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 ـــةيـرة الذاتـيــالس

 ثريا أحمد البدوى محمد/ دكتورةلل

 

 ىثريا أحمد البدو. د: مـــــــــاالس

 2156 أكتوبر 12: تاريخ الميالد

 .ونائب مدير مركز بحوث ودراسات المرأة, مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن: العمل الحالى
 :التدرج الوظيفى

 .2111-2116 منجامعة القاهرة , كلية اإلعالم, معيد بقسم العالقات العامة واإلعالن -1
 .1006-2116 منجامعة القاهرة , كلية اإلعالم, النمدرس مساعد بقسم العالقات العامة واإلع -2
 .2111-2115 منكندا  –مونتلاير  –مع رئيس قسم العالقات العامة بجامعة كيبك ( بحث وخبرة مهنية)مدرس مساعد  -3
 (.وحتى تاريخه) 1002-1001جامعة القاهرة من , مدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن, كلية اإلعالم -4

-1006 متن أكتتوبر 5جامعتة , ار نصف الوقتت بقستم العالقتات العامتة واإلعتالن, كليتة اإلعتالم وتنتون ا تصتا مدرس مع -5
1005. 

-1006جامعتتة مصتتر للعلتتوم والتكنولوجيتتا متتن , كليتتة اإلعتتالم وا تصتتا , انتتتداب جزئتتى بقستتم العالقتتات العامتتة واإلعتتالن -6
1005. 

 .جامعة حلوان, كلية اإلعالم, نانتداب جزئى بقسم العالقات العامة واإلعال -7
 :الخبرة الوظيفية

 :ثمانية عشر عامًا حيث تم تدريس المواد التالية
 (.أكتوبر 5جامعة  ,جامعة القاهرة)اإلعالم الدولى  -

 5جامعة , جامعة القاهرة)اإلعالن الدولى والعالقات العامة الدولية , موضوع خاص تى اإلعالن, إدارة اإلعالن -
 (.جامعة حلوان, امعة مصر للعلوم والتكنولوجياج, أكتوبر

 .(جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا, أكتوبر 5جامعة ) نظريات اإلعالم -
 (.أكتوبر 5جامعة , جامعة القاهرة)مناهج البحث العلمى وبحوث الرأى العام  -

 (.جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا, أكتوبر 5جامعة ) ا تصا  التنظيمى -

 (.أكتوبر 5جامعة ) م وبروتوكو مراس -

جامعة مصر للعلوم , أكتوبر 5جامعة , جامعة القاهرة) إدارة العالقات العامة, مداخ  إلى العالقات العامة -
 (.والتكنولوجيا

 .(أكتوبر 5جامعة , جامعة القاهرة) مادة إعالمية بلغة ترنسية, الترجمة الفرنسية -
  :الشهادات التى تم الحصول عليها

  جامعتة كيبتك , كليتة العلتوم اإلجتماعيتة, دكتوراه من قستم اإلتصتاQuebec ,دراستة استتخدام "وموضتوعها , كنتدا, متونتلاير
 (.1002-1001" )المثقف المصري للمنتجات ا تصالية األمريكية

  التاليةتي المواد , كندا, 2111-2115مونتلاير من , جامعة كيبك, نظام الساعات المعتمدة من قسم اإلتصا: 
 .جيد جداً : التقدير العام. الخطوات المنهجية والعلمية إلعداد المشروع البحثى -
 .ممتاز: التقدير العام. مناهج البحث العلمى -
هذه المادة ليست لها تقديرًا عامًا طبقًا لالئحة الدراسية . Projet de rechercheاإلعداد الفعلى لمشروع الدراسة  -

 ".قبو . "لقبو  أو الرتضوتخضع تقط لمعيار ا

 .مادة بدون تقديرات. أنشطة علمية بحثية -
  تي المواد التالية, كندا, 2115-2116مونتلاير كندا من , جامعة كيبك, نظام الساعات المعتمدة من قسم اإلتصا: 
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 .ممتاز: التقدير العام. نماذج ا تصا  الجماهيرى -
 .ازممت: التقدير العام. ا تصا  والتنمية -
 .ممتاز: التقدير العام. دورة متقدمة تى ا تصا  -
 .ممتاز: التقدير العام. 2اتيلييه بحثى رقم  -
- Comprehensive exam .نجاح. "  يخضع لتقدير إنما لمعيار النجاح أو السقوط." 

 .ممتاز: التقدير العام. 1بحثى رقم  اتيلييه -
 دور اإلتصتا  "جامعة القاهرة وموضتوعها , كلية اإلعالم, القات العامة واإلعالنمن قسم الع شهادة الماجستير بتقدير ممتاز

 ".دراسة ميدانية على عينة من جمهور الشعب المصرى. الذهنية لألوروبيين لدى الشعب المصرى تي تكوين الصورة

 هذه السنة   تخضع . معة القاهرةجا, كلية اإلعالم, شهادة السنة التمهيدية للماجستير من قسم العالقات العامة واإلعالن
 :وقد تم دراسة المواد التالية. 2111-2111عام  للتقديرات

 .إحصاء بحوث وعمليات -
 .مادة إعالمية بلغة ترنسية -
 .مادة بحث وكتابة بحث متخصص -
 .ا تصا  الجماهيرى وقضايا المجتمع -
 .موضوع خاص تى العالقات -
 .موضوع خاص تى اإلعالن -

 2112-2111عام  جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, البكالوريوس بتقدير جيد جدًا من قسم العالقات العامة واإلعالن شهادة. 
 لغة أجنبية ثانية, ترنسى: لغة أجنبية أولى. )القاهرة, من مدرسة الميردى ديو( رياضة)شعبة علمى , شهادة الثانوية العامة :

 (.إنجليزى

  :المهارات اللغوية

 دة اللغة العربية والفرنسية إجادة تامة تحدثًا وقراءة وكتابة واإللمام الجيد باللغة اإلنجليزيةإجا. 
  :مهارات استخدام الحاسب اآللى

 Windows للتعام  مع البرامج المختلفة. 
 MS Word خراج األبحاث واألعما  المختلفة  .تي كتابة وا 
 MS Power Point موضوع البحث بالمؤثرات والصور المختلفة تي إبراز وعرض أهم النقاط. 
 MS Excel  ًإلنشاء الجداو  والتعام  معها إلكترونيًا وعرض محتوياتها بيانيا. 
 استخدام اإلنترنت ألغراض البحث العلمى والثقاتة العامة وتباد  الرسائ  اإللكترونية. 

  :البحوث العلمية

 المجتمعتتات العربيتتةاإلعتتالم وتحتتديث "جامعتتة القتتاهرة وعنوانتته , كليتتة اإلعتتالمالمشتتاركة تتتى المتتؤتمر العلمتتى الثتتانى عشتتر ب" ,
 .(1005-1006) طنة تى مصرادور اإلعالم تى تعزيز المو "تحليلى وكيفى عن  ببحث

 اإلعتالم وا صتالح السياستى تتي مصتر"جامعتة القتاهرة وعنوانته , المشاركة تي المؤتمر العلمى الحادى عشر بكلية اإلعالم ,
يدة كليتة اإلعتالم تعمت, متاجى الحلتوانى. د.وقد تاز البحث بجائزة أ". مقارنة بين الجمهور والنخبة مسحية وتنومنولوجية راسةد

 (.1006-1002)ألتض  بحث بالمؤتمرات , بجامعة القاهرة

 ببحتتث , "لهويتتة العربيتتةاإلعتتالم المعاصتتر وا"جامعتتة القتتاهرة وعنوانتته , المشتتاركة تتتى المتتؤتمر العلمتتى العاشتتر بكليتتة اإلعتتالم
 .(1002-1002) "عالقة المضامين اإلعالمية األمريكية بالهوية القومية للشباب المصرى الجامعى"ميدانى وكيفى عن 

  الفرانكفونية لتقدم العلوم –ا شتراك بورقة علمية تى مؤتمر للرابطة الكندية 

"ACFAS" Association Canadienne-Francophone pour l'avancement des sciences 
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 .وتتناو  العالقة بين اإلتصا  والثقاتة. كندا, كيبك, Lavalبجامعة  تا   1001مايو  21-22تي الفترة من 
 :الدورات التدريبية

تتي , التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرةتحتت اشتراف مركتز تنميتة قتدرات أعضتاء هيئتة , "طرق حديثة تي التتدريس"دورة تي  -
 .1/1/1006إلى  20/1/1006الفترة من 

تتي الفتترة متن , تحت اشراف مركز تنميتة قتدرات أعضتاء هيئتة التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة, "مهارات التفكير"دورة تي  -
 .22/5/1006إلى  22/5/1006

تتتي الفتتترة متتن , جامعتتة القتتاهرة, ف معهتتد الدراستتات والبحتتوث التربويتتةتحتتت إشتترا, 1002دورة إعتتداد المعلتتم الجتتامعى لعتتام  -
 .1/1/1002إلى  12/5/1002

, دورة حرة تي اللغة اإلنجليزية وتى اللغة الفرنسية وحو  استخدامات الحاسب اآللى تي العلوم ا جتماعيتة لمتدة أربعتة أشتهر -
 .2115إلى ديسمبر  2115تي الفترة من سبتمبر 

 :مية واالجتماعيةاألنشطة العل

ً(5002-5002)منً:ًأولًا
 .جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, نائب مدير مركز بحوث ودراسات المرأة -
 .جامعة القاهرة والمنبثق من وزارة التعليم العالى, وا عتماد الخاص بكلية اإلعالم عضو بمشروع الجودة -
هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة بالنسبة لدورات مهارات  المشاركة كمحاضر وكمنسق تي دورات تنمية قدرات أعضاء -

 .ا تصا  الفعا  ومهارات العرض الفعا 
والمنظمتتة متتن قبتت  مركتتز بحتتوث " تطتتوير صتتورة المتترأة بوستتائ  اإلعتتالم ا قليميتتة"المشتتاركة تتتي إدارة التتدورات التدريبيتتة عتتن  -

 .د من محاتظات جمهورية مصر العربيةتي العدي, ودراسات المرأة والمجلس القومى للمرأة
 .جامعة القاهرة, عضو بلجنة المكتبات بكلية اإلعالم -
 .المشاركة تي اللجان الشفهية الخاصة بطلبة التعليم المفتوح وطلبة الدبلوم الفرنسى -

ً(5002-5002)منً:ًثانيا
 .بالكلية" رةتك"جامعة القاهرة ورائد أسرة , رئيس اللجنة ا جتماعية بكلية اإلعالم -
 .جامعة القاهرة, المشاركة تي لجان تنظيم المؤتمر العلمى بكلية اإلعالم -
 .جامعة القاهرة, عضو بلجنة المكتبات بكلية اإلعالم -
 .المشاركة تي اللجان الشفهية الخاصة بطلبة التعليم المفتوح لطلبة الدبلوم الفرنسى -

ً(5002-5002)منً:ًثالثاًا
جامعتتة القتتاهرة تتتي مجتتا  العالقتتات , كليتتة اإلعتتالم –قستتم العالقتتات العامتتة  -علتتى ستتت رستتائ  ماجستتتيراإلشتتراف المشتتارك  -

 :العامة والتسويق السياسى واإلعالم الدولى
 " دراستتة ميدانيتتة علتتى عينتتة متتن شتتركات القطتتاع العتتام والختتاص تتتي  –أثتتر العولمتتة علتتى استتتراتيجيات العالقتتات العامتتة

 ".مصر
 "  رة على تدتق األنباء الخارجية تي وسائ  اإلعالم المصرية بالتطبيق على عدد من القضايا المصريةالمؤثالعوام." 

 " دراسة على عينة من الجمعيات األهلية –دور ا تصا  المباشر تي تنمية الوعى بقضايا المرأة." 

 "دراسة مسحية"" دور وسائ  ا تصا  تي تشكي  معارف الجمهورية السعودى نحو قضايا اإلرهاب." 

 "دراستة تطبيقيتة علتى الحتزب التوطنى التديمقراطى وحتزب , استتراتيجيات التستويق السياستى لألحتزاب السياستية المصترية
 ".التجمع

 " الجمهور لقضايا المجتمع المدنى إدراكالعوام  المؤثرة على." 

 .ومقرها القاهرة "Eatahd"ولوجية والبشرية رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة بالجمعية المصرية للتنمية التكن -
خصتتتائى اإلعتتتالم بمركتتتز اإلعتتتالم إل" ات ا تصتتتا  واإلقنتتتاع والتفتتتاوضمهتتتار : "المشتتتاركة كمحاضتتتر تتتتي دورة تدريبيتتتة حتتتو  -
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 .تحت رعاية رئيس الهيئة العامة لالستعالمات, القاهرة, بدار المدرعات 1002يونيو  21-25خال  الفترة من , الداخلى
 .1002شار اإلعالمى بالمركز المصري لخدمات التنمية والدعم المؤسسى منذ مايو تمسال -
 .جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, المشاركة تي اللجان التحريرية والشفهية ولجان التصحيح الخاصة باختبارات القدرات -
 .جامعة القاهرة, فرق المختلفة بكلية اإلعالمبال( مراقبة وكنترو )المشاركة تي لجنة طبع اإلمتحانات ولجان اإلختبارات  -
 .العم  كمرشد أكاديمى للطلبة الجدد بكلية اإلعالم -
 .المشاركة تي اللجان التحريرية والشفهية لطلبة الدبلوم الفرنسى بكلية اإلعالم -
 .1002-1001المشاركة تي حف  تخريج طلبة الدبلوم الفرنسى لعام  -

ً(5005-5002)منً:ًرابعاًا
ومقرهتتا ( عضتتو منتستتب حاليتتاً )تتتي مجتتا  العالقتتات العامتتة وحتتتى تاريختته  UNESCO-BELLعضتتو بهئيتتة اليونستتكو بيتت   -

 .كندا, مونتلاير, جامعة كيبك, قسم العالقات العامة
ً(2992-2995)منً:ًخامسا

 .إلدارةالتعاون مع إدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية تى الندوات والمؤتمرات التى تقوم بها ا -
تأثير اإلعالن على السلوك "جامعة القاهرة وموضوعه عن , المشاركة تى البحث المقدم بالمجلة العلمية لكلية اإلعالم -

 ".الشرائى للطف  المصري

تى جامعة القاهرة وبرنامج األمم المتحدة لتنمية البيئة , المشاركة تى مؤتمر وسائ  اإلعالم والبيئة تحت رعاية كلية اإلعالم -
 .2111أبري   12-21الفترة من 

 (2995-2992)منً:ًسادساًا
 .عضو باللجنة ا جتماعية والرحالت -

 (2990-2999)منً:ًسابعاًا
, المشاركة تى بحث عن تحلي  مضمون وسائ  اإلعالم المصرية بالتطبيق على القائمين با تصا  تى الصحف المصرية -

 .جامعة القاهرة, كلية اإلعالم
 (2999-2991)ًمن:ًثامناًا
 .مدة الدراسة خمسة أشهر, القاهرة, كلية الضباط المتخصصين, دراسة العلوم الشرطية بأكاديمية الشرطة -
 :أنشطة واهتمامات أخرى -
 .المشاركة تى األنشطة الرياضية وا جتماعية بكلية اإلعالم -
 .تنظيم مؤتمرات وندوات -
 .القيام ببحوث كيفية وكمية -
 

   

 

 

 

 

 


