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  السيرة الذاتية والعلمية الخاصة

 ندية عبد النبي محمد القاضي د.
 جامعة المنوفية –كلية اآلداب 

  
    القاضيندية عبدالنبى محمد محمد  االسم:

 3/11/1691 :تاريخ الميالد

 محافظة الشرقية  –منيا القمح  –خلف التأمينات  –ش المشرق  :محل اإلقامة 

جامعحة   - كليحة اآلداب - بقسح  اععحال  , ومحديرة وححدة الجحودة دالمسحاع الصححافة أستاذ :العمل

 المنوفية

            3991669/600 هاتف المنزل :

                          61003116066  الهاتف المحمول :

   641/ 0001602  هاتف العمل :

 641 / 0030961  فاكس العمل :

       drnadiaelkady@yahoo.comبريد الكتروني:    ال

  

 : ةالعلمي لمؤهالتاثانياً: 
 
 بتقدير عا  جيد جداً. 1661جامعة الزقازيق عا   –كلية اآلداب  –قس  اععال   –ليسانس اآلداب  -1

       بتقحدير ،1662جامعحة الزقحازيق عحا  , كليحة اآلداب, مح  قسح  اععحال إعال  )صححافة   ,  ماجستير -0

الصحافة المصرية لقضايا التعلي  في مصحر , دراسحة تحليليحة مقارنحة  جةمعال :  , وموضوعها ممتاز )

 1661وحتى عا   1611و الجمهورية خالل الفترة م  عا   األخبارو  األهرا لصحف 

بتقححدير  )  0660جامعححة المنوفيححة عححا  ,  كليححة اآلداب, محح  قسحح  الصحححافةافة, الصححح فححي الححدكتورا  -3

 مجلتحي: إخراج المجالت العربية الرياضية , دراسة مقارنة بي    , و موضوعها مرتبة الشرف األولى

 األهرا  الرباضى المصرية و الصقر الرياضي القطرية  

 
  

 : الدورات التدريبية

بمركز  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة على دورة تدريبية  ةحاصل -أ

 :حول    المنوفية

 0660/ 1/ 36 -02الفترة م   فيإدارة الوقت وضغوط العمل  -1

 0666/  0/  16 – 12الفترة م   فيالمؤتمرات العلمية  تنظي   - 0

  0666/ 0/  09 – 04الفترة م   فيالنشر العلمي  - 3 

 0666/ 9/  19- 14الفترة م   فيأنماط التعلي  المختلفة  فيمهارات االتصال  -4 

 0666/  9/  03 -01الفترة م   فيسلوكيات المهنة  -0 

 0666/ 9/ 36 – 01نظ  االمتحانات وتقوي  الطالب في الفترة م   - 9 

 2/0666/  14 -10الفترة م   فيات إدارة الوقت واالجتماع - 2 

 على دورات في الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد  حول : ةحاصل -ب
 1112/ 11 -11في القترة من التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي  -1



 0 

 -11توصيف البرامج و المقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي في الفترة من  -1
11/1/1112 
 11/1/1112-12دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي في الفترة من  -3
 12/1/1112-11التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي في الفترة من-4
-7بروتوكوالت زيارة المراجعة الخارجية : الدورة التطبيقية لمؤسسات التعليم العالي في الفترة من  -1
11/3/1112 . 
 

 اإلشراف العلمى علي الرسائل : 
 

 أوالً : رسائل الماجستير
  وميدانية. معالجة الكاريكاتير الصحفى للقضايا السياسية واالجتماعية فى مصر ، دراسة تحليلية -1

 ) نوقشت  .10/2/0669تاريخ التسجيل 

صورة الواليات المتحدة األمريكية في الكاريكاتير الصحفي المصري دراسة للمضمو  و القائ   -0

 .0661  - 3-10 تاريخ المنحباالتصال 

حتى  1611المجالت العسكرية المصرية، دراسة فى النشأة وتحليل المضمو  فى الفترة م   -3

 .10/16/0611تاريخ منح الرسالة ، 1661

عالقة طالب المرحلة الثانوية العامة بصفحات المقررات التعليمية المتخصصة بالصحف المصرية  -4

 .06/0/0611القومية ، دراسة ميدانية تاريخ منح الرسالة 

تاريخ    تعرض الصحف الخاصة المعاصرة للخصوصية الشخصية واتجاهات النخبة نحوها -0

 14/0/0661التسجيل 

العربية الرسمية والخاصة ، دراسة مقارنة بي  وكالة أنباء  اقتصاديات صناعة وكاالت األنباء -9 

 .14/0/0661تاريخ التسجيل:      الشرق األوسط ووكالة األخبار العربية

 الصحف االقتصادية الدولية والمحلية، دراسة مقارنة بي  الفاينانشيال تايمز البريطانية إخراج -2

 12/9/0666والعال  اليو  المصرية    تاريخ التسجيل 

. الريفيتجا  قضايا المجتمع  المصرية افةالصحي ف فى الصفحات االقتصادية التنمويالخطاب  -1

 10/9/0611تاريخ التسجيل 

 .6/4/0661تاريخ التسجيل   استخدامات الشباب المصري للمدونات واعشباعات المتحققة منها -6

ل المؤثرة في بناء أجندة الصحف االلكترونية المتخصصة حول قضايا التعلي  الجامعي ماالعو -16

 )دراسة مسحية   

 .اتجاهات المراسلي   األجانب نحو واقع الممارسة المهنية للعمل الصحفي في مصر. -11

 

 -:  ثانياً : رسائل الدكتوراه

واععال  الصحفى المطبوع، دراسة  رونيااللكتاتجاهات الجمهور والقائ  باالتصال نحو اععال   -1

 13/1/0616مقارنة    تاريخ التسجيل 

، 0611حتى  0662صورة الواليات المتحدة األمريكية كما تعكسها الصحف المصرية الخاصة م   -0

 13/1/0616دراسة تحليلية مقارنة      تاريخ التسجيل 

قوى السياسية ودورها فى تشكيل اتجاهات أطر تقدي  المواقع االلكترونية الصحفية المصرية لل -3

 دراسة مسحية. 0610الناخبي  نحو االنتخابات الرئاسية 

 تاريخ المنح    ة لدى الرأي العا  المصري دراسة ميدانيةالصورة الذهنية للقوى السياسي -4

14/10/0611. 

 المشاركة في المناقشات العلمية :

 : هي رسائل  عدة مناقشةشاركت في  
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 الصحف المصرية في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو األداء الحكومي . دور -1

يناير دراسة تحليلية مقارنة  00معالجة الصحافة المصرية لقضايا الفساد المالي و اعداري بعد ثورة  -0

 لصحف األخبار والوفد والشروق . 

 امعي نحو اعرهاب في مصر .دور الصحافة االلكترونية في تشكيل معارف واتجاهات الشباب الج -3

أطر تقدي  المواقع االلكترونية الصحفية المصرية للقوى السياسية ودورها فى تشكيل اتجاهات  -4

 دراسة مسحية 0610الناخبي  نحو االنتخابات الرئاسية 

 -0611أطر معالجة مواقع الصحف المصرية ألداء المؤسسة العسكرية خالل الفترة م  يناير  -0

0614 . 

الخطاب التنموي فى الصفحات االقتصادية في الصحافة المصرية تجا  قضايا المجتمع الريفي.  -9

 10/9/0611تاريخ التسجيل 

  

 :  االمتحانات  المقررات الدراسية و أعمال
 
 جامعة المنوفية . –كلية اآلداب   -) ف  االتصال بالجماهير  الفرقة األولي إعال   تدريس مقرر -ا

جامعة  -كلية اآلداب  -و النشر اعلكتروني   الفرقة الثانية إعال   اععالميرر )التوثيق تدريس مق -0

 . آداب طنطا – المنوفية

 جامعة المنوفية . -كلية اآلداب  -إعال   لثة  الفرقة الثا الصحفيةتدريس مقرر )تكنولوجيا الطباعة  -3

جامعة  -كلية اآلداب  -شعبة الصحافة  -ال  مقرر )التدريبات العملية  الفرقة الثالثة إع تدريس -4

 المنوفية 

جامعة  -كلية اآلداب  -تدريس مقرر )إخراج المجلة   الفرقة  الرابعة إعال   شعبة الصحافة    - 0 

 المنوفية  

كلية اآلداب  -شعبة الصحافة  -إعال   -التصوير الصحفي   الفرقة الثالثة و الرابعة  تدريس مقرر ) -9

 كفر الشيخ   جامعة -

كلية اآلداب  -شعبة الصحافة  -إعال   -تدريس مقرر )إنتاج مواد إعالمية  الفرقة الثالثة  و الرابعة  -2

 جامعة كفر الشيخ   -

 -كلية اآلداب  -عالقات عامة شعبة  -إعال   -  الفرقة الرابعة  إعالمي  تدريس مقرر )إنتاج   -1

 .كفر الشيخو المنوفية   جامعتي

 -العالقات العامة  الصحافة و  شعبتي -إعال   -اعشراف علي مشروع التخرج , الفرقة الرابعة  - 6

 كفر الشيخ  المنوفية و  جامعتي  -اآلداب   كليتي

 -كلية اآلداب  -شعبة الصحافة   -إعال   -التحرير الصحفى   الفرقة الرابعة  تدريس مقرر )   -16 

 طنطا  المنوفية  جامعة 

 القيا  بأعمال المراقبة والكنترول في امتحانات الليسانس بكلية اآلداب جامعة المنوفية . -11

 جامعة المنوفية –كلية اآلداب –تمهيدي ماجستير   الصحافة و قضايا المجتمع  ) تدريس مقرر -10

 لمنوفيةجامعة ا –كلية اآلداب –تدريس مقرر) تكنولوجيا الطباعة  والتصوير   تمهيدي ماجستير  -13
 جامعة المنوفية –كلية اآلداب –تمهيدي ماجستير تدريس مقرر ) االخراج الصحفي ( -14
 جامعة المنوفية –كلية اآلداب –الفرقة الثانية دبلو    -تدريس مقرر)  االخراج الصحفي  (   -11
 

 : عضوية اللجان و المجالس

  0662/0661عا  الجامعي لل جامعة المنوفية –عضو لجنة المختبرات بكلية اآلداب  -1

 0661/0666للعا  الجامعي   جامعة المنوفية - اآلداببكلية  اععال عضو فى مجلس قس   -0
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للعامي  الجامعيي   كلية اآلداب جامعة المنوفيةبهيئة تحرير مجلة البحوث العلمية بعضو  -3

 .  0610/0619و  0614/0610و  0614/  0613و .0610/0613و  0611/0610

  0613/0614, منذ العا  الجامعي   جامعة المنوفية  -عضو فى مجلس قس  اععال  بكلية اآلداب -4

 0619/0612للعا  الجامعي  جامعة المنوفية –بكلية اآلداب عضو لجنة المكتبات  -0

 

 :العلمية  لمؤتمراتلمشاركة فى اا

  
واطنة ومستقبل مصر فى الفترة م  المؤتمر العلمى لكلية اآلداب جامعة المنوفية  تحت عنوا  الم -1

 . 0662نوفمبر  02 -00

الثام  عشر باعسكندرية تحت عنوا  حماية البيئة  الدوليالمؤتمر المشاركة ببحث علمى محك  فى  -0

 .جامعة اعسكندرية و الجامعة البريطانية .0661ضرورة م  ضروريات الحياة عا  

 .0661عا  يوليو  جامعة القاهرة  -كلية اععال   - شرع الرابع الدولي المؤتمر العلمىحضور    -3

الخامس عشر لكلية اععال  جامعة الدولي    المؤتمر العلمىالمشاركة ببحث علمى محك  فى  -4

 0666القاهرة عا  

السادس عشر لكلية اععال  جامعة القاهرة الدولي المؤتمر العلمى  المشاركة ببحث علمى محك  فى  -0

 .0616عا  

حضور المؤتمر العلمى الثاني لكلية اآلداب جامعة المنوفية حول : العشوائيات فى مصر مظاهرها  -9

 . 0616نوفمبر  4 -0وعالجها تحت شعار عشوائية الفكر أ  فكر العشوائيات فى الفترة م  

ت عنوا  مؤتمر العلمى الثالث لكلية اآلداب جامعة المنوفية تحلل المشاركة في اللجنة اععالمية   -2

 .0610نوفمبر  9 -4يناير رؤى وآفاق، فى الفترة م   00مصر بعد 

  

 شاركت فيها: التياألنشطة 
    جيل الغد بالكلية أسرة رائدة -1

 اعشراف على مشروعات التخرج الخاصة بطالب الفرقة الرابعة قس  اععال  -0

إلى  ية الفرقتي  ) الثالثة والرابعة  الزيارات الميدانية لطالب شعبة الصحافة بالكلعلى اعشراف  -3

  0662 – 0669أكتوبر بدءاً م  العا  الجامعي  9مؤ سسة أخبار اليو  بمدينة مطابع 

تدريبه  على الفنو   إطارمصاحبة الطالب فى الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحفية وذلك فى  -4

 الصحفية المختلفة وتطبيق ما يدرسونه أكاديمياً. 

يصدرها  التيتراك فى تدريب الطالب على الفنو  الصحفية المختلفة فى جريدة رسالة الجامعة االش -0

 قس  اععال 

لطالب مرحلة البكالوريوس وأربعة ساعات ، الساعات المكتبية بواقع ست ساعات أسبوعيا -: 9

 أسبوعياً للطالب فى مرحلة الدراسات العليا.

 .ع  أعمال الجودة بالقس  لية اآلداب جامعة المنوفية ومسئولة ممثل قس  اععال  بوحدة الجودة بك -2

 

 

 شهادات تقدير

شهادة تقدير م  كلية اععال  جامعة القاهرة للمشاركة الفعالة فى المؤتمر العلمى الخامس  -

الواقع  واعصالححول اععال   0666يوليو  6-2عقد فى الفترة م   والذيعشر للكلية، 

 والتحديات.

ير م  كلية اععال  جامعة القاهرة للمشاركة الفعالة فى المؤتمر العلمى السادس عشر شهادة تقد -

 10-13عقد فى الفترة م   والذيللكلية ، حو اععال  وقضايا المهمشي  الواقع والتحديات 

 .0616يوليو 
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ة الثام  عشر للجامعة البريطانية وجامعة اعسكندرية ومؤسس الدوليشهادة تقدير م  المؤتمر  -

عنماء المد  ، بمناسبة  العربيوالمعهد  العربي األوربيالعلميي  الدوليي  ومركز التعاو  

عقد فى الفترة  والذيالمشاركة الفعالة فى مؤتمر حماية البيئة ضرورة م  ضرورات الحياة 

 .0661مايو  10-16م  

مر العلمى الثالث للكلية شهادة تقدير م  كلية اآلداب جامعة المنوفية للمشاركة الفعالة فى المؤت -

 .0610نوفمبر  9 -4يناير رؤى وآفاق فى الفترة م   00تحت عنوا  مصر بعد 

شهادة تقدير م  قس  اععال  بكلية اآلداب جامعة المنوفية وذلك لإلشراف على  مشروع  -

 تخرج الفرقة الرابعة شعبة الصحافة.

 

 انتدابات لدى جهات خارج الجامعة :

د معة كفر الشيخ لتدريس مقررات إخراج الجريدة والتصوير الصحفى وإنتاج مواكلية اآلداب جا -1

 0613/ 0610  - 0611/0610إعالمية مطبوعة و مشروع التخرج خالل العامي  الدراسيي  

كلية اآلداب جامعة طنطا لتدريس مقررات التحرير الصحفى وتاريخ الصحافة المصرية و الترجمة  -0

 0613/ 0610  - 0611/0610خالل العامي  الدراسيي  عالمي اععالمية والتوثيق اع

 

 :    الخاصة بالدكتورة ندية القاضي العلميقائمة اإلنتاج 
) دراسة  ،  7002معالجة الصحافة المصرية لقضايا حماية البيئة خالل النصف الثاني م  عا   -1

 17 – 10)   م  ضروريات الحياة تحليلية   ، المؤتمر الدولي الثام  عشر ع  حماية البيئة ضرورة

 .   7002مايو 

،  إدراك الجمهور المصري لمخاطر إعالنات المنتجات الدوائية دراسة في تأثير الشخص الثالث -7

 . 7002، 27مجلة بحوث اععال ، العدد 

،  دور الصحافة المصرية في ترتيب أولويات الجمهور نحو قضايا اعصالح االجتماعي في مصر -2

 .7002الخامس عشر ، كلية اععال  ، جامعة القاهرة ،  الدوليتمر المؤ

، المؤتمر  لقضايا المرأة المعيلة ألسر في العشوائيات في الصحافة المصرية الصحفيالخطاب  -4

 .7010السادس عشر، كلية اععال  ، جامعة القاهرة ،   الدولي

، مجلة البحوث  المجتمعيفي التغيير   دور الشبكات االجتماعية اتجاهات اععالميي  نحو  -5

 7011، أكتوبر  23، العدد رق  جامعة األزهر اععالمي،

 75اتجاهات الشباب المصري نحو دور المواقع اعخبارية في دع  التحول الديمقراطي بعد ثورة  -3

 .7012، مجلة بحوث اععال   7011يناير 

الصحف المصرية بالنسبة الصحف المصرية بالنسبة   ييفف  لقائ  باالتصاللقائ  باالتصالبناء أجندة ابناء أجندة ا  ييدور مواقع التواصل االجتماعي فدور مواقع التواصل االجتماعي ف -2

 .  7015, مجلة بحوث الرأي العا  , كلية اععال  ,جامعة القاهرة  لألخبار والقضايا المحليةلألخبار والقضايا المحلية
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