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 سامي عبد الرؤوف طايع 
 :الجنسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممية

 
 ( من أصل مصري)فرنسي 

 :الوظيفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
 

 ميةرئيس المنظمة الدولية للتربية اإلعال
 : المممممممممممممممممممممممممممممممممؤ   

 
 

 (. 9191)جامعة ليستر، انجلترا،  -دكتوراه الفلسفة في اإلعالم -

 (. 9191)جامعة القاهرة،  -كلية اإلعالم -ماجستير في اإلعالم -

 (. 9191)، (DEA)دبلوم الدراسات العليا بجامعة السربون  -

 (. 9199)جامعة القاهرة،  -كلية اإلعالم -بكالوريوس اإلعالم -
 :والخبرا  السابقةالوظائف 
 خبير إعالمي باألمم المتحدة :  1009 -1002 -

 جامعة القاهرة  -أستاذ بكلية اإلعالم: 1001 -

 جامعة القاهرة  -أستاذ مساعد بكلية اإلعالم: 1001 -1000 -

 (. السعودية -جدة)المدير اإلقليمي لمكاتب األهرام بالخليج : 1000 -9119 -

جااادة . )ركة الساااعودية لابحااات والتسااويلمستشااار للتسااويل بالشاا: 9111 -9111 -
 ( السعودية

 . جامعة القاهرة -مدرس بكلية اإلعالم: 9111 -9110 -

بعثة بالمملكة المتحدة للحصول علا  درجاة الادكتوراه مان جامعاة : 9191 -9191 -
 . ليستر

 . جامعة القاهرة -مدرس مساعد بكلية اإلعالم: 9191 -9191 -

 . جامعة القاهرة -معيد بكلية اإلعالم: 9191 -9199 -
 : الوظائف واألعمال االستشارية

 (. حت  اآلن—1001. )رئيس المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية -

 -1000مصاااااار )المستشااااااار اإلعالمااااااي لاااااارئيس الايئااااااة العامااااااة لتشااااااي  السااااااياحة  -



1002 .) 

 (. حت  اآلن -9111( )انجلترا -لندن)مستشار المنظمة الدولية لتنظيم األسرة  -

أحد مشروعات الوكالة )ر الترويج الصحي بمشروع الحفاظ عل  حياة ال فل مستشا -
 (. 9111 -9119)القاهرة  -(األمريكية للتنمية الدولية

 -9199( )القاااااااهرة) FAOمتاااااارجم بمنظمااااااة األماااااام المتحاااااادة لا ذيااااااة وال راعااااااة  -
9191 .) 

 : البرامج والدورا  التدريبية
التدريبيااة فااي كاال ماان مصاار وبعاا  الاادول شااارو وقماات بتنفيااذ العديااد ماان الباارامج  -

 : العربية في المجاالت اآلتية

 . التسويل االجتماعي -

 . اإلنترنت كوسيلة اتصال حديثة -

 . االتصال السكاني -

 . االتصال الشخصي -

 . ماارات االتصال -

 . تخ ي  وتنفيذ الحمالت اإلعالنية متعددة الوسائل -

 . تخ ي  برامج العالقات العامة -

 . المتخصصةإجراء البحوت  -
 : المشممممروعا  الب  يممممة

 
 

بالمشاركة وتنفيذ وتخ ي  العديد من المشروعات البحثية في مجاالت متنوعة قمت  -
إعالميااة واجتماعيااة، وقااد اعتمااد هااذه المشااروعات علاا  مختلاا  ال اارل واألساااليب 
البحثية الكمية والكيفية واشتملت الجاات التي قمت بإجراء مشروعات بحثية لاا كل 

 : من

 (. مصر)و ارة السياحة  -

 (. مصر)تنشي  السياحة الايئة العامة ل -

 (. مصر)و ارة الصحة  -



 (. المملكة العربية السعودية)و ارة الصحة  -

 (. الكويت)و ارة الصحة  -

 . WHOمنظمة الصحة العالمية  -

 (. اليونان)المرك  األوروبي لا فال  -

 (. لندن)شبكة بي بي سي  -

 (. جدة)الغرفة التجارية السعودية  -

 (. UNESCo)علوم منظمة األمم المتحدة للثقافة وال -

 . السعودية -مجموعة السي  ال بية بالريا  -

- Allied Medicare (اإلمارات العربية المتحدة -دبي .) 

 . العديد من المؤسسات والشركات الخاصة في مصر والعالم العربي -
 : الممممممممممممممممممممممممممممممؤتمرا 

 
 

شاااركت بااقورال بحثيااة فااي العديااد ماان المااؤتمرات العلميااة الدوليااة فااي كاال ماان مصاار  -
، 9199فااااي أ ساااا س ( أساااابانيا)وبااااا، وكااااان أول هااااذه المااااؤتمرات فااااي برلونااااة وأور 

وآخرهااااا المتلقااااي الاااادولي األول لتحااااال  الحأااااارات فااااي مدريااااد بقساااابانيا كمتحاااادت 
، والمتلقاااي الثااااني لتحااال  الحأاااارات فاااي أسااا نبول بتركياااا (1009ينااااير )رئيسااي 

(1001 .) 

بتنظااايم الماااؤتمر الااادولي األول  قمااات، كااارئيس للمنظماااة الدولياااة للتربياااة اإلعالمياااة، -
، وكااااان (1009الريااااا ، المملكااااة العربيااااة السااااعودية، مااااارس )للتربيااااة اإلعالميااااة 

المااااؤتمر تحاااات رعايااااة خااااادم الحاااارمين الشااااريفين وافتتحاااا  نيابااااة عناااا  و ياااار التربيااااة 
 . والتعليم

 : المؤلفمممممممممممممممممممممممممممممممممما 
 

 
  : الكتب: أوالا 

 (. 1009دار الناأة العربية، القاهرة، )بحوت اإلعالم  -

 . (1001م بعة جامعة القاهرة، )مناهج البحت  -

 (. 1002دار الناأة العربية، القاهرة، )التسويل االجتماعي  -



- Empowerment Through Media Education, (UNESCO, 2008) 

- Research Methods and Report Writing (Cairo, 2003) 

- Information and Transformation of Society, (Maryland, USA, 

2001) 
 األب اث والدراسا :  انياا 

دراسااة وورقااة بحثيااة فااي العديااد ماان الاادوريات العلميااة  10قماات بنشاار مااا ي يااد عاان  -
 . المتخصصة األمريكية واألوروبية والعربية

 : مممممممممممت   خمممممممممارجي
 

 

، 1001عملت كممتحن خارجي للعديد من رسائل الدكتوراه بجامعة ليستر منذ عام  -
 .رسائل دكتوراه حت  اآلن 1حيت ناقشت 

قماااات بمناقشااااة العديااااد ماااان رسااااائل الاااادكتوراه فااااي العديااااد ماااان الجامعااااات اإلقليميااااة  -
 . والعربية

 :اإلشممممممممراف ال  مممممممممي
 

 . رسالة دكتوراه وماجستير، وقد أجي ت جميعاا 11أشرفت عل  
  

 


