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 :الحالي لعملا

 م0202 ٌناٌر منذ لإلعالم، العالً الدولً المعهد -الصحافة بمسم معٌدة. 

 :متابعتها في ساعدت التي الدراسية المقررات

 (1العربٌة ) اللغة •
 (0) العربٌة اللغة •
 (1) عملً تدرٌب •
  التخرج مشروع •
 (1) الصحفً التحرٌر •
 (0) الصحفً التحرٌر •
 اإلعالمٌة الكتابة الى مدخل •
 الصحفٌة الكتابة اشكال •
 اإلعالمٌة الترجمة مادة •
 التفاعلً االعالم •

 :الدراسية المؤهالت

 ماٌو ،«ممتاز» بتمدٌر -(اإلخباري اإلنتاج لسم) لإلعالم الدولً العالً المعهد -إعالم بكالورٌوس 
 .م0212

 0202-0212 عام جامعة الماهرة-ماجستٌر تمهٌدي 

 جرائم»جامعة الماهرة بموضوع عنوانه   -لسم صحافة -ممٌدة لدرجة ماجستٌر كلٌة إعالم 
 «.العام الشأن ضاٌال نحو الشباب بإتجاهات عاللتها و االجتماعً التواصل موالع عبر التحرٌض

 :اجتازتها التي التدريبية الدورات

 (نت شروق) مولع فً تدرٌب •
 (نٌوز الشروق) جرٌدة فً تدرٌب •
 فن -الحوارٌة البرامج تمدٌم مهارات  -الكاذبة األخبار فخ تجنب: حول تدرٌبٌة دورات •

 Digital مع بالتعاون حًرا صحفًٌا تصبح كٌف -الفنً النمد أساسٌات -الصحفٌة المغامرة
Media Factory. 

 .نبٌل رشا الحوارٌه برامج تمدٌم مهارات ورشة •

mailto:Mirna.arafa@sha.edu.eg


 .هللا عبد دمحم الصحفٌة المغامرة فن ورشة •

 .صدٌك عطا رامً للدكتور الفنً النمد أساسٌات •

 .Digital Media Factory مع بالتعاون حًرا صحفًٌا تصبح كٌف •

 .Digital Media Factory مع بالتعاون حرة صحفٌة تصبح أن كٌفٌة حول عمل ورشة •

 .الصحفٌة األفكار صناعة" عنوان تحت تدرٌبٌة ورشة •

 على المونتاج عمل كٌفٌة و الفوتوشوب استخدام و االلكترونٌة الصحافة حول تدرٌبٌة دورة •

 .األهرام بمؤسسة االللٌمً االهرام معهد من برمٌر برنامج
 .اإلنجلٌزٌة اللغة فً دورة •

 :والكمبيوتر اللغة مهارات

 .العربٌة اللغة: األم اللغه •
 .اإلنجلٌزٌة اللغة: األجنبٌة اللغة •
 Microsoft Word / PowerPoint - Adobe :الكمبٌوتر لبرامج «ممتاز» استخدام •

Photoshop- Adobe InDesign. 

 :ومهنية عملية خبرات

 والموالع الصحف من عدد فً الصحفٌة والموضوعات المماالت من مجموعة نشرت لً •

  .اإللكترونٌة الصحفٌة
 .الفنٌة والمهرجانات العلمٌة المؤتمرات من لعدد اإلعالمٌة التغطٌة فً المشاركة •
 Next Media»» وكاله فً العامة العاللات فً عملت •
 لمدة م0212 عام المحور لناة على «وهوانم بنات» تلفزٌونً برنامج إعداد فً المشاركة •

 .واحد شهر
 .م0212 عام أشهر 3 لمدة طبً مركز فً العامة العاللات فً العمل •
 .العامة الشخصٌات من عدد مع وحوارات صحفٌة، تحمٌمات إجراء •

 

 :خاصة هوايات

 .المراءة •
 .السفر •

 :المراسالت

 :كترونياال البريد

 mernaarafaahmed@gmail.com 
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