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 ادوــت جـمـن حشـديـد الـعـد سـمـين أحـفـني                  
 

 dr.nevine.heshmat@sha.edu.eg لكترونى:البريد ال 
 

 :  المؤهالت العلمية            
جامعة  -كلية اإلعالم  -مسجلة حاليًا للحصول علي درجة الدكتوراه بقسم اإلذاعة والتليفزيون     

 القاهرة. 

               جامعة القاهرة.  – ماجستير قسم الذاعة والتليفزيون بكلية العالم لة علي شهادة حاص   

 .ممتازتقدير : ب 
   جامعة القاهرة.   –كلية العالم  – ذاعة والتليفزيون قسم ال  –عالم حاصلة على  بكالوريوس ال 

 .جيد جداً عام : تقدير ب

تخرج  بقسم  طار المهرجان السنوى لمشروعات الإهادة التميز في مجال العداد في حاصلة على ش 
 جامعة القاهرة.  -كلية العالم  -الذاعة والتليفزيون 

 . مدرسة ليسيه الحرية بالهرم ) فرنسي ( " أدبي"  حاصلة على الثانوية العامة    

 ( Alliance Françaiseاللغة الفرنسية )   ةحاصلة على دبلوم   

 ".  جيدبتقدير"        

 الخبرات العملية :  
 مدرس مساعد بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق. حاليًا  ▪
 معيدة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق.  ▪

 . المفتوحللتعليم القاهرة جامعة ز مركبرنامج العالم عن  الداري  والمسئولمساعد تدريس  ▪

 .ماسبيرو ذاعة والتليفزيون اتحاد ال طاع الفضائي المصري مساعد مخرج بالق  ▪
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 الدورات التدريبية : 
قدرات أعضاء هيئة التدريس  مركز تنمية  دولي(  -محلي النشر العلمي للبحوث )في دورة تدريبية  ▪

 . والقيادات جامعة القاهرة 

كلية العالم   -بحوث العالم بمركز بحوث الرأي العام دورة تدريبية في الحصاء وتطبيقاتها في  ▪
 جامعة القاهرة. 

هيئة القومية لضمان جودة  البرامج والمقررات بال  دورة تدريبية عن المعايير األكاديمية  وتوصيف ▪
 .التعليم والعتماد

لإلعالم أكاديمية  يم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي  بالمعهد الدولي العالي دورة تدريبية عن التقو  ▪
 الشروق. 

دورة تدريبية عن التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي بالمعهد الدولي العالي لإلعالم   ▪
 أكاديمية الشروق. 

 دورة تدريبية عن أساسيات الكتابة العلمية مركز خدمة المجتمع جامعة القاهرة.  ▪

والمقررات بالمعهد العالي للحاسبات  وتوصيف البرامج  دورة تدريبية عن المعايير األكاديمية  ▪
 وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق. 

  –حاصلة علي دبلومة متخصصه في إدارة الموارد البشرية  مركز الدراسات والبحوث التجارية  ▪
 . باللغة النجليزية كلية التجارة جامعة القاهرة 

 تدريب لمدة شهرين بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصرى.  ▪
 دورة تدريبية لمبادئ تشغيل االستوديوهات التليفزيونية باستوديوهات كلية العالم ▪

 جامعة القاهرة. 

    لمدة شهرين بمجلة أكتوبر.  تدريب ▪

 :  الندوات والمؤتمرات والورش
  Understanding the Peer Review andحضور ورشة عمل بنك المعرفة المصري ) ▪

Publication Process- How to get published)   2022فبراير  . 

 EKB-SAGE; a Unique Content for allحضور ورشة عمل بنك المعرفة المصري ) ▪
Disciplines ) 2021أغسطس . 
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بعنوان  العلمي الثالث للمعهد الدولي العالي لإلعالم أكاديمية الشروق  سيمنار الحضور  ▪
 . 2023يناير ة وعوامل نجاحها( االستبيانات اللكتروني)

صحافة  للمعهد الدولي العالي لإلعالم أكاديمية الشروق بعنوان ) الثانيحضور السيمنار العلمي  ▪
 .2022ديسمبر   والتطبيق(بين البحث الموبايل  

  -" سر تميز التعليم الفنلندي" )الجيزه EDUCAIRO’17حضور المؤتمر الدولي الثاني  ▪
 (. 2017ديسمبر

"العالم والتنمية المستدامة   ألكاديمية الشروق  المشاركة البحثية في المؤتمر العلمي السنوي الثاني ▪
 . 2017مارس 28- 27للمجتمعات العربية تحديات الواقع وتطلعات المستقبل" 

                                    
 المهارات :        
 مهارات الحاسب اآللى : ▫
 .   ICDLحاصلة علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي -

 (. والتعليم اللكتروني لكتروني البريد ال ،  البحث عن المعلومات )نترنت جادة تامة الستخدام ال إ -

 . وتيمز , اكسل وباور بوينت (  ومايكروسوفت أوفيس ) ووردجادة تامة لبرامج الويندوز إ -

 (.  Adobe Premièreجادة تامة الستخدام الحاسب اآللي في المونتاج ) إ -

 اللغات :  

 .   اللغة العربية : اللغة األم -

 جادة تامة للقراءة والكتابة والمحادثة (. اللغة الفرنسية : لغة أولى ) إ  -

 جادة تامة للقراءة والكتابة والمحادثة (. ثانية ) إ اللغة االنجليزية : لغة   -

 مركز اللغات والترجمة بكلية اآلداب جامعة القاهرة.  شهادة التويفلحاصلة علي  -

 من المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة.  المستوى فوق المتوسطحاصلة علي دورة المحادثة  -

 : مهارات أخرى  

 والعالقات العامة. جادة فن االتصاالت إ  -

 العمل الفردى والجماعى.   القدرة علي  -
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 القدرة علي العمل تحت ضغط.   -

 :  بيانات شخصية  

 . مصريةالجنسية:   -

 . أنثىالنوع:   -

            .متزوجةالحالة االجتماعية:   -


