
 الذاتية: السيرةبيانات 
 أوال البيانات الشخصية:
 االسم:الزهراء أحمد رشاد

 22/9/1989تاريخ الميالد:
 zahrarashad46@gmail.comالبريد االلكترونى:

 
 ثانيا المؤهالت العلمية:

 .كلية ااٍلعالم جامعة القاهرة -المؤهل الدراسي: بكالوريوس ٍاعالم
 .القسم : صحافة
 .2010 سنة التخرج: 

 .تقدير التخرج : ممتاز مع مرتبة الشرف
 ثالثا الخبرات العملية:

منذ بكلية اإلعالم جامعة القاهرة التعيين كمعيدة بقسم الصحافة  -
29/5/2011. 

 .2019الحصول على ماجستير فى الصحافة بتقدير عام ممتاز عام  -
التعيين كمدرس مساعد بقسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة منذ  -

26/12/2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 رابعا الدورات:
 ".Photoshop"و""wordالحصول على دورات فى برامج  -
 التحرير للمواقع الكترونية بقناة دويتش فيلله األلمانية. الحصول على دورة -
عدة دورات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس جامعة الحصول على  -

دارة ا القاهرة ألزمات والنشر الدولى ونظم مثل دورة اإلدارة الجامعية وا 
 .االمتحانات وتقويم الطالب

 .ICDlصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى اجتياز الرخ -
الحصول على ورشتين بمنتدى اإلعالم والمرأة التابع لمنتدى األصالة   -

 والتجديد لبحوث اإلعالم.
الحصول على دورة التوازن بين الجنسين فى األخبار التابع لمنتدى أريج  -

 صحافة االستقصائية.لل
"تأهيل اإلعالميين فى المجال الرياضى" و الحصول على دورة تدريبية بعنوان  -

" قواعد ترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين" ضمن سلسلة دورات تدريبية 
عبر الواقع االفتراضى  عقدها مؤتمر رياضة المرأة العربية الثانى والذى انعقد 

 بالمركز األوليمبى بالمعادى. 2020نوفمبر  26و 25يومى 
 خامسا التدريب العملى:

 .2009و المصرى اليوم عام  2008التدريب بصحيفة الجمهورية عام  -
 .2010التدريب بالموقع اإللكترونى لنقابة المحامين عام  -
ومنها؛ انفراد سبورت وشبكة أخبار  التدريب بعدة مواقع إلكترونية رياضية -

 .الرياضة المصرية وأخبار مصر الرياضية والموقع اإللكترونى لمجلة كلمتنا 
ف على قسم الرياضة بصحيفة صوت الجامعة ومجلة الجامعة اإلشرا -

 الصادرتين عن جامعة القاهرة.
 
 
 
 



 الجوائز:
الحصول على جائزة الكاتب جمال أبو طالب ألول قسم الصحافة عام  -

2010. 
 .2010الحصول على جائزة الدكتور ابراهيم عبده ألول قسم الصحافة عام  -
 2017سارة بالرزاقة بتونس عام  تمثيل مصر بمهرجان الرياضة النسائية -

 كمنسق إعالمى للملتقى.
 المؤتمرات: 

المشاركة ببحث تم تصنيفه ضمن أفضل ستة بحوث بعنوان" أطر تقديم  -
النساء الرياضيات بعينة من المواقع الصحفية العامة والمتخصصة" بمؤتمر 

بالمركز رياضة المرأة العربية الثانى معًا لمكافحة العنف ضد المرأة المنعقد 
 26و 25األوليمبى برعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة بنى سويف يومى

 .2020نوفمبر
 


