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 سيرة الذاتية 

CV 
 

 

       

 رشا سمير  محمد هارون  االسم :                            

  

  

 dr.rasha.samir@sha.edu.eg البريد االلكترونى 
 

 
 املؤهالت العلمية:

 

بمرتبووة الفووور  ق اآلداب جامعوووة الوواان اإلعووال ق يليووةواإلعووالنق ق وووم  عامووةالعالقوووات التخصوو   اإلعووال  دكتووارا   •

  2016   .األولى

 تطبيقيووووة عيووووى عينووووة موووو  منظمووووواتدراسووووة :  نظمووووواتاملإدارة سوووومعة  فوووو دور العالقووووات العامووووة عنوووواان الرسووووالة :    

   املدنياملجتمع 

تقوووووودير ق يليووووووة اآلداب جامعووووووة الوووووواان واإلعووووووالن ق ق ووووووم اإلعووووووال  ق  عامووووووةالعالقووووووات التخصوووووو   اإلعووووووال ماج ووووووتير  •

 2009 ممتاز .

 ل   ف  وسائل اإلعال  املصرية : دراسة تحليلية وميدانية  اكبار لعناان الرسالة :  التغطية اإلعالمية لقضايا          

 2002.  وجامعة الاانق يلية اآلداب   اإلعال  ق  ق م  واإلعالن  ق  عامة  العالقات  اآلداب م  برنامج اللي انس   •

 

 .2020زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطاني، 

 

   املهنية: الخبرات 

 اآلن-2016  الفروقق القاهرة.لإلعال  بأياديمية    العال  الدول باملعهد  درسم •
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  :أعمال خدمة املجتمع

تدريب العاملين بالهيئوة العاموة لقصوار الفقا)وة ااإلدارة املركليوة للتودريبا عيوى الل وايي لل عاليوات   2018 −

نظمتوووإل اإلدارة املركليوووة للتووودريب و عوووداد  والوووذ املختل وووةق  وووم  برنوووامج  تخطووويع وتنظووويم ال عاليوووات املختل وووة  

 .20/12/2018-17ال ترة م   ف القادة الفقا)يين  

عيووى و ووايي املهرجانووات  ن بالهيئووة العامووة لقصووار الفقا)ووة )ووروق إقلوويم القنوواة وسووينا توودريب العوواملي  2018 −

والبروتاكووووالق  ووووم  برنووووامج  إقامووووة املعووووار  واملهرجانووووات  والووووذ  نظمتووووإل اإلدارة  اإلتيكيوووو  وقااعوووودواملعووووار ق 

 .15/3/2018-11ال ترة م   ف املركلية للتدريب و عداد القادة الفقا)يين  

 اجتياز مقابالت العمل.  ومهاراتلإلعال  عيى مهارات التااصلق   العال  الدول تدريب طالب املعهد    2018 −

 لل عاليات .  واإللكتروني  اإلعالمين بالهيئة العامة لقصار الفقا)ة عيى  الل ايي تدريب العاملي  2018 −

 عيى  تخطيع وتنظيم املؤتمرات واملعار  . االجتماع تدريب العاملين بازارة التضام     2018 −

عيوى تخطويع الالموالت اإلعالميوةق  وم  برنوامج  إعوداد  االجتمواع تدريب العواملين بوازارة التضوام    2017 −

-19ال توورة موو   فوو  االجتموواع نظمتووإل اإلدارة املركليووة للتوودريب بووازارة التضووام   والووذ العالقووات العامووة ق  أخصووا ي

 .2017)براير  23

 .بروتاكال وال اإلتيكي قااعد تدريب العاملين باإلدارة املركلية لازارة الفقا)ة عيى    2017 −

 اجتياز مقابالت العمل.  ومهاراتلإلعال  عيى مهارات التااصلق   العال  الدول تدريب طالب املعهد    2017 −

عيوووى مهوووارات التااصووول  تووودريب العووواملين بالهيئوووة العاموووة لقصوووار الفقا)وووة )وووروق إقلووويم القنووواة وسوووينا   2016 −

ق  وووم  برنوووامج األخبوووارت صووويا ة وأسووواليب تنمي، ووواق ومهوووارات االتصوووال باملؤس ووواتق ومهوووارا الشخصووو  واالتصوووال 

-25ال توووورة موووو   فوووو نظمتووووإل اإلدارة املركليووووة للتوووودريب و عووووداد القووووادة الفقووووا)يين  والووووذ   اإلعالمووووي إعووووداد املراسوووول 

30/12/2016. 

 

 

 


