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 (سامي عبد العزيز)الشهرة  -سامي السيد عبد العزيز مصطفىد .أ
 :الوظيفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 
جامعااال  -كليااال ا عااااب -قسااا العاتاااع العامااال  ا عااا بساا ا  األ

رئااايج لجااااال ال لطااايط للدراسااااع ا عامياااال باااالمجلج  –القاااا رة 
 . للجامعاعاألعلى 

 :الممممممممعلمي الع ميمممممممة
 

 

 . 5791جامعة القاهرة عام  -بكالوريوس إعالم من كلية اإلعالم -

 عاليتتة اإلعتتالم : بعنتتوان)جامعتتة القتتاهرة  -ماجستترير  تتع اإلعتتالم متتن كليتتة اإلعتتالم -
 . 5791عام ( المحلع  ع مصر

هرة جامعتتتتة القتتتتا -دكرتتتتورا   تتتتع اترصتتتتاا الرنقيمتتتتع والرستتتتويقع متتتتن كليتتتتة اإلعتتتتالم -
 . 5799عام ( كفاءة اترصاا وانعكاسه على الصورة الذهنية: بعنوان)

 :الممممممممموظيفيالتمممممممممدر  
 

 

بدأ حياره العلمية معيدًا بكلية اإلعالم باعربار  أوا د عتة لكليتة اإلعتالم ورتدرى حرتى  -
 0222وصا إلى األسراذية ومن ثم رئاسة قسم العالقات العامة واإلعالن من عتام 

 . 59/1/0229حرى 
 :التخصصاي والخبراي الع مية والعم ية: أوالا 

خبير  تع إعتداد ورخطتيط استرراريجيات ورنفيتذ الحمتالت اإلعالميتة وبخاصتة  تع مجتاا  -5
 : الرسويق اتجرماعع والسياسع ومن أمثلرها

 (. وزارة المالية)حملة قانون الضرائب الجديد شارك  ع رخطيط ورنفيذ  -

 -ح اتقرصتتتادل للحتتتزب التتتوطنع التتتديمقراطعالبرنتتتامل الرستتتويقع لسياستتتات اإلصتتتال -
 . (أمانة قطاع األعماا)

وقد أجرى العديد من دراسات قيتاس " الرأل العام"خبير  ع دراسات وبحوث اإلعالم  -
( ارحتتاد اإلذاعتتة والرليفزيتتون)التترأل العتتام للهيئتتة العامتتة لالستترعالماتع وزارة اإلعتتالم 

 . ووزارة قطاع األعماا

 : ذ الدورات الردريبية  ع مجاتتخبير  ع إعداد ورنفي -



 . وقياس  عاليرهالرخطيط اإلعالمع  -

 . اترصاا ومهارات العرض واإللقاء والرفاوض -

 . الرسويق السياسع -

دارة األزمات -  . العالقات العامة وا 

 . وقد شارك  ع العديد من الدورات الردريبية  ع مصر والعالم العربع والخارى -

ذ الحمتتالت اإلعالميتتة وبخاصتتة  تتع مجتتاا الرستتويق خبيتتر  تتع إعتتداد ورخطتتيط ورنفيتت -
 : اتجرماعع والسياسع ومن أمثلرها

وزارة اإلعتتالم ( الهيئتتة العامتتة لالستترعالمات)الحمتتالت اإلعالميتتة لرنقتتيم األستترة  -
 . 0220 -5771منذ عام 

إعداد ورنفيذ حملة لدعوة المتواطن المصترل  تع المشتاركة  تع انرخابتات مجلتس  -
 . الشعب

 . قومية لرشجيع شراء المنرل المصرلالحملة ال -

برنامل ارصالع مركاما لرسويق مفهوم الخصخصة  ع مصر بركليف من وزارة  -
قطتتتتتاع األعمتتتتتاا المصتتتتترية بالرعتتتتتاون متتتتتع شتتتتتركة برستتتتتون مارستتتتترلر اإلنجليزيتتتتتة 

 . للعالقات العامة

لصتتتتتال  ) 5779 -5779حمتتتتالت نشتتتتتر التتتتوعع بتتتتتالقراءة علتتتتى متتتتتدار عتتتتامع  -
 (. يعمهرجان القراءة للجم

 . الحملة القومية لردعيم صورة رجاا األمن  ع مصر لدى الجمهور -

 . ميا  النيا لوزارة الرل المصرية حمالت ررشيد اسرهالك -

إعتتتتتداد ورنفيتتتتتذ الحملتتتتتة اإلعالميتتتتتة المركاملتتتتتة لر ييتتتتتر اترجاهتتتتتات نحتتتتتو مفهتتتتتوم  -
 . اإلحصاء والرعداد السكانع واإلسكانع

ة وحتتتتث الجمهتتتتور ضتتتتد قتتتتواهر العنتتتتف الحملتتتتة القوميتتتتة لرتتتتدعيم القتتتتيم المصتتتتري -
 . واإلرهاب

 . الحملة القومية ضد المخدرات بجمهورية مصر العربية -

 . الحملة القومية للروعية البيئية لليونسيف -



وضتتتتتع خطتتتتتط رطتتتتتوير األداء اإلعالمتتتتتع لتتتتتوزارة اإلعتتتتتالم الستتتتتورية متتتتتن ختتتتتالا  -
 . المؤسسة العربية لإلعالن واإلعالم

لتتتتوعع بةهميتتتتة اتسرشتتتتارة النفستتتتية لضتتتتحايا برنتتتتامل ارصتتتتالع مركامتتتتا للنشتتتتر ا -
 (. دولة الكويت)الحروب واألزمات 

 . برنامل لروسيع قاعدة العضوية بارحاد الصناعات المصرية -
 : الدراساي األكاديمية والتطبيقية

رسالة ماجسرير ودكرورا   تع الجامعتات المصترية  تع  12أشرف على ما يقرب من  -
 . مجاا اإلعالم والرسويق

 ". ارجاهات الرأل العام نحو مجلس الشعب" دراسة -

 ". رةثير وسائا اإلعالم على الصورة الذهنية لمجلس الشعب"دراسة  -

 . 0221دراسة رربعية لرقييم برنامل صباح الخير يا مصر منذ بدايره وحرى عام  -

دراستتتة نقديتتتة "دراستتتة استتترخدام استتترراريجيات الرستتتويق  تتتع رتتتدعيم القتتتيم اتجرماعيتتتة  -
 ". رطبيقية

 ". دراسة مقارنة"دراسة معالجة األخبار  ع قنارع النيا الدولية والقناة األولى  -

دراستة مستحية لرقيتيم البتترامل واألستاليب الردريبيتة  تع معهتتد الرتدريب بارحتاد اإلذاعتتة  -
 . والرليفزيون

 ". اإلبداع والرحديث كمدخا لرنمية المنقمات"دراسة  -

دراستتتة مستتتحية " ارتتته المستتترقبلية  تتتع مصتتترواقعتتته وارجاه"دراستتتة الرليفزيتتتون المتتتد وع  -
 . ترجاهات الجمهور

دراستتة رحليليتتة " المتتؤثرة علتتى  عاليتتة اإلعتتالن الرليفزيتتون  تتع مصتتر امتتاالعو "دراستتة  -
 ". وميدانية

 . دراسة رحليلية" ارجاهات اإلعالن الرجارل  ع الفضائيات العربية"دراسة  -

 ". ارجاهات الدراسات اإلعالنية  ع مصر"دراسة  -

الشتتتتعارات اإلعالنيتتتتة المستتتترخدمة  تتتتع وستتتتائا اإلعتتتتالم العربيتتتتة خصائصتتتتها "دراستتتتة  -
 . دراسة رحليلية وميدانية" ومقومات رةثيرها



دراستتة رطبيقيتتة علتتى إعالنتتات شتتهر "دراستتة القتتيم اتجرماعيتتة إلعالنتتات الرليفزيتتون  -
 ". رمضان

 . دراسة ثقا ة المجرمع ورةثيرها على المشاركة المجرمعية -

 ". ترجاهات العالمية الحديثة  ع سياسات اإلعالن الدولعا"دراسة  -
 : الدوراي والمعتمراي التي شارك فيها

للهيئتتتتات والمؤسستتتتات المصتتتترية المشتتتتاركة  تتتتع رخطتتتتيط ورنفيتتتتذ التتتتدورات الردريبيتتتتة  -5
 :  ع مجاتتوالعربية واإلقليمية 

 . رخطيط الحمالت اتنرخابية -

 . مهارات اإلقناع -

 . الرسويق السياسع -

 0227لمتتتؤرمر التتتدولع األوا للمتتترأة  تتتع مواقتتتع القيتتتادة رحقيقتتتًا للعدالتتتة اتجرماعيتتتة ا -0
 (. المجلس القومع للمرأة)

رقدم باسرراريجية إعالمية لرفعيا دور ( األوا والثانع)مؤرمر المجلس القومع للمرأة  -1
 . المرأة  ع الرنمية

 -0221متتارس )بتع متؤرمر ارجاهتات الرحتديث  تع الرعلتيم والرتدريب  تع العتالم العر  -1
 (. جدة

 . 0229وحرى عام  0221األوا السنول من مؤرمر الحزب الوطنع  -1

 (. 0221الجامعة العربية )مؤرمر وزارة اإلعالم والشباب العربع  -6

المتتتتؤرمر اإلعالنتتتتع الثتتتتانع  -المتتتتؤرمر اإلعالمتتتتع العربتتتتع ورحتتتتديات األلفيتتتتة الثالثتتتتة -9
 . 0222مايو  -لجامعة الدوا العربية

بمهرجان الخليل للرليفزيون السادس والسابع ة رحكيم األعماا الرليفزيونية رئيسًا للجن -9
 . 0222 -5777خالا عامع 

 BBC-WSTدورة إعتتداد بتترامل مهتتارات الرخطتتيط للقنتتوات الرليفزيونيتتة والفضتتائية  -7
 . 0222يناير 

 . 79 -79مهرجان اإلذاعة والرليفزيون  -عضو لجنة رحكيم البرامل الرليفزيونية -52

 . 5776جنة رحكيم اإلعالن بمهرجان القاهرة لإلذاعة والرليفزيون األوا رئيس ل -55

 (. 5771السعودية ) ع اإلبداع اإلعالمع " السيف"رأس لجنة رحكيم جائزة  -50

 -جمعتتتة جتتتورى واشتتتنطن -لتتتدورة الردريبيتتتة الخاصتتتة باستتترراريجيات صتتتناعة اللتتتوبع -51



 . 5771يونيو 

قبتتر  )لجمعيتتة الدوليتتة لإلعتتالن متتؤرمر الرعلتتيم  تتع مجتتاا اإلعتتالن رحتتت رعايتتة ا -51
5770 .) 

 . 5772 -الجزائر -جامعة الدوا العربية -مؤرمر اسرراريجيات اإلعالم العربع -51

 . 5771المكسيك  -مؤرمر الكونجرس للجمعية الدولية لإلعالن -56

 . 5779القاهرة  -مؤرمر الكونجرس للجمعية الدولية لإلعالن -59

يونيتتتتو  -لنتتتتدن -IAAعتتتتالم والرستتتتويق المتتتتؤرمر التتتتدورل لركنولوجيتتتتا اترصتتتتاا واإل -59
0222 . 

 . 5799مؤرمر آ اق اإلعالن العربع األوا عام  -57

 . 5797مؤرمر آ اق اإلعالن العربع الثانع عام  -02

 . 5770آ اق اإلعالن العربع الثالث عام مؤرمر  -05

 . 5776مؤرمر آ اق اإلعالن العربع الرابع عام  -00

 (. القاهرة جامعة -كلية اإلعالم)مؤرمر أخالقيات اإلعالم  -01

 (. جامعة القاهرة -كلية اإلعالم)مؤرمر مسرقبا اإلعالم العربع  -01

 (. جامعة القاهرة -كلية اإلعالم)مؤرمر ركنولوجيا اترصاا  -01

 (. السعودية -الرياض)ندوة وسائا اإلعالم والطفا  -06

 . المؤرمر القومع لرعاية الموهوبين ودور اإلعالم  ع اسرراريجيات رعاية الموهوبين -09

 (. 5796مصر )مر اإلعالم المحلع والرنمية مؤر -09

 . مؤرمرات اإلعالم المحلع للهيئة العامة لالسرعالمات األوا والثانع -07

ستتتتتتبرمبر  -وزارة اإلعتتتتتتالم الستتتتتتورية -المتتتتتتؤرمر األوا والثتتتتتتانع للرستتتتتتويق واإلعتتتتتتالن -12
 . 0222سبرمبر  -5777

لرستتويق لمهرجتتان نيويتتورك التتدولع ل 0229شتتارك  تتع عضتتوية لجنتتة الرحكتتيم لعتتام  -15
 . واإلعالن

 : المعلفاي الع مية والدراساي
 : هعإصدار عدة كرب  -

 . اترصاتت الرسويقية المركاملة -

 . الرسويق السياسع واسرخدام وسائا اإلعالم وارجاهاره الحديثة -

 . مدخا رخطيط الحمالت اإلعالمية -



دارة اإلعالن -  . اقرصاديات وا 

 .  ن اإلعالن -

 . مهارات اترصاا الشخصع -
 :لعضممممممممممممممممممممممممممممممممممويةا

 
 

 . رئيس لجنة الرخطيط للدراسات اإلعالمية بالمجلس األعلى للجامعات -

 . عضو اللجنة العلمية الدائمة لررقية األسارذة واألسارذة المساعدين  ع اإلعالم -

 . عضو المجلس األعلى للسياسات بالحزب الوطنع الديمقراطع -

 . عضو هيئة أمانة اإلعالم بالحزب الوطنع الديمقراطع -

 . و مجلس أمناء ارحاد اإلذاعة والرليفزيونيةعض -

 (. لجنة الشئون اتقرصادية والمالية)عضو المجلس األعلى للصحا ة  -

 . عضو لجنة اإلعالم بالمجلس القومع للمرأة -

 . عضو الجمعية األمريكية لإلدارة -

 . IAAعضو الجمعية الدولية لإلعالن  -

 . عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لإلعالن -
  

 


