سيرة ذاتية

البيانات الشخصية
االسم  :آيه يحيى محمد ابراهيم
الوظيفة :مدرس مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون -المعهد الدولي العالي لإلعالم
الحالة االجتماعية :أنسة
السن 03 :سنة
aya.yehia@sha.edu.eg
بيانات التواصل:

المؤهل العلمي:
 بكالوريوس اإلذاعة والتليفزيون – كلية اإلعالم جامعة القاهرة للعام الجامعي  3300تقدير عام ممتاز.
 ماجستير في اإلعالم /كلية اإلعالم جامعة القاهرة للعام الجامعي - 3302تقدير ممتاز.
 مسجلة لنيل درجة الدكتوراه بكلية اإلعالم جامعة القاهرة للعام الجامعي .3333

المؤلفات العلمية:
 كتاب (الصورة المثالية للجسد بين المشاهير والواقع) عن دار العربي للنشر والتوزيع -ديسمبر .3302

األبحاث العلمية:
 بحث منشور وموضوعه (تعرض المراهقين لبرامج تليفزيون الواقع وإدراكهم لصورة الجسد) بمجلة
البحوث والدراسات اإلعالمية الصادرة عن المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق العدد الثالث عشر –
يوليو/سبتمبر.3333
 بحث منشور وموضوعه (تعرض مستخدمي منصات التواصل االجتماعي للمعلومات المضللة حول
الفيروس التاجي كورونا في ظل أزمة وباء المعلومات) المجلة المصرية لبحوث اإلعالم الصادرة عن
كلية اإلعالم جامعة القاهرة ،الجزء الثالث المجلد الرابع العدد  ،77أكتوبر  3330وتم القاؤه بإحدى
جلسات المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين.
 بحث منشور وموضوعه " تطلعات مستخدمي منصات التواصل االجتماعي نحو تطبيقات
 ، "Newsbotsالمجلة المصرية لبحوث الرأي العام الصادرة عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة ،المجلد

الحادي والعشرين العدد الثاني ابريل-يونية  /2222أعمال المؤتمر العلمي التي تصدر عن مجلة
بحوث ودراسات الرأي العام بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.

الدورات العلمية:
دورة التحول الرقمي من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة القاهرة .3333
حاصلة على شهادة  ATEFLمركز اللغات والترجمة بكلية اآلداب جامعة القاهرة سبتمبر3333
النشر الدولي من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة 3302
استخدام تكنولوجيا التعليم والتعلم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة3302
دورة تدريبية عن ريادة األعمال من مركز الدراسات والبحوث بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة
القاهرة .3303
دورة في التنمية البشرية من مركز الدراسات والبحوث بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة
القاهرة. 3303
دورة اللغة االنجليزية حتي المستوى السادس من مركز  Berlitzللغات خالل عامي .3300/3303









دورات خاصة بوحدة ضمان الجودة:






التقويم الذاتي والمؤسسي
التخطيط االستراتيجي
توصيف المقررات والبرامج وتقويم نواتج التعلم.
الدراسة الذاتية .
مواصفات الورقة االمتحانية.

الوحدات
 عضو بمركز التدريب وتطوير المهارات بالمعهد منذ  3307حتي .3330
 عضو بوحدة التعليم االلكتروني ومشرف عام على فريق التعليم االلكتروني للفرقتين الثالثة والرابعة
بالمعهد الدولي العالي لإلعالم منذ  3333حتى 3333م.

الخبرة السابقة:
 عضو بوحدة الجودة منذ  3302حتي .3307
 شاركت بتنظيم عدد من الندوات العلمية والمهرجانات والمؤتمرات العلمية السنوية الخاصة بالمعهد
منذ عام  3302حتى .3330

