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 هويدا محمد رضا الدر
52-9-1991  

شارع مسجد الرسول الخاتمى  6  

الهرم -فيصل –امام حى الهرم  –الطالبية   

جمهورية مصر العربية  -محافظة الجيزه  
+202-35869593 -ت   

+2012-2530913 -محمول  

E-Mail: Hewydadr@yahoo.com. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 المؤهالت العلمية 

 شرف االولى والتوصية بالتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية درجة الدكتوراه مع مرتبة ال -

"معالجة االفالم بعنوان  5009يوليو -قسم االذاعة والتليفزيون -جامعة القاهرة -كلية االعالم

والمسلسالت العربية لموضوع تعاطى وادمان المخدرات وعالقتها بادراك الجمهور المصرى 

 للواقع االجتماعى للمدمنين"

االولى والتوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات  الشرف  مع مرتبة بامتيازة الماجستيرجرد -

 التليفزيونى الكارتون"بعنوان  5001 -قسم االذاعة والتليفزيون -جامعة القاهرة -كلية االعالم

ة دراسة ميدانية على عينة من تالميذ المدارس االبتدائي–وعالقته بإتجاهات األطفال نحو العتف 

"  

 1995- قسم االذاعة والتليفزيون -جامعة القاهرة -كلية االعالم درجة البكالوريوس -

 الخبرات العملية

 -حتى االن: 5009من يونيو   -

 باألكاديميةالى القيام بالتدريس  باإلضافة.جامعة المنوفية – اآلدابكلية -مدرس بقسم االعالم -

 0أخبار اليوم الدولية للهندسة وعلوم االعالم وأكاديمية

 -: 5009حتى يونيو 5009من يونيو  -

 . جامعة المنوفية-كلية االداب–مدرس مساعد بقسم االعالم  -
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 -:5009حتى يونيو  5005من يناير  -

قددوى ومؤسسددات التنميددة  ةمدددرس مسدداعدثباحقس بقسددم بحددوت وقياسددات الددراى العددام  شددعب -

 -وتمثلت اهم المهام فى :ة والجنائية بالقاهرة بالمركز القومى للبحوت االجتماعي االجتماعية 

المشاركة كعضو فى البحوت القومية التى اجراها القسم فدى كدل الخطدوات والتدى تشدمل:االعداد 

للخطط االولية،تجميع البيانات وترجمة الدراسات االجنبية،اعداد االستقصاء وتحليل المضمون، 

ر النهائيدة " ومدن الموضدوعات البحثيدة التدى تدم تدريب الباحثين،  المشداركة فدى كتابدة التقداري

 -المشاركة فيها:

 التقرير االجتماعى للتنمية  البشرية . -

 اراء الجمهور المصرى حول مشكالت المجتمع المصرى  استطالع -

 استطالع اراءا لنخبة حول موضوع المواطنة والمشاركة السياسية  -

 الطفل المصرى والقنوات الفضائية . -

 طالع اراء الجمهور المصرى حول موضوع  الدعم الحكومى للسلع والخدمات .است -

هدددذا باالضدددافه الدددى المشددداركة فدددى اعدددداد المدددؤتمر السدددنوى للمركدددز واالعدددداد لدددور  العمدددل 

 والمشاركة فى االعدادو القاء المحاضرات بالدورات التدريبية التى يعقدها المركز .

 -:5005حتى  يونيو  5001الفترة من مارس  -

قطدداع  -بشددبكة راديددو وتليفزيددون العددرب بمركددز بحددوت المشددتركين رئدديس قسددم  االسددتبيان -

االشراف علدى اجدراء االستقصداء التليفدونى للمشدتركين للتعدرف –بالقاهرة  التسويق والتخطيط

تمارات البحثيددة والتفريدد  علددى االراء والمقترحددات حددول قنددوات الشددبكة والبددرام  واعددداد االسدد

للبيانات واستخرج النتائ  واعداد تقارير اسدبوعية وشدهرية وسدنوية وكتابدة التقدارير النهائيدة 

 الدارة التسويق والتخطيط .

   -:5001حتى مارس  1999الفترة من يونيو -

قطداع  -رئيس قسم تحليل المضمون بمركز بحوت المشتركين بشبكة راديو وتليفزيدون العدرب -

كددل المددواد االعالميددة بالصددحف المحليددة  عاالشددراف علددى تجميدد-التسددويق والتخطدديط بالقدداهرة

والدولية وقنوات التليفزيون والقنوات الفضائية واالعالنات التسدويقية واجدراء دراسدات تحليدل 

مضمون لها من خالل االعداد الستمارات دورية لتحليل المضدمون سدواء مدا يتعلدق بالشدبكة او 
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الشددوتايم سو المفتوحة.واعددداد تقددارير يوميددة وشددهرية -لمنافسددة المشددفرة  ثاالوربددتالشددبكات ا

 وسنوية وكتابة التقارير النهائية الدارة التسويق والتخطيط .

 

 -:1999 ىحت 1991الفترة من -

  جامعة المنصورة .–قسم االعالم التربوى –ية عمعيدة بكلية التربية النو-

 -المهارات :

 تراجادة الكمبيو- 

- Windows Xp, MS office (Word, Excel, Power point, Internet ). 

 

 -اللغات:

 اجادة اللغة العربية واللغة االنجليزية تحدثا وكتابة .

 -العضوية فى الجمعيات العلمية :

 حتى االن , 5002كلية االعالم  منذ عام –جامعة القاهرة –فى جمعية خريجى االعالم   عضو-

 -رجوع اليهم:اشخاص يمكن ال

كلية – اإلذاعةاالستاذ الدكتور /عدلى رضا رئيس قسم االذاعة والتليفزيون واالستاذ بقسم  -

 جامعة القاهرة.-اإلعالم

  0/جامعة القاهرة اإلعالمعميد كلية  مكاويالدكتور/حسن عماد  األستاذالسيد  -

 0االجتماعية التأميناتالدكتورة /نجوى خليل  وزيرة  األستاذة-.

–للبحوت االجتماعية والجنائية  القوميمدير المركز   البغدادينسرين الدكتورة / األستاذة -

 . القاهرة
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–للبحوت االجتماعية والجنائية  القوميللمركز  المستشار االستاذة الدكتورة /نجوى الفوال  -
 القاهرة .

ن واالستاذ بكلية االستاذ الدكتور /سامى عبد العزيز رئيس قسم العالقات العامة واالعال -
 جامعة القاهرة .–االعالم 

 


