
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ةــــــرة ذاتيـــــسي

                                 إبراهيم بن أحمد الصقعوب.: مـــــاالس .1

 ة:ـــــالت العلميـــــالمؤه .2
o .)بكالوريوس اإلعالم )إذاعة وتلفزيون 
o .ماجستير إدارة عامة ــ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 ة:ــــــالعمليرات ـــــالخب .3
o ( أساسمدير عام .)للدراسات اإلعالمية واألبحاث 
o س عررردد اإلمرررام محمرررد برررن سرررعود اإلسرررالمية  حيررر  يررردر جامعرررةمحاضرررر متعررراون ب

 :لطلبة كلية اإلعالم واالتصال  وهيمن المواد المتخصصة 

 .إعداد وتقديم البرامج 

 .إدارة المؤسسات اإلعالمية 

 .فنون إخبارية 

  والتلفزيوني.التحقيق اإلذاعي 

 .أخالقيات المهنة 
o .مستشار مكتب معالي وزير الثقافة واإلعالم 
o .)وكيل الوزارة المساعدة لشؤون اإلذاعة )وزارة الثقافة واإلعالم 
o المشترك لدول الخليج ــ الكويت مجياسة اإلنتاج البرسعضو مجلس مؤ. 
o عضو مجلس إدارة اتحاد اإلذاعات اإلسالمية ــ جدة. 
o  اإلذاعة ــ وزارة الثقافة واإلعالم ــ إذاعة الرياض.مدير عام 
o البرامج المشتركة. ممثل الوزارة في اجتماعات مؤسسة إنتاج 
o تلفزيون الخليج ــ الكويت. ممثل اإلذاعة في اجتماعات جهاز 
o  العام ــ وزارة الثقافة واإلعالم ــ إذاعة الرياض.مدير البرنامج 
o  العربيةفي اجتماعات اتحاد اإلذاعات عضو. 
o  الثقافرررررررة واإلعرررررررالم ـرررررررـ  )وزارة مررررررردير إدارة البررررررررامج الخالرررررررة بالقنررررررراة األولررررررر

 التلفزيون(:

 إعداد وتقديم البرامج. -
 عضو في اجتماعات اتحاد اإلذاعات العربية في تونس. -
o :مذيع( وزارة الثقافة واإلعالم ــ الرياض( 

 إعداد وتقديم البرامج. -

 ة:ـــــدورات التدريبيـــــال .4
o  األداء المتميز.القيادة اإلدارية في بناء ثقافة دورة 
o .)دورة متخصصة في اإلعالم والعالقات الدولية )كولتورفرانس ــ فرنسا 
o  التبادل البرامجي في الدول العربية ــ الجزائر.استخدام الساتل في 

 



o التخطيط واإلنتاج البرامجي :(program Planning and Production at the 

Newengland school of Broadcasting) .الواليات المتحدة 
o إدارة اإلنتاج التلفزيوني :(Radio Nederland "Training Center"). 
o إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية :(Broadcasting and Telelvison 

Production at the BBC) .بريطانيا 
o  المحلية والعربية.والندوات المتخصصة عدد من الدورات 

 ازات:ـــــاإلنج .5
o .شهادة تقدير من دارة الملك عبدالعزيز لمساهمته في خدمة التاريخ الشفوي للمملكة 
o تكريم كأحد رواد اإلذاعة بدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين.ال 
o .عدد من شهادات التقدير عن مشاركاته اإلعالمية المختلفة     


