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 سيرة ذاتية 

 
 

 :ت الشخصيةياناب: الأولا 
 

 رشا عبد الرحمن حجازي إبراهيمد.  السم 
 عالقات عامة وإعالن التخصص 

الدرجة 

 العلمية 
 استاذ مساعد العالقات العامة واإلعالن

العمل  

 الحالي

 . بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق واإلعالن   العالقات العامة رئيس قسم -

 دبي–التدريب والبرامج بمؤسسة صحافة الذكاء االصطناعي للبحث واالستشراف مدير إدارة  -

 األصالة والتجديد في بحوث اإلعالم العربية .  منتديمنسق شعبة المرأة ب -

مهام  

 أخري

 .2021رئيس كنترول الفرقة الرابعة  -

 2022رئيس معيار المشاركة المجتمعية  -

 . 2021حتي 2020إلعالم بالشروق، منذ مدير وحدة الخريجين، المعهد الدولي العالي ل -

 2022-2021رئيس لجنة النشاط االجتماعي ، المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق للعام  -

 . 2021حتى  2019معيار الطالب والخريجين بوحدة ضمان الجودة بالمعهد منذ  رئيس -

 2016pjdذ رئيس وحدة النشاط الطالبي ، المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق، من -

2020 
  .2016مدير وحدة العالقات العامة ، المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق ،منذ  -

 

ا:   :الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـا
 

 التقدير الجامعة  العنوان  ســنة  ال الدرجـة

4201 وراهالدكت  إعالنات اإلنترنت والقيم االجتماعية ) دراسة ميدانية( 

  آلدابالبنات لكلية 
 والعلوم والتربية 

 عين شمس جامعة 

مرتبة الشرف  
 األولى 

 2007 الماجستير 
إعالناااات الطااارق للسااالت والخااادمات وعالقتهاااا بالسااالو  
االستهالكي ) دراسااة ميدانيااةي لعينااة ماان األساار بمدينااة 

 القاهرة.

  آلدابالبنات لكلية 
 والعلوم والتربية 

 عين شمس جامعة 
 ممتاز 

كلية اآلداب جامعة   اب/ إعالمانس اآلدسلي 1997 الليسانس 
 الزقازيق 

 جيد
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ا:  الـعـلـمـيـة:المؤلفات و الدراسات: ثـالـثـا

 :العلمية األبحاث •

1 
اتجاه الشباب الجامعي نحو إعالنات اإلنترنت واالشباعات المتحققة ) دراسة ميدانية( ، مجلة البحث العلمي  

 .2014الجزء األول  15العدد  في األداب ، كلية البنات لألداب والعلوم والتربية ،

2 
االجتماعي    لألمن   إدراكهم  على  وتأثيرها  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشائعات  مع  الشباب  تعامل 

 2018"دراسة ميدانية" المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن، لعدد الرابع عشر ،إبريل / يونيه 

3 
الرياضية اإللكترونية ودورها في نشر التعصب ، المجلة العلمية لبحوث   صورة األندية كما تعكسها المواقع

 .2018العالقات العامة واإلعالن ،العدد الخامس عشر، يوليو / سيتمبر

4 
مستقبل العالقات العامة في إطار التحول لالتصاالت التسويقية المتكاملة "دراسة ميدانية"، المجلة العلمية 

 .2019اإلعالن العدد السابع عشر، يناير / يونيه  لبحوث العالقات العامة و 

5 
 100دور الحمــالت اإلعالميــة في تشــكيل الوعــي الصحــي للمــرأة المصريــة ،دراســة تطبيقيــة علــى حملـــة  

هــ/ 1441الجـزء  الثـاني، جمـادأل األولـى  -مليون صحة، مجلة البحوث اإلعالمية العدد الثالـث والخمسـون  
 2020يناير  

6 
تعليقــات المســتهلكين علــي مواقــع التســوي اإللكترونــي وتأثيرهــا علــى الســلوا الشــرائي للجمهــور المصــر ، 

 .2020، ابريل / يونيه 2، العدد 19المجلة المصرية لبحوث الرأ  العام المجلد 

7 
صـحافة  اإلمـارات( ، مسسسـة –علي السلوا االستهالكي للجمهورفي ) مصر  19-كيق أثرت جائحة كوفيد 

 . 2020الذكاء االصطناعي للبحث واالستشراف  ، مايو  

8 
اعتماد الجمهور المصر  على صفحة وزارة الصحة  على الفيسبوا أثنـاء أزمـة كورونـا  وتأثيرهـا االتصـالي  
)دراسة ميدانية( ، مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية )المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشـروي( العـدد الرابـع 

 2020عشر، اكتوبر /ديسمبر  
 : الدورات التدريبية:رابعاا

 التاريخ الجهة  الدورة  م

 اساسيات التحول الرقمي 1
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  

 والقيادات، جامعة القاهرة 
 2021إبريل  

 أساسيات التعليم المدمج 2
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  

2120 فبراير  25-24 هرة والقيادات، جامعة القا   

 النشر الدولي للبحوث العلمية 3
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  

2021فبراير  18-17 والقيادات، جامعة القاهرة   

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   إدارة ضغوط العمل 4
 والقيادات، جامعة القاهرة 

2020أكتوبر  18 -17  

 التفكير الناقد 5
نمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  مركز ت

 والقيادات، جامعة القاهرة 
2020أكتوبر  15 -14  
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 نظام االمتحانات وتقويم الطالب  6
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  

 والقيادات، جامعة القاهرة 
2020أكتوبر  13 -12  

 

 التعليم اإللكتروني 7
 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  
 ت، جامعة القاهرة والقيادا 

2020سبتمبر  14 -13  
 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   استخدام التكنولوجيا في التعليم 8
 والقيادات، جامعة القاهرة 

2018سيتمبر  16-17  

 دورات أخرأل: 
مركز الشارقة للتدريب اإلعالمي ، هيئة الشارقة لإلذاعة  افضل الممارسات في صناعة المحتوي الرقمي  -1

 .2022ابريل 11/12والتليفزيون،

 2021تأهيل مقيم خارجي للبرامج األكاديمية وفقا لمعايير اتحاد الجامعات العربية ، أكتوبر  -2

 .2021/ 27/5مقدمة عن الملكية الفكرية ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،  -3
 23/24/25هيئة الشارقة لإلذاعة والتليفزيون،مركز الشارقة للتدريب اإلعالمي ،  مهارات التعامل مت وسائل اإلعالم ،   -4

 . 2021مايو

والتليفزيون، -5 لإلذاعة  الشارقة  هيئة   ، اإلعالمي  للتدريب  الشارقة  مركز   ، االجتماعي  التواصل  في  نفسك   3  -2سوق 
 . 2021مايو

والتليفزيون، -6 لإلذاعة  الشارقة  هيئة   ، اإلعالمي  للتدريب  الشارقة  مركز  االصطناعي،  الذكاء   29  -28صحافة 
 .2021إبريل

أكتوبر   2-1افة الذكاء االصطناعي المفهوم واألدوات ،مؤسسة صحافة الذكاء االصطناعي للبحث واالستشراف ،  حص -7
2020. 

المعهد الدولي العالي    –وحدة ضمان الجودة    –دورة ) تقنيات التعليم اإللكتروني ي ، وحدة التدريب وتطوير المهارات   -8
 .2020سبتمبر   14-13 ،لإلعالم 

وحدة ضمان   –دورة ) نظام العمل في الكنترول في إطار تطبيق نظام البحوث  ي ، وحدة التدريب وتطوير المهارات   -9
 . 2020مايو 17 ،المعهد الدولي العالي لإلعالم  –الجودة 

المهارات   -10 وتطوير  التدريب  وحدة   ، ي  بعد  التعليم عن  مت  الطالب  تفاعل  نسب  تحديد  كيفية   ( وحدة    –دورة 
 .2020مايو  13 ،المعهد الدولي العالي لإلعالم  –الجودة  ضمان 

المهارات   -11 التدريب وتطوير  ، وحدة  ي  للبحوث  اإللكتروني  التصحيح   ( الجودة    –دورة  المعهد    –وحدة ضمان 
 . 2020مايو  10 ،الدولي العالي لإلعالم 

  –تدريب وتطوير المهارات  دورة ) استخدام تطبيقات ميكروسوفت في تقديم المحاضرات والدروس ي ، وحدة ال -12
 . 2020مايو 5  ،المعهد الدولي العالي لإلعالم  –وحدة ضمان الجودة 

  –وحدة ضمان الجودة    –إلكترونياي ، وحدة التدريب وتطوير المهارات    دورة ) كيفية إجراء االمتحانات الجزئية  -13
 .2020مارس  22 ،المعهد الدولي العالي لإلعالم  

وحدة    –ي ، وحدة التدريب وتطوير المهارات  في العملية التعليميةoffice يكروسوفت  استخدام تطبيقات مدورة ) -14
 .2020 ،المعهد الدولي العالي لإلعالم  –ضمان الجودة  

12-Knowledge Management and Talent Management (The British University in Egypt 

2019. 
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13-Time Management Session (The Arab Center for Administrative Development and 

Strategic Studies 2019 ( . 

14-Effective Leadership Session (The Arab Center for Administrative Development and 

Strategic Studies 2019 ( . 

15- Strategic Planning Session (The Arab Center for Administrative Development and 

Strategic Studies)2019. 

16- Effective Communication Session (The Arab Center for Administrative Development 

and Strategic Studies)2019. 

17-Crisis and Disaster Management Session(The Arab Center for Administrative 

Development and Strategic Studies)2019. 

18- Problem Solving and Decision Making Session (The Arab Center for Administrative 

Development and Strategic Studies )2019. 

19-Artificial intelligence Journalism Tools and News Content (Artificial intelligence 

Journalism for Research and Forecasting Certifies ) 2020 

20- Ai Journalism and Robotization of Marketing, (Artificial intelligence Journalism for 

Research and Forecasting Certifies ) 2021     

 

التقويم الذاتي للبرامج التعليمية : كليات ومعاهد التعليم العالي، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والعتماد   -19

 . 2019يوليو  16 -14

  30وزارة االنصاالت وتكنولوجيا المعلومات    –دورة ) إدارة األزماتي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   -20
 . 2018إبريل  7 -مارس

- Pillars, Tactics and Powers of the Change Leader (Syndicate of Applicators)2017.21 

22- Reality – Visualizations Marketing Training Program ((Syndicate of Applicators 

2017. 

 : الدبلومات خامساا

 2021مركز تحكيم الشرق األوسط سبتمبر  ،قادةالدبلوم إعداد  -1

 2021أغسطس الحكومة الرقمية، مركز تحكيم الشرق األوسط  إعداد قادة دبلوم  -2

الدبلوم الحترافي إلعداد قيادات المرأة العربية دوليا وإقليميا ، التحاد األفروأسيوي   -3

 2021للقانون الدولي وتسوية المنازعات ، المركز العربي إلعداد القادة يونيو

  –عربي للتنمية اإلدارية والدراسات الستراتيجية يونيو دبلومة إعداد القادة ، المركز ال  -4

 . 2019يوليو 

5- The Leaders Preparation Diploma (The Arab Center for 

Administrative Development and Strategic Studies2019  (  

 

 سادساا: الملتقيات العلمية والثقافية: 

 التاريخ الجهة المنظمة الملتقى  م

لعلمااااي الاااادولي ) عمالااااة األطفااااال بااااين الملتقااااي ا 1
 الجائز والمحظور ي 

مركز بيلر الدارة االزمات والتحكيم  
جامعة   -الدولي والبحث العلمي لندن

وزارة التعليم والبحث   -السودان الجزيرى 
مركز المرأة للدراسات   -العلمي  العراق 

 جامعة عدن  -وللتدريب اليمن 

 2022يونيو12
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) اإلعااالم والخصوصااية   المؤتمر العلمي الخااامس 2
 الرقمية ي 

  –المعهد الدولي العالي لإلعالم  
 أكاديمية الشروق 

 2022مارس  22-23

3 Mobile Journalism and the Future of 

Media Conference) 

 

Future University in 

Egypt/CanBe Companyfor 

Training 

19-20   

March2022 

 

4  Artificial Intelligence Journalism 

World Forum (AIJWFي 

Artificial Intelligence 

Journalism for Research and 

Forecasting / Higher Colleges 

of Technology(HCTي 

Dubai, 14th and 

15th March) 2022 

الملتقااااااي العلمااااااي ) التعلاااااايم وأزمااااااة األميااااااة فااااااي   5
   المجتمعات الناميةي

كيم  مركز بيلر الدارة االزمات والتح
لندن وجامعة  –الدولي والبحث العلمي 

كسال السودان وجامعة االقصي  
 بفلسطين وجامعة واسط بالعراق

 

 2022يناير  24

 –الملتقااااي العلمااااي الاااادولي تفاااااقم أزمااااة االنتحااااار  6
 األسباب والتداعيات وسبل المواجهة 

مركز بيلر إلدارة األزمات والتحكيم  
 لندن.  –الدولي والبحث العلمي 

 
 2021مبر نوف

المااؤتمر الاادولي ال الاااث ) الرقمنااة وضاامان جاااودة  7
 التعليم العالي ي

اتحاد   –جمعية إدارات ضمان الجودة  
  الجامعات العربية

 2021أكتوبر 

مااااؤتمر إعااااداد قااااادة مسااااتقبل الجمهوريااااة الجدياااادة  8
 والتحول الرقمي

 2021سبتمبر  مركز تحكيم الشرق األوسط 

9 Artificial Intelligence Journalism 
World Forum (AIJWF) 

Artificial Intelligence 
Journalism for Research and 

Forecasting 

Dubai, 29th and 
30th March) 2021 

الماااااؤتمر العلماااااي ال ااااااني ) اإلعاااااالم وقضاااااايا  10
 .المرأةي  

كلية اإلعالم بالجامعة الحدي ة  
 للتكنولوجيا والمعلومات 

2017مارس   29-30  

11 )       المعاااارس الساااانوي لل قافااااات العسااااكرية  
 ذاكرة أكتوبر ي.

هيئة البحوث  –وزارة الدفاع 
2019أكتوبر  10 -5 العسكرية   

21  

الاادولي العااالي  مااؤتمر العلمااي الراباات للمعهاادال
، "بحاااوث اإلعاااالم ومنهجياااة التكامااال لإلعاااالم 

المعرفاااي فاااي إطاااار التحاااوالت الدولياااة الراهناااة 
 وتداعياتها"،  

م2019أبريل  9-8 هد الدولي العالي لإلعالم المع . 

31 م،  2018،  2017أعوام المعهد الدولي العالي لإلعالم مهرجان الشروق إلبداع الشباب    
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بالتعاون مت صندوق التنمية ال قافية/  
 وزارة ال قافة 

م 2019  

41  

الاادولي العااالي مااؤتمر العلمااي ال الااث للمعهدال 
لبحااااااااوث أجنااااااادة مساااااااتقبلية  ، "نحاااااااولإلعاااااااالم

اإلعااالمإ إشااكاليات التحااول ماان النمطيااة إلااى 
  .التجديد واإلبداع"

24-23 المعهد الدولي العالي لإلعالم م  2018أبريل    

51  

للمعهااد الاادولي العااالي مااؤتمر العلمااي ال اااني ال
"اإلعااااااااااالم والتنميااااااااااة المساااااااااااتدامة  لإلعااااااااااالم،

للمجتمعاااااااااااات العربياااااااااااةإ إشاااااااااااكاليات الواقااااااااااات 
 وتطلعات المستقبل " 

 هد الدولي العالي لإلعالمالمع
مارس   27-28

م 2017  

61  

الااادولي العاااالي  الماااؤتمر العلماااي األول للمعهاااد
، "اإلعااالم العربااي ومواجهااة اإلرهااابإ لإلعااالم

 الضوابط المهنية وأخالقيات الممارسة".
م2016مارس  2-1 المعهد الدولي العالي لإلعالم . 

 : المشاركات المجتمعية والعلمية :سابعاا

ورشة علمية بعنوان ) دور األمثال الشعبية في تأطير الوعي لدي الشعوب  إلقاء -1

إلدارة األزمات والتحكيم الدولي والبحث  PILLARالعربية( بالنعاون مع مركز 

 . 2021العلمي،ومركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي،مارس 

ية للمرأة(،  المشاركة كمتحدث في السيمينار العلمي ) منهجية بحوث الصورة الذهن -2

شعبة اإلعالم والمرأة ،منتدي األصالة والتجديد في بحوث اإلعالم العربية يناير 

2021. 

المشاركة كمتحدث في السيمينار العلمي ) المرأة والبتزاز اإللكتروني(، شعبة اإلعالم  -3

 . 2021والمرأة، منتدي األصالة والتجديد في بحوث اإلعالم العربية فبراير 

لمنتدي العالمي لصحافة الذكاء الصطناعي بدولة المارات العربية  المشاركة في ا -4

 2021المتحدة مارس 

المشاركة في المعسكر التدريبي) توليد األفكار ودور الستدامة  في ريادة األعمال (   -5

 . 2021بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مايو 

يئة العمل اإلعالمي وأثرها علي عمل  بالمشاركة كمتحدث في السيمينار العلمي )  -6

(، شعبة اإلعالم والمرأة، منتدي األصالة والتجديد  الصحفيات في الداخل والخارج

 .2021 سبتمبر في بحوث اإلعالم العربية 

 

استخدام النظرية النسوية في البحوث المشاركة كمتحدث في السيمينار العلمي )  -7

ي األصالة والتجديد في بحوث اإلعالم (، شعبة اإلعالم والمرأة، منتداإلعالمية

 .2021 أكتوبرالعربية  

المشاركة كمتحدث في السيمينار العلمي ) بيئة العمل اإلعالمي وأثرها علي عمل   -8

الصحفيات في الداخل والخارج(، شعبة اإلعالم والمرأة، منتدي األصالة والتجديد  

 . 2020في بحوث اإلعالم العربية ،أغسطس 

(،  قضايا المراة كما تعكسها وسائل العالم في السيمينار العلمي ) المشاركة كمتحدث  -9

 ينايرشعبة اإلعالم والمرأة، منتدي األصالة والتجديد في بحوث اإلعالم العربية ،

2022. 
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 المجتمعية المبادرات: ثامنًا 

مبادرة ) حكاية كل بيت ( عن المغالة في تكاليف الزواج تحت شعار سهلها   -

 .  بنتك مش بالكاشماتزودهاش قيمة 

 لدعم ابداعات الشباب. كاتب 1000مبادرة  -

مبادرة بالك ليست لمناهضة الكيانات والشهادات واأللقاب الوهمية سفراء النوايا   -

  الحسنة والدكتوراة الفخرية

يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، مركز بيلر إلدارة األزمات والتحكيم الدولي   16حملة  -

 .  لندن  –والبحث العلمي 

 

 تاسعا: الجوائز والتكريمات

التكاااريم مااان المنتااادي العاااالمي لصاااحافة الاااذكاء االصاااطناعي بدولاااة االماااارات العربياااة المتحااادة  -
 2021مارس  

المعرض السنوي للثقافات في    هيئة البحوث العسكرية –وزارة الدفاع  التكريم من  -

 .   2019العسكرية    

ت الراديو لحملة ) أبو الريش ( في  الحصول علي المركز األول في مشروعات إعالنا  -

إلبداع الشباب بالتعاون مع صندوق التنمية  الثالث  إطار فاعليات مهرجان الشروق 

 م2017الثقافية/ وزارة الثقافة، 

الحصول علي المركز األول في مشروعات إعالنات التليفزيون) سيكو(  في إطار  -

 .2018مارس (  6-3الم ) فاعليات مهرجان الشروق الرابع لبداعات طالب اإلع 

الحصول علي المركز الثالث في مشروعات الحمالت اإلعالمية) حكاية كل بيت( في  -

فبراير (   19-16إطار فاعليات مهرجان الشروق الخامس لبداعات طالب اإلعالم ) 

2019. 

 :السابقة الخبرات عاشرا   -

 التاريخ النشاط  م
 

1998-1996 ة السياسي المصري بقسم التحقيقات بجريد تحت التدريبمحرر  1  

2011 -1998 رئيس قسم المرأة والطفل بمجلة النصر العسكرية 2  
2013 -2012 رئيس قسم التحقيقات بمجلة النصر العسكرية 3  
6201-4120 سكرنير تحرير مجلة النصر العسكرية  4  

 :المهارات والهوايات الخاصة: ثامناا

 المهارات الخاصة: •
 التعلم الذاتي. -
 التدريس وإلقاء المحاضرات. -
 التدريب. -
 المقاالت والتحقيقات الصحفيةتحرير  -
 العمل في إطار مجموعة )العمل الجماعيي. -
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 التواصل وإقامة حوار مت آخرين. -
 مهارات اللغة والكمبيوتر: •

 .مستخدم جيد لإلنترنت -
 .قواعد البيانات العالميةمستخدم جيد ل -
  Microsoft Wordمستخدم جيد لبرنامج  -
 Teams مستخدم جيد لبرنامج -

 الهوايات الخاصة: •

 . العمل ال قافي واالجتماعي -ممارسة الرياضة  -السفر -الكتابة -القراءة

 


