
 بيـانات شخصية
 

 

  الســـــــــــــم :     رويـدا أحمد طلب أحمد محمد ا

 

 مصـــــــرية      الجنســــــــية:

 

 كلية اإلعالم وفنون االتصال  – صحافةمدرس   الوظـيـــفـــة:

 اإلسكندرية  –جامعة فاروس 

 

 
 إلسكندريةا محافظة -  سيدي جابر – سبورتنج  –  بورسعيد  ش  224العــنوان:    

 

 01212389072      -  01003873692  ت محمول :  

 

   arody30@yahoo.Com لكتروني:اإلالبريد  

                                 rowida.ahmed33@gmail.com  

 

 

    :ت العلميةالمؤهــــــــــال 
 

كلية البنات  -حاصلة علي درجة الدكتوراه في اآلداب تخصص إعالم  -

في 2015مرتبة الشرف األولي عام   (ممتاز)معة عين شمس بتقدير بجا

  موضوع:

" خطاب المواطنة في المواقع اإللكترونية اإلخبارية وانعكاساته علي   -

 ممارسات الشباب الجامعي .

   

 في موضوع:  2010علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الصحافة  حاصلة  -

 
رها في المعالجة الصحفية لألخبار السياسية في وكاالت األنباء العالمية وأث"

 "الصحافة المصرية
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اسم و  فترة الحضور

عنوان 

 الجامعة

 

 نوعية الشهادة

 أو الدرجة 
 من إلى

 لشهرا السنة الشهر السنة

قسم  انتظام كامل

االجتماع 

شعبة 

إعالم 

 واتصال

جامعة  أكتوبر 1995 مايو  1999 1999 سالليسان

 اإلسكندرية

 

 الليسانس 

 اإلسكندرية         

إعالم  انتظام كامل

تخصص 

صحافة 

 دولية

 
 الماجستير

جامعة  ابريل  2003 يوليو  2010 2010

 اإلسكندرية

 

 الماجستير

 كندريةاإلس         

إعالم  انتظام كامل

تخصص 

صحافة  

 الكترونية

كلية البنات  مارس  2012 يناير  2015 2015 الدكتوراه

لآلداب 

والعلوم 

 والتربية

 

 الدكتوراه

جامعة عين          

 شمس

 

 

  المميزات:
 

     جامعة   – اإلعالمشعبة   -  قسم االجتماع – 1999فعة  األولي علي د  - 

 اإلسكندرية

 1996  عاطف غيث العلمية للتفوق العلمي 0د  جائزةحاصلة علي  -

 مصطفي أمين وعلي أمين  الصحفية  للتفوق العلمي  جائزةحاصلة علي   -       

  2000لعام  علي مستوي الجمهورية اإلعالميةفي مجال الدراسات 

     

 ICDL    حاصلة علي  الرخصة الدولية -      

. International computer Driving License of united nation 

(UNESCO) 

 

  Education IntelCertificate of Completion  حاصلة علي   -      



  TOEFL  حاصلة  علي   -      

 0مهارات اللغة العربية للدراسات العليا دورة حاصلة  علي   -      

 واالجتماعية  اإلعالمية حوثالب( في  spssاجيد استخدام برنامج االحصاء )  -      

حاصلة علي دورات من مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس في الفترة من  -       

 وهي كالتالي:  2015سبتمبر  حتي مايو 

- Orientation to PUA 

- Registration system 

- Research and postgraduate studies  

- Academic integrity 

- Quality assurance 

- Credit hour system 

- Academic advising  

- Philosophy of teaching  

- Learning styles 

- Managing lectures  

- Interactive modalities 
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مستمرة بالعمل 

 حتى اآلنبها 

7000 

 

 6000 

مدرس  أكتوبر  2014 - -

 مساعد

 مدرس  -

كلية اإلعالم وفنون 

جامعة  -االتصال 

 اإلسكندرية  فاروس

االلتحاق 

 فاروسبجامعة 

2200 

         

مدرس - أكتوبر  2011 سبتمبر  2014

 مساعد

  

معهد الدراسات 

كينج  –األدبية 

ندريةمريوط اإلسك  

منتدبه انتداب 

جزئي لتدريس 

 مادة 

كلية اآلداب قسم  مدرس مارس 2015 - - 

جامعة  –اإلعالم 

 اإلسكندرية  

منتدبه انتداب 

جزئي لتدريس 

 مادة 

التعليم الدولي) جامعة  مدرس مارس 2015   

بيروت سابقا( قسم 

 اإلعالم

 جامعة اإلسكندرية  

 

 

 لعلمية : المؤتمرات  والندوات  االمشاركة ب -



 

 المشاركات العلمية : -

                                

 الرئيسي: ث ـبترشيح من الباح   اعيــــجم إعــــداد بحـــثفي  تاركـــش 

 -الجامعي ( اتجاهات الصحفيين والجمهور الجامعي إزاء قضايا التعليم )   

 -القاهرة.عة جام -إعداد فريق من الباحثين بقسم الصحافة بكلية اإلعالم 

2010- 2011. 

 كلية اإلعالالم  –أستاذ علم الصحافة  :د عواطف عبد الرحمن 0أ  الباحث الرئيسي

   .جامعة القاهرة –

 

                                                        األول  لطالب الدراسات العليا بكلية اآلداب جامعة المشاركة بورقة بحثية في الملتقي -       

 .  2012مارس  19 – 18سكندرية في الفترة من اإل

 

المشااكة في ااميالماالعمةياللسمااميالماا إلي ي م؟ااةيقلااميولاالييم ااك يالع ااإ يقلااميم عماا ي -
ي-قما ياج عماك يي- سيفياآلدابيي- كملفياإلم  دةيفييي-ل كلة يي25ال إدةيبلديثإةةي

 بل إال:يب ثإعقدي ي،يي2012 إ مبةي

 كملفيعالليشامبيبل اإاليي–ب كتيلالدابيإاللسإ يإالعةبيفيب ثيم شإةيبم سفي سيفيال -
 ااميالم عماا يالم؟ااةلي يدةاماافيع سلسياافي ملكل اافيالابااكبيال؟اا مميلقااي يالمإاب اافي 

 ال ةيفيإاللدالفي ي-ل؟ يمعميالإ دي

 
المشاركة في  ورشة عمل حول " الديمقراطية والشباب "  باللغة اإلنجليزية  بين  -

يونيو  اإلسكندريةالباحثين المصريين  وباحثين من جامعة الينوي األمريكية  بمكتبة 

2013. 

 

عسميالمالكل فييإا ل كمهكإ اكجتياأل باكءياللاكلمايفيالمشاركة ببحث بعنوان "   -
دةامفيمقكة فيبللي؟ يمعميياألهةا ي يكبي ميال؟ ك فيالم؟ةيفال؟ اميفيلقضكيكياإلةه

يإالإ دي
في المؤتمر العلمي السنوي  األول الدولي للمعهد الدولي لإلعالم باكاديمية الشروق  تحت 

عنوان " االعالم العربي ومواجهة االرهاب الضوابط واخالقيات الممارسة في الفترة من 

 البحوث والدراسات االعالمية ومنشور  بمجلة   ي2016مارس  1-2

 

 

 الحضور بالمؤتمرات والندوات: -

  -أوال: المؤتمرات: 

حضور مؤتمر )العلوم اإلنسانية والقضايا البيئية(, الذي أقامته كلية اآلداب  -

 .2008أبريل  15-14جامعة اإلسكندرية, في الفترة من 

 



عة القاهرة حضور: المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر لكلية اإلعالم جام -

  2008 /7/  3-1" اإلعالم بين الحرية والمسئولية " في الفترة من 

 

حضور مؤتمر )اتجاهات التجديالد واإلصالالف فالي الفكالر اإلسالالمي الحالديث(,  -

 .2009يناير  21-19الذي أقامته مكتبة اإلسكندرية, في الفترة من 

 
 

 

 

 ثانيا الندوات:  

      قاهالا أ.د/ إسالماعيل سالراج الالدين, ضالمن حضور ندوة )حريالة التعبيالر( التالي أل -  

مكتبة اإلسكندرية, و ذلك في إطار احتفالها  هتمأقافعاليات )منتدى الحوار( الذي 

 .2008يوليو  19( في 100بالندوة رقم )

 

حضالور نالدوة )ثقافالة حقالوق اإلنسالالان(, التالي ألقاهالا أ.د/ أحمالد فتحالي سالالرور  -

 هتالالماقأ الالالذيوار( ــالالـالحتدى ــالالـرئالاليس مجلالالس الشالالعب, ضالالمن فعاليالالات )من

  0 2008ديسمبر  20مكتبة اإلسكندرية في 

 

التالالي  التحالالديات والفالالر (,  الطبقالالة الوسالالطى المصالالرية:  حضالالور نالالدوة ) -

ألقاهالا أ.د/ ثالروت إسالحاق عبالد الملالك, أسالتاذ علالم االجتمالاع بكليالة اآلداب جامعالالة 

ية, فالي مكتبالة اإلسالكندر هتماقأ عين شمس, ضمن فعاليات )منتدى الحوار( الذي

 .2009فبراير  21

ألقاهالالالا التالالالي  " األبعالالالاد االجتماعيالالالة لإلصالالالالف االقتصالالالادي نالالالدوة "حضالالالور  -

 االقتصالادية, التنفيالذي السالابق لمنتالدى البحالوثالمدير  -سمير رضوان  الدكتور/

 .2009/  3/  14 فيمكتبة اإلسكندرية ب  -ضمن فعاليات )  منتدى الحوار(

صالري فالي ظالل المتغيالرات الراهنالة" حضور ندوة عن " مستقبل الشباب الم -

 –جامعالالة فالالاروس  -ألقاهالالا المهنالالدس خالالالد عبالالد العزيالالز وزيالالر الشالالباب والرياضالالة

 .2015مايو  7اإلسكندرية  

 

 المشاركات األكاديمية في النشاط الطالبي بالجامعة:  -

 

المشالالاركة فالالي إعالالالداد  نالالدوة عالالالن " فالالن السالاليناريو " لطالالالالب المعهالالد العالالالالي  -

   . 29/3/2012بمركز النيل لإلعالم   -كينج مريوط  -ةللدراسات األدبي

 

إعالالداد  نالالدوة عالالن " فالالن التحريالالر الصالالحفي  " لألسالالتاذ حسالالام عبالالد القالالادر  -

بمركالالز النيالالل لإلعالالالم   -كيالالنج مريالالوط  -لطالالالب المعهالالد العالالالي للدراسالالات األدبيالالة

12/4/2012 .   



ب المعهالالد إعالالداد  نالالدوة عالالن " الجالالرائم اإلليكترونيالالة المسالالتحدثة  "  لطالالال -

   . 19/4/2012بمركز النيل لإلعالم   -كينج مريوط  -العالي للدراسات األدبية

   

 األشراف علي األنشطة الطالبية بمعاهد كينج مريوط  وتنفيذ ما يلي من أنشطة :

إعداد وتنفيذ المسابقة الفنية المتنوعة علي مستوي معاهد كينج مريوط  -

ر واإللقاء , الغناء والعزف, في مجال الشع  2013 \3 \ 26بتاريخ 

 عرض فرقة تياترو. 

 األشراف علي أسرة رواد الكينج وأسرة الحلم المصري. -

إعداد وتنفيذ العرض المســـرحي لطـــــالب معــاهد كينج مريوط  بعنوان  -

   . 2013\ 4 \ 29بتاريخ   " " مسرحية المستشفي 

 
 ن جامعة فاروس باإلسكندرية رئيس تحرير مجلة صوت جامعة فاروس التي تصدر ع - 

 

 مت بتدريس المقررات التالية :ق -

  

( com 402 ( 1 االتصال في مجال االنترنت -    

التغطية اإلخبارية   -2  

التغطية الصحفية المتقدمة  -3  

  -4 الكتابة علي شبكة اإلنترنت   

مقدمة في الصحافة الرقمية -5  

ة تشريعات االنترنت واألقمار الصناعي  -6  

التحرير الصحفي  -7   

علم اجتماع التنمية  -8  

اإلخراج الصحفي وتصميم الصفحات.  -9  

الدعاية والحرب النفسية  – 10  

الرأي العام وطرق قياسه  – 11  

االتصال الدولي  -12  

 

 باإلضافة لمقرران يتم تدريسهم باللغة اإلنجليزية بجامعة فاروس  وهما : 

                                 1 -   Communication skills     

2- Telecommunication Low and Regulations RTV 405 E    -  

 
 

 

 

 المرجعيات :

جامعة   -كلية اإلعالم  -األستاذة الدكتورة / عواطف عبد الرحمن  قسم الصحافة ( 1

 القاهرة 

Phone: 020- 01001648553- 01027423248  



Fax: 020 - 35695333 

Email:     Prof awatefabdelrahman @yahoo.com   

 

 

قسم االجتماع بكلية البنات لآلداب والعلوم  -( األستاذة الدكتورة / اعتماد عالم  2

 جامعة عين شمس  –والتربية 

Phone: 020-  01222624528  

Email:     drallam960@yahoo.com 

 

 

جامعة  –م االجتماع بكلية اآلداب قس –( األستاذ الدكتور/ علي عبد الرازق جلبي 3

 اإلسكندرية 

Office phone: 020- 01222242448 – 01111990607 

Email: alygalaby @yahoo.com 

 

جامعة  -عميد كلية اإلعالم وفنون االتصال   –( األستاذ الدكتور/ فوزي عبد الغني 4

 فاروس 

Office phone: 020- 01221620973  

 
 

 


