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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  سيرة ذاتية
  

  
 .أمل السيد أحمد متولى دراز/ الدكتورة �
  
 . جامعة القاھرة- كلية ا)ع'م–عضو ھيئة التدريس بقسم الصحافة  �
  
  - ١٩٦٦ - محافظة القاھرة - من مواليد جمھورية مصر العربية �

 .متزوجة
  
رة فى حاصلة على بكالريوس ا)ع'م من قسم الصحافة جامعة القاھ �

اDولى على (، "  مع مرتبة الشرفًاجيد جد" بتقدير عام ١٩٨٨عام 
 ).دفعتھا

  
حاصلة على درجة الماجستير فى ا)ع'م من قسم الصحافة بكلية  �

 وموضوع ١٩٩٦فى عام " ممتاز"ا)ع'م جامعة القاھرة بتقدير 
" : تعامل الجمھور مع الصحف فى الريف المصرى : "  رسالتھا

ة على عينة من قريتين إحداھما فى الوجه البحرى دراسة ميداني
 .واDخرى فى صعيد مصر

 
حاصلة على درجة الدكتوراه فى ا)ع'م من قسم الصحافة بكلية  �

مرتبة الشرف اDولى مع "  بتقدير ٢٠٠٢لقاھرة عام اا)ع'م جامعة 
التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات 

" قارئية الصحف المصرية المتخصصة "  رسالتھا ضوعومو" اDخرى
دراسة للمضمون المتخصص فى مصر فى ضوء ع'قة التأثير : 

والتأثر بين السمات والخصائص التحريرية للمضمون المتخصص 
وسمات وخصائص جمھور القراء ودوافع قراءتھم لھذا المضمون 

 .المتخصص
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ة ا)ع'م جامعة القاھرة صدر قرار تكليفھا معيدة بقسم الصحافة بكلي �
 .١٩٨٩عام 

 
 بقسم الصحفة بكلية ا)ع'م فى عام ً مساعداًاصدر قرار تعيينھا مدرس �

١٩٩٦. 
 
 .٢٠٠٢ بقسم الصحافة بكلية ا)ع'م فى عام ًقرار تعيينھا مدرساصدر  �
 
 بقسم الصحافة بكلية ا)ع'م فى ًا مساعدًاصدر قرار تعيينھا أستاذ �

 .٢٠٠٩ديسمبر
  
ر أعمال قسم الصحافة ا إنجاز عدد من البحوث فى إطساھمت فى �

ومركز بحوث الرأى العام ، ومركز بحوث المرأة بكلية ا)ع'م ، ومن 
 :أھم ھذه البحوث

  . القائم باfتصال فى الصحافة المصرية-١
  . قضايا المرأة فى وسائل ا)ع'م الجماھيرية المصرية-٢
  .ايا اfجتماعيةدور الجمعيات اDھلية فى معالجة القض -٣
  . مراجعة نقدية لرسائل الماجستير والدكتوراه بقسم الصحافة-٤
  ) .دراسة حالة Dخبار اليوم( ا)ع'نات فى الصحف المصرية -٥
 المرأة وا)ع'م والتنمية فى صعيد مصر بإشراف منظمة اليونسكو -٦

  .لمرأةبالتعاون مع مركز بحوث المرأة بكلية ا)ع'م ، ومركز دعم قضايا ا
 دور وسائل ا)ع'م فى تنمية الوعى البيئى فى مصر بإشراف وكالة -٧

  .كلية ا)ع'م للبيئة وخدمة المجتمع بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى
دراسة :  اتجاه الخطاب الصحفى تجاه قضايا ومشك'ت التعليم الجامعى -٨

راف قسم تحليلية لعينة من الصحف القومية والحزبية والخاصة بإش
  .الصحافة وإدارة جامعة القاھرة فى إطار اfحتفال بمئوية الجامعة

 اتجاھات الجمھور الجامعى والصحفيين ازاء قضايا التعليم الجامعى فى -٩
  ).بحث جماعى(مصر 

ئية صحف دار التحرير دراسة فى القارئية لحساب مؤسسة دار  قار-١٠
م ومركز بحوث الرأى العام التحرير للطباعة والنشر بإشراف كلية ا)ع'

  .بالكلية
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  :كما قدمت عدة أبحاث خاصة ھى
  
دراسة " :  الجريمة فى الصحف المصريةأخ'قيات نشر مادة  " -١

للمضمون والقائم باfتصال على عينة من الصحف القومية والحزبية 
  ).مشترك(والخاصة 

   
لقومية صورة المرشحين fنتخابات الرئاسة المصرية فى الصحف ا  " -٢

  " . والحزبية والخاصة
  
القضايا المجتمعية كما تعكسھا أبواب بريد القراء فى الصحف  " -٣

دراسة تحليلية لrھرام والمصرى اليوم مع دراسة للقائم " المصرية 
  .باfتصال

  
دراسة لعينة " : الخطاب التنموى فى الصحف اfقتصادية الخاصة  " -٤

  .مصرمن الصحف اfقتصادية الخاصة فى 
  
 تقييم الجمھور Dنماط المعالجة الصحفية المقدمة فى الصفحات البيئية -٥

  .دراسة مقارنة لعينة من الجمھور العام والصفوة" : المتخصصة 
  
  
 فى الفريق البحثى بكلية ا)ع'م )عداد تقرير الممارسة ًاعملت عضو �

 .الصحفية فى مصر بالتعاون مع المجلس اDعلى للصحافة

  

ا)ع'م : ى العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية منھا شاركت ف �

والبيئة فى الوطن العربى ، مستقبل الصحافة المصرية المتخصصة ، 

أخ'قيات ا)ع'م بين النظرية والتطبيق ، ا)ع'م وتحديث المجتمعات 
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العربية ، ا)ع'م والبناء الثقافى و اfجتماعى للمواطن العربى ، 

 . واللغة العربية ، ا)ع'م والقضاء ا)ع'م

  

مجلس ادارة مركز بحوث الرأى العام بكلية تشارك فى عضوية مجلس  �

 ).٢٠٠٩/١٠١٠(ا)ع'م 

 

التى تصدر عن قسم " صوت الجامعة " لجريدة تعمل مدير تحرير  �

 للط'ب ًا منتظمًا تدريبيًاالصحافة بكلية ا)ع'م ، وتتبنى برنامج

 سواء داخل الكلية ، أو فى المؤسسات الصحفية بإشراف قسم الصحافة

 .المختلفة

  

) ٢٠٠٩(للجنة اDسر فى اتحاد ط'ب كلية ا)ع'م  ًأعملت رئيس �

وعضوا فى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة لوكالة الكلية لشئون 

 .البيئة حتى اwن

  

ًئبا  ثم نا٢٠٠٦ًعملت منسقا للجودة ببرنامج قسم الصحافة منذ عام  �

 .٢٠٠٨لمدير وحدة ضمان الجودة بكلية ا)ع'م منذ إبريل 

  

 للجودة بقسم ا)ع'م ًعملت كمسئولة عن توصيف المناھج ومنسقا �

 .٢٠٠٩ يوليو -فبرايرجامعة أم القرى خ'ل الفترة من 
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 :حصلت على عدة دورات تدريبية وھى �

  .أخ'قيات البحث العلمى) ١

  .تقويم نظم اfمتحانات) ٢

  .داد مشروعات البحوث التنافسيةإع) ٣

  .استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس والتدريب) ٤

  .توصيف المقررات الدراسية وإعداد البرامج) ٥

  .إعداد التقرير السنوى والدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم الجامعى) ٦

  

 – الصحافة المتخصصة –التحرير الصحفى : " فى تدريس مواد تشارك  �

 – البحث المتخصص – ا)ع'م والتنمية –'م والتغير اfجتماعى ا)ع

 – مناھج البحث –) مقرر تدريبى(   المعمل الصحفى -الرأى الع'م 

 –) مقرر تدريبى فى شعبة الصحافة اfلكترونية( التغطية ا)خبارية 

سواء فى مرحلة البكالريوس أو مرحلة ) مقرر تدريبى ( مشروع التخرج 

 .لعليا بكلية ا)ع'م جامعة القاھرةالدراسات ا

  

شاركت فى العديد من الندوات وورش العمل والموائد المستديرة والملتقيات  �

 :ا)ع'مية منھا

الملتقى ا)ع'مى لقسم الصحافة حول مستقبل الصحافة المتخصصة  �

)٢٠٠٧.(  

ورشة عمل (القائمون باfتصال فى الصفحات التعليمية المتخصصة  �

) (٢٠٠٨.(  
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ع'م البيئى المسموع والمرئى قائمون باfتصال فى مجال ا)ال �

  ).٢٠٠٨) (ورشة عمل (والمكتوب 

ع'م والوعى البيئى فى المجتمع المصرى بين الواقع والرؤى ا) �

  ).٢٠٠٨) (مائدة مستديرة(المستقبلية 

) بين الماضى والحاضر والمستقبل(ئة عام اندوة جامعة القاھرة فى م �

)٢٠٠٨.(  

  ).٢٠٠٨) (ورشة عمل(يم وا)ع'م فى تنمية المرأة دور التعل �

  ).٢٠٠٩(ندوة دور ا)ع'م والفن فى نشر ثقافة حقوق اfنسان  �

مائدة ( تطوير الدراسات العليا وخطط البحوث بكلية ا)ع'م  �

  ).٢٠٠٩) (مستديرة 

ندوة الشباب وقضايا السكان فى مصر بالتعاون مع المجلس اDعلى  �

جرافيين وصندوق وقومى للسكان وجمعية الديمللجامعات والمجلس ال

 ).٢٠٠٩(المتحدة للسكاناDمم 

دورة تدريبية للباحثين حول الدراسات المسحية فى إطار بحث  �

اتجاھات الجمھور الجامعى والصحفيين نحو قضايا التعليم العالى فى 

 ).٢٠١٠(مصر 

خبرات وتواصل .. اfحتراف ا)ع'مى : ورشة عمل بعنوان  �

)٢٠١٠.( 

لجنة التحكيم الخاصة باDعمال البيئية المقدمة فى إطار أسبوع رئاسة  �

 ).٢٠١٠(البيئة فى جامعة القاھرة 
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ًتتبنى برنامجا بحثيا يقوم على العمل البحثى المنتظم فى مجموعة من  � ً

 :التوجھات والدراسات التى تمثل أجندة بحثية مستقبلية منھا

 –جمھورھا ( الصفحات المتخصصة فى صحافتنا المعاصرة  �

  ). تحريرھا –قضاياھا 

 – اشكالياته – تحريره –قضاياه ( ا)ع'م التنموى المتخصص  �

  )خطابه

مستقبل ا)ع'م المتخصص فى ظل تحديات تكنولوجيا اfتصال  �

 .والوسائل الجديدة

  

  

  )٠٠٢(ل-تصال تليفونيا فى مصر 

  

           35675413-02  كلية ا4عــــــــ-م

         02-35726290                        

          35733727 -02       فاكس كلية ا4ع-م

  

 

  

  


