
  

  امل عبد الرحيم كاملـنجوى ك:  مـــا�س

  ١٩٥٤ إبريل ١٥: تاريخ الميــالد 

   مصر – جيزة –الدقى : مكان الميــالد 

  مصرية : الجنسيــــة 

  مسلمة : الديانـــــة 

  متزوجة: الحالة األجتماعية 

  : التخصص والدرجة العلمية - ١

  ٠ ١٩٨٨رة عام دكتوراه فى الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة القاه  -

 .١٩٨٢ستير فى الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة عام جما  -

 .١٩٧٦بكالوريوس إعالم، قسم صحافة، جامعة القاهرة عام   -

  : المقررات التى شاركت فى تدريسھا - ٢

  ٠تاريخ صحافة مصرية  .١

 ٠ا!ع�م والمجتمع  .٢

 ٠الصحافة المصرية والعربية  .٣

 ٠بحث متخصص  .٤

  :ات والندوات والمناقشات المفتوحة التى شاركت فيھا  المؤتمر- ٣

  كلية اإلعالم جامعة القاهرة " الجامعة والصحافة "    حلقة نقاشية حول بحث -

  ٠ وزارة البيئة –   مؤتمر مراجعة سياسات النوع األجتماعى فى إدارة الموارد البيئية -

  ٠ فى األقصر    المشاركة فى دورة تريبية عن المواطنه مع أنترنيوز-

باالشتراك فى المجلس األعلى للصحافة    وباالشتراك مع " حقوق المرأة "    محاضرة فى دورة تدريبية حول -
  المجلس القومى لحقوق األنسان 

  جامعة القاهرة " األزمة األقتصادية وأثارها األجتماعية "   المشاركة فى ندوة -

 السيرة الذاتية
  م كاملنجوى كامل عبد الرحي/  ةرللسيدة ا&ستاذة الدكتو

 



 – كلية اإلعالم –يفية التعرف عليها من خالل وسائل اإلعالم   محاضرة عن أجندة القضايا المجتمعية وك-
  جامعة القاهرة 

 النوع ٠٠تقدم نساء العالم من يتحمل المسئولية أمام المرأة "   المشاركة فى تدشين تقرير اليونيفام حول -
  ٠المجلس القومى للمرأة " األجتماعى والمسائلة 

  ٠ كلية اإلعالم – مركز التدريب واألنتاج اإلعالمى – األنسان   محاضرة عن اشكاليات معالجة قضايا حقوق-

 – كلية اإلعالم – قسم الصحافة – وفد الصحفييين األفارقة –  محاضرة عن الصحافة وقضايا المجتمع -
  جامعة القاهرة 

  ٠  مؤتمر التفاعالت األسرية وتعاطى المخدرات فى وزارة األسرة والسكان -

  ٠جامعة القاهرة " من صدام الحضارات الى تحالف الحاضرات " ج الدين بعنوان   محاضرة إسماعيل سرا-

  ٠ جامعة القاهرة – كلية اإلعال –مركز التدريب والتوثيق " المرأة المصرية فى اإلعالم "   محاضرة عن -

  ٠ جامعة القاهرة –  مؤتمر مستقبل اإلصالح فى العالم األسالمى -

  ٠ معهد الدراسات الدبلوماسية –وزارة الخارجية ومنظمة الوايبو " ية الملكية الفكر"   ندوة حول -

  ٠  ورش عمل مع المجلس األعلى للجامعات حول القضية السكانية -

  ٠"نحو استراتيجية إعالمية لمؤازرة السياسة السكانية فى مصر"   مؤتمر فى المجلس القومى للسكان -

  ٠ًعاما على أتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة   احتفالية الجامعة بمناسبة مرور ثالثين -

  ٠  ندوة  العقد األجتماعى الجديد نحو تكامل السياسات األقتصادية واالجتماعية -

  ٠ والمركز الديموجرافى ٢٠٠٦  ندوة المسح البعدى لتعداد -

  ٠ محافظة مطروح –  رئاسة جلسة فى الملتقى العربى لإلعالم السياحى -

 كلية اإلعالم – قسم الصحافة –" اشكاليات البحوث المسحية الميدانية "   محاضرة فى الدروة التدريبية عنوانها -
٠  

  م٢٣/١٠/٢٠٠٨"  نحو رؤية إعالمية وقانونية لتعديالت األحوال الشخصية"    ندوة -

  م١٩/١١/٢٠٠٨          "كيف تختارين شريك حياتك "   ندوة -

  م٢٠٠٨/ ١/١٢     إلعالم فى تلبية احتياجات التجمعاتدور وسائل  ا"   ندوة -

        المهمشة والفقيرة التى تم تنظيمها مع  اليونسكو

  م٢٢/١٢/٢٠٠٨    "دور اإلعالم والفن فى نشر ثقافة حقوق االنسان "   ندوة -

  م٢٣/٢/٢٠٠٩        "العنف وتأثيره على المجتمع "    ندوة -

  م٢/٢٠٠٩ /١٧ – ١٥    "سرة وتحديات العصر اإلعالم واأل" مؤتمر تنظيم وأمين   -

  م٣١/٣/٢٠٠٩           "ٕاإلعالم وادارة األزمات "  ندوة -

  ٢٠٠٩/ ١١ /٥-٣      ورشة عمل باالشتراك مع وكالة أسبيكت لإلعالن والعالقات-



  "  خبرات وتواصل ٠٠األحتراف اإلعالمى "     العامة بعنوان 

  ٢٠٠٩/ ١٢ /١٠    للسالم وحقوق اإلنسان  مؤتمر بالتعاون بين جمعية الشرق األوسط-

  ٢٠٠٩/ ١٣/١٢       "الشباب وقضايا السكان فى مصر "   ندوة بعنوان -

  ٢٠١٠فبراير١٤، ١٣، ١٠، ٦           " الصحافة التليفزيونية "   دورة تدريبية -

 ٢٠١٠ مارس ٩-٧      " اإلعالم واللغة العربية "   تنظيم وأمين عام مؤتمر -



  ٢٠١٠/ ١٧/٣-١٥الشتراك مع وكالة أسبيكت لإلعالن والعالقات               ورشة عمل با-
  "  خبرات وتواصل ٠٠األحتراف اإلعالمى "     العامة بعنوان 

       ٢٠١٠ إبريل ١ مارس إلى ٢٨  تنظيم أسبوع التوعية البيئة فى الفترة من -
    ٣/٢٠١٠ /٣١"   مجتمعية المستدامة اإلعالم والتوعية بمفاهيم التنمية ال"      وتظيم  ندوة بعنوان 

        متضمن مسابقتى بين الطالب
  ٤/٤/٢٠١٠- ٣          "حول التوعية بالقضايا السكانية "   تنظيم ندوة -
  ٧/٤/٢٠١٠-٦  )٢(اإلعالم والشباب وثقافة المواطنة فى إطار برنامج شركاء "   تنظيم ندوة -
  ٤/٢٠١٠ / ٨-٧      دى القضاء باالشتراك مع نا" اإلعالم والقضاء "   مؤتمر -
  ١٢/٤/٢٠١٠      رئاسة لقاء مفتوح حول التنمية البشرية ضمن مهرجان سور األزبكية-
   ٦/٥/٢٠١٠    منتدى مع شبكة البحوث والتقييم فى مصر تحت رعاية اليونسيف       -

  تعزيز دور اإلعالميين فى نشر البحوث وتداول :  الدولية حول Plan    وهيئة 
  ٠عرفة فى مجال التنمية     الم

  : ا/شراف على الدراسات العليا - ٤

ستير وال3دكتوراه وا�ش3تراك ف3ى لج3ان المناق3شة والحك3م چ3ا!شراف على عشرات من رسائل الما

 العربي3ة ةعلى رسائل مقدمة إلى كلية ا!ع�م وغيرھا من أقسام الصحافة ف3ى الجامع3ات الم3صري

٠  

  )١٩٨٨(  فى إطار التعددية الحزبية الدور التنموى للصحافة المصرية  .١

  )١٩٩٥    ( ١٩٨١ – ١٩٥٤المج�ت اLدبية فى مصر من عام  .٢

  ٢٠١٥ ال33ى ٢٠٠٥م33ستقبل ال33صحافة المتخص33صة ف33ى م33صر خ33�ل الفت33رة م33ن  .٣

)٢٠٠٤( 

معالجة الصحافة المصرية للقضايا العلمية وتأثيرھا على المعارف العلمية للقراء  .٤

  )١٩٩٦(  دراسة مسحية  –

 )٢٠٠٧( حافة الصعيد وموقفھا من القضايا الوطنية وا�جتماعية فى مصر ص .٥

تعامل الجمھور مع الصحف المصرية فى الريف المصرى دراس3ة ميداني3ة عل3ى  .٦

 )١٩٩٠( عينة من القراء 

العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفى للقائمات با�تصال فى الصحافة الم3صرية  .٧

)٢٠٠٢( 



 ( ١٩٥١ – ١٩٢٣ق3ضايا التعل3يم ف3ى الفت3رة م3ن موقف ال3صحافة الم3صرية م3ن  .٨

١٩٩٩( 

 )٢٠٠٨( دور الصحافة فى التنمية السياسية فى سلطنة عمان  .٩

 دراس33ة –دور ال33صحف الع33سكرية كم33صدر للمعلوم33ات Lف33راد الق33وات الم33سلحة  .١٠

 )١٩٩٨(ميدانية 

 ١٩٥٦ – ١٩١٩اتجاھات الصحافة المصرية نحو ق3ضايا الم3رأة ف3ى الفت3رة م3ن  .١١

)١٩٩٨( 

 دراس33ة تحليلي33ة مقارن33ة للم33ضمون والق33ائم –ايا الم33رأة ف33ى ال33صحافة اليمني33ة ق33ض .١٢

  )١٩٩٧( با�تصال 

 ١٩٧١ – ١٩٤١دور نقابة الصحفيين المصريين فى الحياة ال3صحفية الم3صرية  .١٣

)١٩٩٣ (  

دور الصحافة الن3سائية ف3ى وض3ع أولوي3ات اھتم3ام الم3رأة الم3صرية ف3ى الق3ضايا  .١٤

 )١٩٩٥( السياسية 

دراس33ة تحليلي33ة لعين33ة م33ن ال33صحف " ول الفاعل33ة ف33ى النظ33ام ال33دولى ص33ورة ال33د .١٥

  )٢٠٠٣( العربية 

  )٢٠٠٥(  القومية والخاصة –معالجة قضايا المرأة فى الصحف المصرية  .١٦

 )٢٠٠٦(تأثير قوانين الصحف والنشر على ممارسة النقد الصحفى فى مصر  .١٧

 ال33صحف اس33تخدامات ال33شباب الم33صرى لل33صفحات الرياص33ية المتخص33صة ف33ى .١٨

 ٠العامة على شبكة اLنترنت 

 ) ٢٠٠٧( معالجة قضايا العنف ضد المرأة فى المج�ت النسائية المصرية  .١٩

اتجاھات الخطاب الصحفى نحو قضايا المرأة المصرية دراسة مسحية لعين3ة م3ن  .٢٠

 ٠)٢٠٠٥( المج�ت المصرية 

 )٢٠٠٣( معالجة القضايا القومية فى الصحافة اليمنية دراسة مقارنة  .٢١

 )٢٠٠٢(واقع الع�قات العامة فى الوزارات الفلسطينية بين النظرية والتطبيق  .٢٢



 )٢٠٠٣(العوامل المؤثرة على المعالجة الصحفية للشئون الفلسطينية  .٢٣

 ٠)٢٠٠٢(القضايا التنموية فى الصحافة اLرتيرية  .٢٤

 )٢٠٠٥( معالجة الصحف الليبية اليومية Lزمة المياة فى الوطن العربى  .٢٥

 )٢٠٠٥( ب السياسية اليمنية بالصحافة ع�قة النخ .٢٦

 )٢٠٠٥( معالجة الصحافة المصرية للقضايا اليمينة  .٢٧

 ف3ى ال3صحافة الفل3سطينية اليومي3ة ٢٠٠١ سبتمبر ١١المعالجة الصحفية Lحداث  .٢٨

)٢٠٠٦( 

 )٢٠٠٦(استخدامات الجمھور العمانى للصحافة واLشياعات المتخصصة  .٢٩

 )٢٠٠٦(دور اLنشطة اLتصالية للجمعيات اليمنية فى تنمية الوعى البيئى  .٣٠

 ) ٢٠٠٧(معالجة الصحافة العربية الدولية لظاھرة اLرھاب  .٣١

 ) ٢٠٠٨(قضايا المرأة فى الصحافة النسائية اLھلية فى فلسطين  .٣٢

 )٢٠٠٥(قضايا المرأة فى صحيفة ارتيريا الحديثة  .٣٣

 )٢٠٠٦( يا اLص�ح السياسى خطاب الصحافة اLردنية تجاه قضا .٣٤

 )٢٠٠٨(دور الع�قات العامة فى تحقيق الرضا الوظيفى  .٣٥

 )٢٠٠٨(صورة العراق فى الصحافة العربية الدولية  .٣٦

( إعتماد الشباب اLردنى عل3ى ال3صحافة ودورھ3ا ف3ى التوعي3ة بق3ضايا اLرھ3اب  .٣٧

٢٠٠٨( 

ال33سياسية دور ال33صحافة ف33ى ترتي33ب أولوي33ات الجمھ33ور العم33انى تج33اه الق33ضايا  .٣٨

)٢٠٠٦( 

 دراس33ة مقارن33ة عل33ى ال33صحف –ق33ضايا الم33رأة ف33ى ال33صحافة الم33صرية واليمين33ة  .٣٩

 ) ٢٠٠٤(الخاصة 

دور ال33صحافة اليمني33ة ف33ى إم33داد الجمھ33ور بالمعلوم33ات ح33ول الق33ضايا ال33سكانية  .٤٠

)٢٠٠٥ ( 



 –التغطي33ة ال33صحفية لق33ضايا حق33وق ا!ن33سان ف33ى ال33صحف اليومي33ة الفل33سطينية  .٤١

 )٢٢٠٧( اليومية )  الحياة –القدس ( ى صحيفتى دراسة تحليلية عل

ا!ع�ن33ات فٮال33صحافة الفل33سطينية ودورھ33ا ف33ى تك33وين ال33صورة الذھني33ة ال33سلع  .٤٢

والخدمات المعلن عنھا لدى جمھور القراء دراسة تحليلية ميداني3ة عل3ى ال3صحف 

 ) ٢٠٠٦(الفلسطينية 

 وق33واميس  دراس33ة م33سحية للدس33اتير–العوام33ل الم33ؤثرة عل33ى حري33ة ال33صحافة  .٤٣

 )٢٠٠٧(الصحافة فى الوطن العربى 

دور ال33صحافة الجزائري33ة ف33ى ش33كل مف33اھيم واتجاھ33ات ال33شباب الج33امعى نح33و  .٤٤

 )٢٠٠٧(ظاھرة اLرھاب دراسة تحليلية ميدانية 

 )٢٠٠٧(أطر المعالجة الخبرية لقضايا البيئة فى الصحف اليومية الفلسطينية  .٤٥

صال فى تشكيل اتجاھاتھا تجاه الق3ضايا اعتماد المرأة الفلسطينية على وسائل اLن .٤٦

 )٢٠٠٧(الثقافية ا�جتماعية 

 )٢٠٠٧(أطر معالجة الصحف الفلسطينية لقضايا اLمن الداخلى  .٤٧

دور الصحافة الفلسطينية فى تشكيل اتجاھات الجمھ3ور نح3و الم3شاركة ال3سياسية  .٤٨

 )٢٠٠٧(للمراة الفلسطينية 

اسى ل33دى ال33شباب الفل33سطينى دور ال33صحافة الفل33سطينية ف33ى تنمي33ة ال33وعى ال33سي .٤٩

 )٢٠٠٨(دراسة مسحية فى قطاع غزة 

المج333�ت " ماج333ستير ف333ى معھ333د البح333وث البئي333ة جامع333ة ع333ين ش333مس عنوانھ333ا  .٥٠

 "الصناعية

الفل33سطينية عل33ى ’ اعتم33اد الم33را" ماج33ستير ف33ى معھ33د البح33وث العربي33ة عنوانھ33ا  .٥١

 " جتماعية وسائل ا�تصال فى تشكيل اتجاھاتھا نحو القضايا الثقافية وا�

الواق333ع المھن333ى ل�ع�مي333ات " ماجت333سر ف333ى معھ333د البح333وث العربي333ة عنوانھ333ا  .٥٢

 "الفلسطينيات فى قطاع غزة 

دور ال33صحافة الم33صرية ف33ى إم33دام " ماج33ستير ف33ى جامع33ة المن33صورة عنوانھ33ا  .٥٣

 "القراء بالمعلومات حول سياسات الدول الغربية تجاه القضايا العربية 



دور الصحافة المصرية فى ترتيب أولويات "  عنوانھا ماجستير فى جامعة المنيا .٥٤

 "ا�ھتمام بالقضايا القومية لدى قادة الرأى 

الم333ضامين ا�قت333صادية ف333ى " ماج333ستير ف333ى جامع333ة ال333سلطان ق333ابوس عنوانھ333ا  .٥٥

 " الصحافة اليومية العمانية 

العوام3ل الم3ؤثرة عل3ى الحري3ات " ماجستير ف3ى معھ3د البح3وث العربي3ة عنوانھ3ا  .٥٦

  "فية فى الوطن العربى الصح

  

  : الساعات المكتبية - ٦

 )ً عصرا ٣ – ١٢يوم الث�ثاء من الساعة ( ًمدة ث�ث ساعات أسبوعيا  -

  

 :  ساعات العمل فى مجا/ت التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع - ٧

  )ًثمانية وث�ثون ساعة أسبوعيا ( 

  : المحاضرات العامة داخل وخارج الكلية - ٨

اد وتنظيم عدد من الدورات التدريبية للصحفيات با�شتراك مع اليونسكو الدولية ت3م عق3دھا إعد*  

فى إطار برن3امج تط3وير الك3وادر الن3سائية العامل3ة . فى مصر واLردن وتونس والمغرب وباريس

  .فى الصحافة العربية

   :إعداد وتنظيم عدد من الدورات التدريبية لzع�ميين تدور موضوعاتھا حول*  

 ٠ تشريعات وقوانين الصحافة -

 .حرية الصحافة وحقوق ا�نسان  -

 .ا!ع�م وتعزيز حوار الثقافات  -

 .مھارات ا�تصال  -

  .ا!ع�م والتمييز ضد المرأة  -

 ٠  قضايا المرأة الريفية -

  .التأھيل اLكاديمى والمھنى للصحفيين  -

  ٠ حقوق المرأة والمواطنه -



) ي3اچ جامعة مصر للعلوم والتكنولو- أكتوبر ٦ جامعة -جامعة القاھرة (ع�م التدريس بكلية ا!  -

 ال33صحافة ، ال33صحافة الدولي33ة، ال33صحافة وق33ضايا المجتم3ع،موض33وع خ33اص ف3ى ال33صحافة (:م3واد

  ). مناھج بحث، تاريخ الصحافة،المتخصصة

 .عة الدول العربية جام-التدريس بقسم الدراسات ا!ع�مية بمعھد البحوث والدراسات العربية   -

التدريس فى عدد من الجھات التدريبية مثل المجلس اLعلى للصحافة ومعھد التدريب فى إتحاد   -

  .ا!ذاعة والتليفزيون

 : ا&بحاث المنشورة 

٢٠٠٩بحــث باألشــتراك مــع أكاديميــة البحــث العلمــى " دور اإلعــالم فــى التوعيــة البيئيــة   -
    

  ٠)مشترك (٢٠٠٧ –ية  دراسة تاريخ–الصحافة المصرية 

باحـــث " نـ دراســـة تطبيقيـــة علـــي مـــصر والبحريـــ-اإلعـــالم والمـــرأة فـــى الريـــف والحـــضر   -
  ٠ ٢٠٠٧"رئيسى 

 ٢٠٠٥" العربى للنشر والتوزيع " إعداد الصحفى بين التدريب والتعليم   -

 .٢٠٠٤ -تطور الحركة النسائية فى مصر   -

. ٢٠٠٤ -، مـــؤتمر المجلـــس القـــومى للمـــرأة اإلعـــالم والمـــرأة واألهـــداف االنمائيـــة لأللفيـــة  -
 ٠)مشترك(

 .٢٠٠٤ -اعداد الصحفى فى عصر المعلومات، مؤتمر نقابة الصحافيين   -

  )مشترك( . ٢٠٠٣ -اتجاهات الجمهور النسائى نحو برامج المرأة فى التليفزيون   -

معـة العربيــة  الجا- معهـد البحـوث العربيـة - الواقـع واآلفـاق المـستقبلية -اإلعـالم العربـى   -
٢٠٠٢. 

 .٢٠٠٢مستقبل الصحافة المتخصصة فى مصر، المجلس األعلى للصحافة،   -

 .٢٠٠٢ -اإلعالم وحوار الثقافات، الجزائر   -

ــــة تقويميــــة مــــشترك،   - ــــصحفى فــــى الجامعــــات المــــصرية، دراســــة ميداني ــــيم والتــــدريب ال تعل
١٩٩٧. 

 )مشترك. (١٩٩٧مصر، ور المنظمات غير الحكومية فى برامج تنظيم األسرة فى د  -

 .١٩٩٧العوامل المؤثرة فى تشكيل إتجاهات المرأة المصرية نحو البيئة،   -

 يوليـو ٢٣موقف الـصحفى أبـو الخيـر نجيـب مـن القـضايا الـسياسية المثـارة فـى الفتـرة مـن   -
 .١٩٩٨ - ١٩٥٤وحتى نهاية أزمة مارس . ١٩٥٢



 .١٩٩٨االتجاهات الحديثة فى دراسات الصحافة النسائية،    -

الصحافة المصرية وقضايا المـرأة بـالتطبيق علـى المـؤتمر الـدولى للـسكان ومـؤتمر المـرأة،   -
١٩٩٧. 

وســــائل اإلعــــالم وتأثيرهــــا فــــى تــــشكيل الــــوعى وتعــــديل االتجاهــــات والــــسلوك إزاء قــــضية   -
  .١٩٩٦التغيرات المناخية 

  ١٩٩٦" اب الهيئة المصرية العامة للكت" الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية    -

 .١٩٩٦بحوث تاريخ الصحافة وتطورها الموضوعى والمنهجى،   -

 .١٩٩٥دور الصحافة فى تشكيل اتجاهات إيجابية نحو البيئة جامعة الدول العربية   -

  ١٩٩٥المرأة العربية والبيئة فى الوطن العربى برنامج األمم المتحدة للبيئة   -

ـــوس  - ـــائل اإلعــ ـــالم وتأثيــ الــوعى وتعــديل االتجاهــات والــسلوك للحفــاظ علــى رها فــى تــشكيل ـ
 .١٩٩٥البيئة أبو ظبى 

دور الــصحافة النــسائية فــى تنميــة المــرأة المــصرية، المجلــس األفريقــى للتعلــيم اإلعالمــى،   -
 .١٩٩٤غانا 

المعوقات التى تواجه اإلعالم فى معالجته للمشكلة السكانية، المجلـس األعلـى للـصحافة،   -
١٩٩٤. 

  .١٩٩٤االتصال فى الصحافة المصرية، اليونسكو، القائمات ب  -

 .١٩٩٣القائم باالتصال فى الصحافة المصرية بحث جماعى،   -

١٩٩٣اإلعالم والمرأة وتأثيرهما على قضايا التنمية فى الريف المـصرى، بحـث مـشترك،   -
  . 

- فـى الصحافة العلمية وقضايا البيئة، دراسة تطبيقية على صـفحة البيئـة بجريـدة األهـرام  -
  .١٩٩٢ندوة اإلعالم وقضايا البيئة القاهرة، 

 ٠تاريخ المصريين الهيئة العامة للكتاب ".محمود عزمى الصحفى"بعنوان   -

  من جزئين الهيئة العامة للكتاب "١٩٣٦ – ١٩١٩القضايا الوطنية والصحافة الوفدية   -

تـــصادية فــــى الـــصفحات االقتـــصادية فــــى الـــصحف اليوميــــة دراســـة تحليليـــة للــــصفحة االق  -
 .١٩٩١جريدتى األهرام والوفد، القاهرة، 

بحـث مـشترك باشـراف المنظمـة ) مصر والسودان والصومال(الموسوعة الصحفية العربية   -
  .١٩٩١العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 

  



 


