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البكــــالسريسع :إعــــالم إذاعــــة وتلينزيــــس ) جامعــــة امللــــا ســــعسد الريــــا
2751هـ ،الريا

ســــاب ا)

اململكة العربية السعسدية.

املاجســـــــت  :جامعـــــــة واليـــــــة ميتشـــــــمن ،الساليـــــــا املت ـــــــدة ا مريكيـــــــة 2553م.
ختصص إذاعة وتلنزيس ).
الـــــدهتسرا  :يف النلســـــنة ختصـــــص إعـــــالم إذاعـــــة وتلنزيـــــس ) ختصـــــص رعـــــي
االتصـــــال اإلنســـــاني واإلنقاـــــا واخلطابـــــة ،جامعـــــة ويـــــن ســـــتيت الساليـــــا املت ـــــدة
ا مريكية 2551م.
الوظائف:
 معيــــد ب ســــم اإلعــــالم ــــــ هليــــة اجداع ــــــ جامعــــة امللــــا ســــعسد الريــــا
ساب ا)2753- 2751 ،هـ.
 أســـتاذ مســـاعد بـ ــ نقســـم اإلعـــالم) يف هليـــة اجداع ،جامعـــة امللـــا ســـعسد،
ماذ عام 2525/2531هـ.
 أســـتاذ مشـــارك بــــ نقســـم اإلعـ ـالم) يف هليـــة اجداع ،جامعـــة امللـــا ســـعسد،
ماذ عام 2525هـ 2577 -هـ.
 وهيــــك مرهــــز التستيــــت الصــــستي والتلنزيــــسني جبامعــــة امللــــا ســــعسد ،ماــــذ
عام 2525- 2523هـ.
صفحة  1من  8السيرة الذاتية

 العمـــــك ا ـــــالي :مستشـــــار و ـــــب إعالمـــــي متنـــــرد يف اـــــال الدراســـــا
االعالمية ،وا مال اإلعالمية ،واستطالعا الرأي العام.
اإلنتاج العلمي:
 وهالـــــة ا نبـــــا الســـــعسدية دراســـــة وةـــــنية

ليليـــــة 2521هــــــ ،مرهـــــز

الب سث هلية اجداع ،جامعة امللا سعسد.
 أمنــــا تعـــــر

ا طنــــال لسســـــاتك االتصــــال املختلنـــــة يف اململكــــة العربيـــــة

الســــعسدية :حبــــرت مشــــرتك م ــــدم لاــــدوة وســــاتك اإلعــــالم والطنــــك ،جامعــــة
امللا سعسد ،هلية اجداع ،نقسم اإلعالم 2521هـ.
 النيـــديس اســــتخدامات وآثــــار علـــ ا طنـــال يف اململكــــة العربيــــة الســــعسدية.
حبـــــرت مشـــــرتك نقـــ ـدِّم يف نـــــدوة وســـــاتك اإلعـــــالم والطنـــــك ،جامعـــــة امللـــــا
سعسد ،هلية اجداع ،نقسم االعالم 2521هـ.
 أشـــكال العاـــف يف أ ـــالم الكرتـــس يف اململكـــة العربيـــة الســـعسدية .حبـــرت
مشـــــرتك م ـــــدم لاـــــدوة وســـــاتك اإلعـــــالم والطنـــــك ،جامعـــــة امللـــــا ســـــعسد،
هلية اجداع ،نقسم اإلعالم2512 ،هـ.


ليـــــــك مرـــــــمس نشـــــــرة ا

بـــــــار الرتيســـــــية يف ال اـــــــاة ا وىل بتلنزيـــــــس

اململكــــة العربيــــة الســــعسدية ،حبــــرت مشــــرتك ،هليــــة اجداع جامعــــة امللــــا
سعسد 2527هـ.
 اإلعــــالم والكمبيــــستر :دراســــة تطبي يــــة الســــتخدام الكمبيــــستر يف تــــدري
اإلعالم ،حبرت مشرتك ماشسر 2553م.
 هتـــاع اإلعـــالم يف الـــسطن العربـــي دراســـة وةـــنية ،حبـــرت مشـــرتك ماشـــسر
2551م.
 الراديــــــس وحــــــرع اخللــــــي  :االســــــتما إىل اإلذاعــــــا الدوليــــــة يف اململكــــــة
العربيـــة الســـعسدية ،م ـــال علمـــي ،الـــة ا،يـــك ،العـــدد  21 ،223شـــعبا
2522هـ ص .19- 15
 دليك هتابة ا حباث اإلعالمية ،هتاع

ت اإلعداد.

 ت يـــــيم أثـــــر بـــــرام وتارة الصــــ ة التسعـــــسي ملسســـــم حــــ 2521هــــــ .حبـــــرت
مشرتك م دم لادوة اإلعالم يف ا

2521هـ.

صفحة  2من  8السيرة الذاتية

 اســــت بال ال اــــسا النرــــاتية يف اململكــــة العربيــــة الســــعسدية :دراســــة حالــــة
عن مدياة الريا


2525هـ الة الدارة.
التعــــاو

ليــــك مرــــمس املــــساد التلنزيسنيــــة ل طــــا تلنزيــــس دول الـــ

اخلليجـــــــي :دراســـــــة حالـــــــة لتلنزيسنـــــــا اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعسدية،
والكسيـــــت ،وعمـــــا  ،وأبـــــس وـــــم .نـــــدوة اإلعـــــالم واملعلسماتيـــــة و ـــــديا
ال ــــر الساحــــد والعشــــرين ،معلــــد الدراســــا الدبلسماســــية .الريــــا
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 /7شعبا 2521 /هـ
 تعريـ ـ هتـــاع منـــاذ االتصـــال يف الدراســـا اإلعالميـــة مـــن تـــفليف دياـــي
ماهسيك وسنن ويادل 2525 ،هـ.
 م روتيـــــة الصـــ ـ ا ة الســـــعسدية اليسميـــــة ،حبـــــرت مشـــــرتك لاـــــدوة اإلعـــــالم
الســـــعسدي لـــــا السانقـــــت وا اهـــــا املســـــت بك داملاتـــــد اإلعالمـــــي ا ولد
ا،معية السعسدية لالتصال الريا  ،جامعة امللا سعسد  1337م.
Transfer and Development of Modern Communication

Technology into Saudi Arabia: A Conservative Model,
Egyptian Journal of Mass Communication Research, V
(16), July-Sep 2002. pp 1-30.

 تصـــنل الصـ ـ ف االلكرتونيـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعسدية .حبـــرت م ـــدم
لاـــــدوة اإلعـــــالم الســـــعسدي لـــــا السانقـــــت وا اهـــــا املســـــت بك ،املاتـــــد
اإلعالمـــــــي ا ول ،ا،معيـــــــة الســـــــعسدية لإلعـــــــالم واالتصـــــــال ،الريـــــــا ،
جامعة امللا سعسد 1337م.
 املراســــــك الــــــدولي يف اململكــــــة العربيــــــة الســــــعسدية :تمطيــــــة مس ــــــسعا
اإلرهاع
حبـــرت باللمـــة االزليزيـــة نقـــدم يف مـــمعر ا،معيـ ـة الدوليـــة حبـــاث اإلعـــالم
واالتصـــــــال داإلعـــــــالم و اخلـــــــس  :ا ريـــــــة و الســـــــيطرة والد

راطيـــــــة يف

عصــر العسملــةد Media Panics: Freedom, Control and Democracy

 in the Age of Globalizationالصـــني  -تايبيـ ـ  15- 11يسليـــس
1339م.

صفحة  3من  8السيرة الذاتية

 ا اهــــا الســــعسديني نــــس أننســــلم واج ــــرين .دراســــة ميدانيــــة علـــ عياــــة
مــــن ا تمــــت الســــعسدي .حبــــرت مشــــرتك .الــــة جامعــــة امللــــا ســــعسد اجداع
ا لد التاست عشر) ،ص 2513 ،221- 17هـ.
 اإلعــــــالم ا مــــــا االلكرتونــــــي وال ا ــــــة ا مايــــــة .نــــــدوة اإلعــــــالم ا مــــــا
االلكرتونـــــــي جامعـــــــة نـــــــايف العربيـــــــة للعلـــــــسم ا مايـــــــة ،الريـــــــا - 17
2577/1/19هـ ،املسا ق 1321/9/21- 25م.
 اإلعــــالم واال ـــــار بالبشـــــر .الاـــــدوة العلميـــــة ،بـــــرام اإلعـــــالم ا مـــــا بـــــني
السانقــــت والتطلعــــا  .جامعــــة نــــايف العربيــــة للعلــــسم ا مايــــة ،باالشــــرتاك مــــت
املديريــــة العامــــة ل ــــس ا مــــن الــــدا لي ،نقــــس ا مــــن الــــدا لي ،ا،ملسريــــة
اللباانيـــــــة ،ا،ملسريـــــــة اللباانيـــــــة بـــــ ـ و 2577/5/25 ،هــــــــ ،املسا ـــــــق،
1321/7/21م.
 اإلعــــالم ا مــــا وا تمــــا  .الاــــدوة العلميــــة ،بــــرام اإلعــــالم ا مــــا بــــني
السانقــــت والتطلعــــا  .جامعــــة نــــايف العربيــــة للعلــــسم ا مايــــة ،باالشــــرتاك مــــت
املديريــــة العامــــة ل ــــس ا مــــن الــــدا لي ،نقــــس ا مــــن الــــدا لي ،ا،ملسريــــة
اللباانيـــــة ،بـــ ـ و ا،ملسريـــــة اللباانيـــــة2571/5/21- 23 .هــــــ ،املسا ـــــق
1322/3/27- 22م.
 التسجلــــا ا دي ــــة يف الصـــ ا ة االست صــــاتية .نــــدوة الصـــ ا ة ا،امعيــــة،
ةـــــ ينة رســــــالة ا،امعــــــة ،جامعــــــة امللــــــا ســــــعسد2579/9/7- 2 .هـــــــ،
1325/7/7- 1م.
 التلنزيــــس الســــعسدي ومســ ـ ة نصــــف نقــــر  :الت ــــديا ا تمعيــــة والتــــفث .
هيئـــــة اإلذاعـــــة والتلنزيـــــس  ،االحتنـــــال لـــــرور لســـــني عامـــــا علــــ إنشـــــا
التلنزيـــــس وبـــــد بـــــرت إذاعـــــة الســـــعسدية الريـــــا

ا حـــــد 2579/1/13هــــــ

1325م.
 اإلعـــــالم ودور يف التسعيـــــة بـــــا،راتم عـــــم وســـــاتك التساةـــــك االجتمـــــاعي.
ملت ــــــ  :ا،ـــــــراتم املســـــــت دثة يف وـــــــك املـــــــتم ا والت ـــــــسال اإلنقليميـــــــة
والدوليــــــة ،عمــــــا اململكــــــة ا ردنيــــــة ا ا يــــــة2579/22/5- 3 .هـــــــ،
املسا ق 1325/5/5- 1م.

صفحة  4من  8السيرة الذاتية

 إســـــــــرتاتيجية رد املمسســـــــــا علـــــــ ـ اإلشـــــــــاعا يف وســـــــــاتك التساةـــــــــك
ليــــك مرــــمس .

االجتمــــاعي :دراســــة

املــ ـمعر الــــدولي :مــــمعر اإلعــــالم

واإلشــــــاعة املخــــــاطر ا تمعيــــــة وســــــبك املساجلــــــة .أبلــــــا اململكــــــة العربيــــــة
السعسدية2571 .هـ1325 ،م.
 دور اإلعــــالم يف مساجلــــة اإلرهــــاع مــــمعر اإلرهــــاع :أ طــــار واســــرتاتيجيا
مكا تـــ ـ  ،ماتـــــد حـــــسار بـــــاري
ا وروبي .باري

الرابـــــت ،مرهـــــز الدراســـــا العربـــــي

1329م.

 إطــــار منــــاهيمي ،لــــسد اململكــــة يف مساجلــــة كــــر التطــــر واإلرهــــاع.
حالــــة ا،لــــسد النكريــــة واإلعالميــــة .املــــمعر الــــدولي االعــــالم واالرهــــاع:
السســــاتك واالســــرتاتيجيا  ،جامعــــة امللــــا الــــد ،أبلــــا ،اململكــــة العربيــــة
السعسدية 1321م.
الخبرات في مجال التدريس:

التــــدري
عل تدري

ملــــدة  19عــــام يف نقســــم اإلعــــالم جبامعــــة امللــــا ســــعسد مــــت الرتهيــــز
العديد من امل ررا مالا عل سبيك امل ال:

- 2

م دمة يف االتصال

- 1

مد ك إىل وساتك اإلعالم

- 7

نظريا االعالم

- 5

تشميك االستديس اإلذاعي والتلنزيسني

- 9

اإلنتا التلنزيسني واإلذاعي

- 1

اإل را اإلذاعي والتلنزيسني
التصسير النستسغرايف

- 3

أس

- 5

إدارة املمسسا اإلعالمية

- 5

العالنقا العامة واالتصال يف املمسسا

- 23

دراسا تطبي ية يف العالنقا العامة

- 22

إنتا المام اإلذاعية والتلنزيسنية دراسا عليا)

- 21

حل ة حبرت /إذاعة وتلنزيس دراسا عليا).

- 27

باا الاظرية العلمية
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الخبرات العلمية والعملية

 رتــــــي

اللجاــــــة العلميــــــة املاتــــــد اإلعالمــــــي ا ول 2515هـــــــ ،ا،معيــــــة

السعسدية لإلعالم واالتصال.
 رتـــــي

اللجاـــــة العلميـــــة املاتـــــد اإلعالمـــــي ال ـــــاني 2515هــــــ ،ا،معيـــــة

السعسدية لإلعالم واالتصال.
 مستشار إعالمي لد العديد من ا،لا ا كسمية وال طا اخلاص.
 عرـــــــس اللجاـــــــة املكلنـــــــة بدراســـــــة مشـــــــرو إنشـــــــا ال اـــــــاة النرـــــــاتية
اإلسالمية ،وتارة اإلعالم2521- 2529 ،هـ.
 اإلشــــرا علــ ـ إنتــــا وإ ــــرا العديــــد مــــن ا ــــالم السثات يــــة عــــن جامعــــة
امللـــــا ســـــعسد يف النـــــرتة 2523هــــــ 2525-هــــــ ،هـــــذلا اإلشـــــرا علــــ
تصــــسير املســــرحيا الــــج عر ــــت لســــرن جامعــــة امللــــا ســــعسد يف ننــ ـ
النرتة.
 هات سيااريس وتعليق أ الم وثات ية وإعالمية.
 عرـــس ،اـــة جامعـــة امللـــا ســــعسد إلنتـــا امسعـــة مـــن ا ـــالم التلنزيسنيــــة
عــــن ــــادم ا ــــرمني الشــــرينني امللــــا لــــد يرمحــ ـ ا ) لااســــبة مــــرور
عشــــرو عــــام علــــ تسليــ ـ ا كــــم بعاــــسا درجــــك التجديــــدد  29حل ــــة)
2511هـ.
 رتــــي

اللجاــــة العلميــــة

ملــــة الــــد ا املــ ـدني للســــالمة الشــــاملة - 2511

2515هـ.
 حرسر ممعر الد ا املدني الساسي ،ال صيم 2527 ،هـ.
 عرس اللجاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني 1335م.
 رتي

اللجاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني 1323م.

 عرس اللجاة اإلعالمية للجاة مكا ة التد ني 1335م.
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 عرـــس ،اـــة إنتـــا الـــمام التلنزيسنيـــة السثات يـــة عـــن جامعـــة امللـــا ســـعسد،
ـــــمن عاليـــــا احتنـــــال ا،امعـــــة لـــــرور لســـــني عـــــام علــــ تفسيســـــلا
2513هـ 25حل ة)
 رتـــــي

النريــــــق العلمــــــي إلعــــــداد طــــــة نقســــــم اإلعــــــالم جامعــــــة اليمامــــــة

1321م.
 عرــــس اللجاــــة العلميــــة املــ ـمعر الــــدولي ا ول :اإلعــــالم واإلشــــاعة املخــــاطر
ا تمعية وسبك املساجلة ةنر2571/هـ املسا ق نس مم1325/م.
 عرــــس اللجاــــة العلميــــة املــــمعر الــــدولي ا ول :اإلعــــالم واإلشــــاعة املخــــاطر
ا تمعية وسبك املساجلة ةنر2571/هـ املسا ق نس مم1325/م.
 عرــــــس اللجاــــــة العلميــــــة .املــــــمعر الــــــدولي االعــــــالم واالرهــــــاع :السســــــاتك
واالســـــرتاتيجيا  ،نقســـــم االعـــــالم واالتصـــــال ،هليـــــة العلـــــسم االنســـــانية،
جامعــــــة امللــــــا الــــــد ،أبلــــــا ،اململكــــــة العربيــــــة الســــــعسدية ،ربيـــــت ا ول
2575هـ  -ديسمم 1321م.
 عرــــس الس ــــد االعالمــــي املرا ــــق لســــمس ولــــي العلــــد لــــدروة االمــــم املت ــــدة،
نيسيسرك ،الساليا املت دة ا مريكية ،سبتمم 1321 /13م.
 مُ كِّم ارجي خلطة نقسم اإلعالم وعلسم االتصال جامعة الطاتف.
 االشـــرا العلمـــي علـ ـ العديـــد مـــن رســـاتك املاجســـت والـــدهتسرا  :جامعـــة
امللـــا ســـعسد ،جامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــسم ا مايـــة ،جامعـــة اإلمـــام بـــد بـــن
سعسد.
 املشــــارهة يف ماانقشــــة العديــــد مــــن رســــاتك املاجســــت والــــدهتسرا بليــــا
و ارجيا.
الدورات العلمية الدورات والمحاضرات

ت ديم العديد من الدورا العلمية واحملا را مالا:
 دورة

ليك املرمس اإلعالمي

 دورة الرأي العام ونقياس
عضوية الجمعيات العلمية

 عرس مجعية االتصال الدولية  )ICAماذ عام 2553م.
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 عرــــس مجعيــــة تعلــــيم الصـــ ا ة واإلعــــالم ا مريكيــــة  )AEJMCماــــذ
عام 2557م.
 عرــــــس الـــــ

إدارة ا،معيــــــة الســــــعسدية لإلعــــــالم واالتصــــــال الــــــدورة

ا وىل وال انية.
 عرــــس الــ ـ

أماــــا الشــــرهة الســــعسدية ل حبــــاث والاشــــر - 1335

1325م ،دورتني.
 عرس اللجاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني 1335م.
 رتي

اللجاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني 1323م

 عرس اللجاة اإلعالمية للجاة مكا ة التد ني 1335م
المؤتمرات

ا رــــسر واملشــــارهة يف العديــــد مــــن املــــمعرا احملليــــة والدوليــــة مالــــا علــ ـ
سبيك امل ال:
 مـــــــــمعر ماظمـــــــــة االتصـــــــــال الدوليـــــــــة  )ICAالســـــــــاسي ،هسنسلسلـــــــــس –
هاواي2559,م واملكسيا عام 1333م.
 ممعر الد ا املدني الساسي ،ال صيم 2527 ،هـ.
 ندوة وساتك اإلعالم والطنك ،جامعة امللا سعسد2521 ،هـ.
 ندوة وانقت تدري

اإلعالم ،جامعة امللا سعسد.

 نــــــدوة اإلعــــــالم يف ا ــــ ـ  ،مرهــــــز أحبــــــاث ا ــــ ـ  ،جامعــــــة أم ال ــــــر ،
2521هـ.
 نــــــدوة اإلعــــــالم الســــــعسدي لــــــا السانقــــــت وا اهــــــا املســــــت بك .املاتــــــد
اإلعالمــــي الســــاسي ا ول /ا،معيــــة الســــعسدية لإلعــــالم واالتصــــال ،مــــارع
1337م ،الريا

جامعة امللا سعسد.

 مــــمعر اإلعــــالم العربــــي ومساجلــــة االرهــــاع :الرــــساب امللايــــة وأ النقيــــا
املمارســـة .املعلـــد الـــدولي لإلعـــالم ،وتارة التعلـــيم العـــالي ،مدياـــة الشـــرو ،
مجلسرية مصر العربية ،مارع 1321م.
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