨/٥/٢٠١٧إلى  ١٧/٥/٢٠١٧

"النشر الدولي للبحوث العلمیة " من مركز تنمیة قدرات  دورة تدریبیة بعنوان*اجتیاز 
إلى  ٢٧/٣/٢٠١٧جامعة القاھرة، وذلك في الفترة من  –ء ھیئة التدریس والقیادات أعضا

٢٨/٣/٢٠١٧.  

من مركز  ،في اإلحصاء بعنوان "التحلیل اإلحصائي لالستبیانات" ورشة عمل* اجتیاز 
  .٢٤/١٢/٢٠١٧ضمان الجودة جامعة القاھرة، وذلك في 

من  SPSS"البرنامج اإلحصائي "تطبیقات اجتیاز ورشة عمل في اإلحصاء بعنوان  * 
  .٢٥/١٢/٢٠١٧جامعة القاھرة، وذلك في مركز ضمان الجودة 

أعمال الجودة * حضور ورشة عمل بعنوان "كیفیة إعداد مصفوفات البرامج" في إطار 
"mass quality في "  ومتطلبات الحصول على الجودة ضمن معیار البرامج التعلیمیة

، وقد تم حصول كلیة اإلعالم ٢٠١٦نوفمبر  ١٥ذلك في كلیة اإلعالم جامعة القاھرة، و
  جامعة القاھرة على االعتماد.



  

٤ 

 

 وتلیفزیون إذاعة قسم ، القاھرة جامعة اإلعالم كلیة في ماجستیر التمھیدي السنة اجتیاز* 
  .٢٠١٥  عام

 LEVELمتقدم التاسع المستوى  على وحصولي اإلنجلیزیة اللغة في دورات اجتیاز* 
NINE مستوى أول ،conversation الشمالیة المنطقة لغات معھد في ٢٠١٥ عام 

،  "MINISTRY OF DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE"باإلسكندریة العسكریة
  حصولي على شھادة معتمدة من وزارة الدفاع.تم و

 الفضائیة المحور بقناة األخبار قطاع في أخبار كمحررة ةتدریبی دورة جتیازا* 
 وحصولي  یوم كل مصر برنامج في البرامج إعدادو المراسلین فریق ضمن والمشاركة

 قناة من ١٦/٤/٢٠١٤ وحتى ١٧/٣/٢٠١٤ من الفترة في بذلك تدریب شھادة على
  .الفضائیة المحور

 محمد.أ ياإلعالم إشراف تحت والمراسل التلیفزیوني التقاریر في تدریبیة دورة اجتیاز* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في حسان

 في ياللیث عمرو.د إشراف تحت يالبرامج واإلعداد الكتابة في تدریبیة دورة اجتیاز *
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار

 اإلعالم بكلیة الجودة وحدة من الصادرة التلیفزیوني التصویر في تدریبیة دورة اجتیاز* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في القاھرة جامعة

 كلیةفي  Final Cut"" ،""Adobe Audition المونتاج في تدریبیة دورة اجتیاز* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في القاھرة جامعة اإلعالم

 "ICDL" ""International Computer Driving License شھادة على الحصول* 
 "Internet -word-excel-Access-PowerPoint "٢٠١٢.  

  

  

  



  

٥ 

 

  :والمشاریع العملیة اإلنجازات

قسم اإلذاعة والتلیفزیون  –اإلشراف على مشروع تخرج رادیو لطالب الفرقة الرابعة  *
بكلیة اإلعالم جامعة القاھرة، بعنوان "ماعت"، والذي یناقش مفھوم التنمیة المستدامة في 

مناقشة المشروع من قبل مصر وأھدافھا، وذلك بالرجوع ألصولھا المصریة القدیمة، وتم 
  .٢٠٢٠مارس  ٨لجنة التحكیم في  

جامعة القاھرة، للمشاركة  كلیة اإلعالم –اإلشراف على تدریب الطالب بقسم اإلذاعة * 
إنتاج الفترات اإلذاعیة والقوالب في فعالیات "رادیو إعالم أونالین" بالكلیة، من خالل 

كما أن ، ٨/٣/٢٠١٧تقدیر بذلك في  وقد تم الحصول على شھادةالبرامجیة المختلفة، 
  اإلشراف على التدریب مستمر حتى تاریخھ.

المشاركة في إعداد بحث بعنوان "تقییم سیاسات اإلنتاج البرامجي واقتصادیاتھ في * 
 الفضائیات المصریة: دراسة على عینة من الفضائیات المصریة الحكومیة والخاصة"

س والعشرین (صناعة اإلعالم في ظل الفرص بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الخام
جامعة  - كلیة اإلعالم والتحدیات التكنولوجیة واالستثماریة)، قسم اإلذاعة والتلیفزیون،

، بفندق موفنبیك في مدینة اإلنتاج ٢٠١٩إبریل  ١٨ - ١٧القاھرة، وذلك في الفترة من  
  اإلعالمي.

كما تعالجھا السینما المصریة دراسة بعنوان "ظاھرة التحرش الجنسي  في المشاركة* 
سمة ن.دأ/ إشراف تحت دراسة تحلیلیة ومیدانیة" -وعالقتھا بالواقع الفعلي للمرأة المصریة

  .٢٠١٥ عام اإلعالم كلیةالسنة التمھیدي في ب دراستي إطار في -  البطریق

بعنوان "أثر تعرض الجمھور المصري للقنوات التلیفزیونیة  بحث إعداد في المشاركة * 
 دراستي إطار في - ولید فتح هللا. دأ/ إشراف تحت الفضائیة على استماعھ للرادیو "

  .٢٠١٥ عام اإلعالم كلیةالسنة التمھیدي في ب

 في -  جیھان یسري. دأ/ إشراف تحت بعنوان "العمل اإلعالمي والشائعات" بحث إعداد *
  .٢٠١٥ عام اإلعالم كلیةالسنة التمھیدي في ب دراستي إطار
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بعنوان "نشأة وتطور وسائل اإلعالم في دول المشرق  بحث إعداد في المشاركة * 
السنة التمھیدي في ب دراستي إطار في -  بركات عبد العزیز. دأ/ إشراف تحت العربي"

  .٢٠١٥ عام اإلعالم كلیة

 اإلرھاب داخل مصر وخارجھا" - بعنوان "نظریات بناء الواقع االجتماعي بحث إعداد *
 عام اإلعالم كلیةالسنة التمھیدي في ب دراستي إطار في -  جیھان یسري. دأ/ إشراف تحت

٢٠١٥.  

 إطار في - ولید فتح هللا. دأ/ إشراف تحت بعنوان "اإلذاعات المتخصصة" بحث إعداد *
  .٢٠١٥ عام اإلعالم كلیةالسنة التمھیدي في ب دراستي

 في -على أحمد سامیة .د/أ إشراف تحت" اإلرھابي" ،"سھر اللیالي" لفیلم األدبي النقد *
  .٢٠١٥ عام اإلعالم كلیةالسنة التمھیدي في ب دراستي إطار

كلیة اإلعالم،  - ثاني بقسم اإلذاعة والتلیفزیونال المركز علىتخرجي  مشروع حصول* 
  .٢٠١٤ عام لھ الصوتي واألداء إعداده في شاركت وقد، "٢٠٥٠أخبار فشرةبعنوان "

 المصریة المرأة مھارات على سفرة سي يب يس قناة تأثیر" بعنوان دراسة يف المشاركة* 
 إطار في -  هللا فتح ولید د.أ إشراف تحت) وتحلیلیة میدانیة دراسة" (الطعام إعداد في

  .٢٠١٤ عام اإلعالم بكلیة دراستي

 تحت " "OLLA التسجیلي التلیفزیوني الفیلم وإخراج وتصویر إعداد يف المشاركة* 
  .٢٠١٤ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  إمام سلوى. دأ/ إشراف

h ps://www.youtube.com/watch?v=r5yQNVdijNU&feature=yout
u.be  

 في  - محمود مروة. د إشراف تحت إذاعیة مفتوحة فترة وتسجیل إعداد في المشاركة* 
  .٢٠١٤ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار

 إشراف تحت" Cable Television"يالكابل التلیفزیون" بعنوان بحث إعداد* 
  .٢٠١٤ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  الشال انشراح.د/أ
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 إشراف تحت" األمریكیة المتحدة الوالیات في اإلنترنت على الرقابة" بعنوان بحث إعداد*
  .٢٠١٤ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -   اللبان درویش شریف د. أ

 ھویدا .د /أ إشراف تحت"  االجتماعیة والمسئولیة الساخر اإلعالم"  بعنوان بحث إعداد* 
  .٢٠١٤ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في - مصطفى

 الشرطي واالرتباط ،الكالسیكي الشرطي االرتباط نظریتي على بالتطبیق بحث إعداد* 
 عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  يالعوادل سلوى .د/أ إشراف تحت اإلجرائي

٢٠١٤.  

 - الدین علم محمود د. أ إشراف تحت" األبعاد ثالثیة الطابعة" اختراع عن بحث إعداد* 
  .٢٠١٤ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في

 معاناة یتناول"  األخیرة الوجبة"بعنوان  مصور تلیفزیوني تحقیق إعداد في المشاركة * 
 حسان محمد. أ يمالاإلع ،ياللیث عمرو.د إشراف تحت  الجامعیة المدن فساد من الطالب

  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في - 

 في - حسان محمد. أ اإلعالمي إشراف تحت اإلعالم كلیة عن تلیفزیوني تقریر إعداد* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار

 إشراف تحت" مصر رادیو" إذاعة عن تقریرإعداد و برامجي تحلیل في المشاركة* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -حامد محمد زینب.د

 التنشیط إطار في مصر في السیاحیة األماكن لبعض میداني بحث إعداد في المشاركة* 
 عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  الشریف سامي. دأ/ إشراف تحت مصر في للسیاحة
٢٠١٣.  

 إشراف تحت السریعة الوجبات أضرار عن إذاعي برنامج وتسجیل إعداد في المشاركة* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  هللا فتح ولید .د/أ

 - على أحمد سامیة .د/أ إشراف تحت" أسود عسل" ،" ومرقص حسن" لفیلم األدبي النقد* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في
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 فودافون – اتصاالت" االتصاالت شركات تقییمل" شكرا كلمني" مشروع في المشاركة* 
 إطار في -  الحدیدي منى. د/أ إشراف تحت والضعف القوة نقاط حیث من "موبینیل –

  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي

 إشراف تحت" االجتماعیة المسئولیة نظریة" ونقد تطبیق مفھوم، عن بحث إعداد* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  حسنى إیمان.د

 تحت ٢٠١٢ رمضان شھر خالل" اتصاالت" لشركة إعالنیة حملة عن بحث إعداد* 
  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في  - يسام علیاء.د إشراف

  "AFP" العالمیة برس فرانس"  الفرنسیة بالوكالة للتعریف بحث في المشاركة* 
Agency France Press"  "دراستي إطار في -صالح فاروق ھناء. دأ/ إشراف تحت 

  .٢٠١٣ عام اإلعالم بكلیة

 -  مناظرة -مجلة(  مختلفة برامجیة قوالب وإخراج تمثیل كتابة، إعداد، في المشاركة* 
 إشراف تحت) محاكمة - مسابقة - مباشر حدیث -حوار -مناقشة - وثائقي فیلم -ندوة

  .٢٠١٢ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  على أحمد سامیة.د/أ

 المعونة عن لالستغناء حسان محمد الشیخ لمبادرة" إعالمي توثیق" إعداد في المشاركة* 
  .٢٠١٢ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في - يمحمد سماح .د إشراف تحت األمریكیة

ي ف البریطانیة يماركون شركة عھد في المصریة اإلذاعة مرحلة"  بعنوان بحث إعداد* 
 بكلیة دراستي إطار في -  الدین صالح خالد. دأ/ إشراف تحت ١٩٤٧: ١٩٣٤ من الفترة

  .٢٠١٢ عام اإلعالم

 التلیفزیوني التصویر في" TV ZOOM LENSES FUJINON" بعنوان بحث إعداد* 
  .٢٠١٢ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  الكریم عبد محمد .د/أ إشراف تحت

 درویش شریف. د /أ إشراف تحت" لإلنترنت السلبیة التأثیرات" بعنوان بحث إعداد* 
   .٢٠١٢ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في - اللبان

 إشراف تحت" المصریة األسرة على الفضائیة القنوات أثر"  بعنوان بحث إعداد* 
  .٢٠١١ عام اإلعالم بكلیة دراستي إطار في -  رضا .عدليد/أ

  



  

٩ 

 

  :الشخصیة والمھارات القدرات

  .جید بدرجة اإلنجلیزیة اللغةإجادة * 

 على، الكتابة Microsoft office الـ الكمبیوتر برامج مع التعامل من التمكن*
  Excel.  الـ جداول على األعمال الحسابیة إنجازو ،Power Point، والـ  Wordالـ
  

  :والوظیفیة العملیة الخبرات

قسم اإلذاعة والتلیفزیون، منذ    - العمل بوظیفة معیدة بكلیة اإلعالم جامعة القاھرة* 
  .٢٠١٩ مارسوحتى  ٢٠١٦یونیو ١١

قسم اإلذاعة  - مدرس مساعد بكلیة اإلعالم جامعة القاھرة الترقیة إلى وظیفة *
  وحتى تاریخھ. ٢٠١٩  مارسوالتلیفزیون، منذ   


