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 gmail.com33rowida.ahmed@:  البريد اإللكتروني
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 515:  رقم المكتب
                                                                                                             

 

  كلية البنات -حاصلة علي درجة الدكتوراه في اآلداب تخصص إعالم 

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

 موضوع: 

 

ي خطاب المواطنة في المواقع اإللكترونية اإلخبارية وانعكاساته عل"

 . "ممارسات الشباب الجامعي

   

 المؤهالت العلمية
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  2010حاصلة  علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الصحافة 

 موضوع:

سية سياار ال"وكاالت األنباء العالمية وأثرها في المعالجة الصحفية لألخب

 في الصحافة المصرية"

 

 شـــاركت في إعــــداد بحـــث جمــــاعي  : 

 - (ضايا التعليم الجامعي ) اتجاهات الصحفيين والجمهور الجامعي إزاء ق

 -رة.جامعة القاه -إعداد فريق من الباحثين بقسم الصحافة بكلية اإلعالم 

2010- 2011. 

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

 رة.  جامعة القاه –اإلعالم 

 

 ة كليا بالمشاركة بورقة بحثية في الملتقي األول  لطالب الدراسات العلي

 .  2012مارس  19 – 18اآلداب جامعة  اإلسكندرية في الفترة من 

 

 المشاركات العلمية
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 المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي " "مصر إلي أين؟ آفاق التحول 

كلية  -كندرية جامعة اإلس  -يناير"  25إلي مجتمع الجودة بعد ثورة 

 ، وتقديم بحث بعنوان: 2012وفمبر ن -سم االجتماع ق -اآلداب 

 

جامعة عين  –والعلوم والتربية  لآلداببحث منشور بمجلة كلية البنات  -

في المجتمع  شمس بعنوان " معالجة الخطاب الصحفي لقيم المواطنة

 لحرية والعدالة " ا-المصري " دراسة تحليلية لصحيفتي الوفد 

 

  المشاركة في  ورشة عمل حول " الديمقراطية والشباب "  باللغة

ية  مريكاأل الينوىلباحثين المصريين  وباحثين من جامعة اإلنجليزية  بين ا

 .2013بمكتبة اإلسكندرية يونيو 

 

 علي المشاركة ببحث بعنوان "  وكـاالت األنبـاء العـالمـية وانعكاسها 

المـعالجة الصحـفية لقضايا اإلرهاب في الصحافة المصرية" دراسة 

 ألوللعلمي السنوي  امقارنة بين صحيفتي  األهرام والوفد في المؤتمر ا

 عالماإلالشروق  تحت عنوان "  بأكاديميةالدولي للمعهد الدولي لإلعالم 

ن الممارسة في الفترة م وأخالقياتالضوابط  اإلرهابالعربي ومواجهة 

  اإلعالميةومنشور  بمجلة البحوث والدراسات    2016مارس  1-2
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 الرقمي  الصحافة االلكترونية واإلعالم 

  اإلعالم الدولي 

 نظريات االتصال ومناهج البحث    

 االهتمامات العلمية


