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 :املؤهالت العلمية

ــة وتلينزيــــس البكــــالسريسع: إعــــالم  إذا ــاب   عــ ا( ( جامعــــة امللــــا ســــعسد  الريــــا  ســ

 .هـ، الريا  اململكة العربية السعسدية2751

م. 2553جامعـــــــة واليـــــــة ميتشـــــــمن، الساليـــــــا  املت ـــــــدة ا مريكيـــــــة   املاجســـــــت :

 . ختصص إذاعة وتلنزيس (

ــدهتسرا : ــص  رعـــــي       الـــ ــة وتلنزيـــــس ( ختصـــ ــالم  إذاعـــ ــص إعـــ ــنة ختصـــ يف النلســـ

اخلطابـــــة، جامعـــــة ويـــــن ســـــتيت الساليـــــا  املت ـــــدة   نقاـــــا  وواإل اإلنســـــانياالتصـــــال 

 م.2551 ا مريكية

 

 :الوظائف

   ــد ب ســــم اإلعــــالم ـــ هليــــة اجداع ــــــ جامعــــة امللــــا ســــعسد  الريــــا         معيــ ـــ

 .هـ2753-2751(، ساب  ا

  ــاعد ــتاذ مسـ ــ أسـ ــالم ـ  بـ ــم اإلعـ ــة اجداعيف ( نقسـ ــعسد  ، هليـ ــا سـ ــة امللـ ، جامعـ

 هـ.2531/2525ماذ عام 

  ــارك ــتاذ مشـ ـــ   أسـ ــم اإلعـــ بـ ــة اجداع( يف المنقسـ ــعسد  ، هليـ ــا سـ ــة امللـ ، جامعـ

 .هـ2577 - هـ2525ماذ عام 

 ماــــذ امعــــة امللــــا ســــعسد، جب وهيــــك مرهــــز التستيــــت الصــــستي والتلنزيــــسني

 هـ.2525-2523عام 
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  :ــالي ــك ا ـــ ــب  إ  العمـــ ــار و ـــ ــا    مستشـــ ــال الدراســـ ــرد يف اـــ ــي متنـــ عالمـــ

 لعام.ي اواستطالعا  الرأ عالمية،، وا مال  اإلاالعالمية

 

 :لعلمياإلنتاج ا

  ــة ــا ا وهالـــ ــة    ال نبـــ ــنية  ليليـــ ــة وةـــ ــعسدية دراســـ ـــ2521ســـ ــز هـــ ، مرهـــ

 .، جامعة امللا سعسداجداعالب سث هلية 

   لنـــــة يف اململكــــة العربيـــــة  لسســـــاتك االتصــــال املخت  ا طنــــال تعـــــر   أمنــــا

جامعــــة ، والطنــــك اإلعــــالم: حبــــرت مشــــرتك م ــــدم لاــــدوة وســــاتك  الســــعسدية

 هـ.2521 اإلعالمنقسم ، اجداعهلية ، لا سعسدامل

  ا طنـــال يف اململكــــة العربيــــة الســــعسدية علــــ   ثــــار آالنيـــديس اســــتخدامات  و .

ــحبـــــرت مشـــــرتك   ــاتك  م يف دِّنق ـــ ــدوة وســـ ــا   نـــ ــة امللـــ ــك، جامعـــ اإلعـــــالم والطنـــ

 هـ.2521 ، نقسم االعالمسعسد، هلية اجداع

 ــكال ــف يف  أشـ ــالمالعاـ ــعسدية  الكرتـــس   أ ـ ــة العربيـــة السـ ــرت . يف اململكـ حبـ

اإلعـــــالم والطنـــــك، جامعـــــة امللـــــا ســـــعسد،  ك م ـــــدم لاـــــدوة وســـــاتك مشـــــرت

 هـ.2512اإلعالم، ، نقسم هلية اجداع

  لنزيـــــــس  بت ا وىلالرتيســـــــية يف ال اـــــــاة  ا  بـــــــار ليـــــــك مرـــــــمس  نشـــــــرة

امللــــا جامعــــة اجداع  هليــــة، ، حبــــرت مشــــرتكاململكــــة العربيــــة الســــعسدية 

 .هـ2527سعسد 

 يــــة الســــتخدام الكمبيــــستر يف تــــدري  دراســــة تطبي الكمبيــــستر: اإلعــــالم و

 م.2553اإلعالم، حبرت مشرتك ماشسر 

        ــسر ــرتك ماشـ ــرت مشـ ــنية، حبـ ــة وةـ ــي دراسـ ــسطن العربـ ــالم يف الـ ــاع اإلعـ هتـ

 م.2551

 لكــــــة الدوليــــــة يف املم اإلذاعــــــا  إىل: االســــــتما  حــــــرع اخللــــــي الراديــــــس و

ــدد   العربيـــة الســـعسدية، م ـــال علمـــي    شـــعبا   21، 223، الـــة ا،يـــك، العـ

 .19-15هـ ص 2522

  اإلعداد، هتاع  ت اإلعالمية ا حباثدليك هتابة. 

  حبـــــرت . هــــــ2521ارة الصـــــ ة التسعـــــسي ملسســـــم حـــــ  ثـــــر بـــــرام  وتأت يـــــيم

 هـ.2521يف ا    اإلعالممشرتك م دم لادوة 
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    ــة ــاتية يف اململكــــة العربيــــة الســــعسدية: دراســــة حالــ اســــت بال ال اــــسا  النرــ

 رة.هـ الة الدا2525عن مدياة الريا  

    ليــــك مرــــمس  املــــساد التلنزيسنيــــة ل طــــا  تلنزيــــس  دول الــــ  التعــــاو 

ــة لتلنزيس   ــة حالـــــ ــي: دراســـــ ــعسدية،    اخلليجـــــ ــة الســـــ ــة العربيـــــ ــا  اململكـــــ نـــــ

ــديا      ــة و ـــ ــدوة اإلعـــــالم واملعلسماتيـــ ــا ، وأبـــــس وـــــم. نـــ والكسيـــــت، وعمـــ

ــد و  ــر  الساحــ ــا     ال ــ ــية. الريــ ــا  الدبلسماســ ــد الدراســ ــرين، معلــ -1العشــ

 هـ2521/ شعبا / 7

  ــاذ  هتـــاع تعريـــ ــا  يف االتصـــال منـ ــة الدراسـ ــن اإلعالميـ  دياـــي  تـــفليف مـ

 .هـ 2525 ويادل، سننو ماهسيك

 ــة  م ــعسدية اليسميـــ ــ ا ة الســـ ــة الصـــ ــدوة   ، روتيـــ ــرتك لاـــ ــرت مشـــ ــالم حبـــ اإلعـــ

د ا ول اإلعالمـــــياملســـــت بك داملاتـــــد    الســـــعسدي لـــــا  السانقـــــت وا اهـــــا 

 م. 1337مللا سعسد جامعة ا، الريا ا،معية السعسدية لالتصال 

 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. 

  ــ ف االلكرتو ــنل الصـ ــعسدية   تصـ ــة يف اململكـــة العربيـــة السـ ــرت م. نيـ  ـــدم حبـ

الســـــعسدي لـــــا  السانقـــــت وا اهـــــا  املســـــت بك، املاتـــــد     اإلعـــــالملاـــــدوة 

االتصـــــــال، الريـــــــا ، لإلعـــــــالم واإلعالمـــــــي ا ول، ا،معيـــــــة الســـــــعسدية 

 م.1337جامعة امللا سعسد 

         ــعسدية: تمطيــــــة مس ــــــسعا ــدولي يف اململكــــــة العربيــــــة الســــ ــك الــــ املراســــ

 اإلرهاع

ــرت   ــة  حبـ ــة االزليزيـ ــمعر ا،معيـــ  باللمـ ــدم يف مـ ــة  نقـ ــالم  ة الدوليـ ــاث اإلعـ حبـ

يف  ا ريـــــــة و الســـــــيطرة والد  راطيـــــــةم و اخلـــــــس : داإلعـــــــال االتصـــــــال و

 Media Panics: Freedom, Control and Democracy عصــر العسملــةد

in the Age of Globalization  ــني ــ   -الصـ ــس 15-11تايبيـ  يسليـ
 م.1339
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  انيــــة علــــ  عياــــة دراســــة ميد. الســــعسديني نــــس أننســــلم واج ــــرين ا اهــــا

مــــن ا تمــــت الســــعسدي. حبــــرت مشــــرتك. الــــة جامعــــة امللــــا ســــعسد اجداع   

 .هـ2513، 221-17ص  ،ا لد التاست عشر( 

   اإلعــــــالم ا مــــــا االلكرتونــــــي وال  ا ــــــة ا مايــــــة. نــــــدوة اإلعــــــالم ا مــــــا

ــة  االلكرتونـــــــي جا ــة للعلـــــــسم ا مايـــــ ــة نـــــــايف العربيـــــ -17الريـــــــا ، معـــــ

 م.21/9/1321-25 ق املسا، هـ19/1/2577

  بـــــرام  اإلعـــــالم ا مـــــا بـــــني  ،اإلعــــالم واال ـــــار بالبشـــــر. الاـــــدوة العلميـــــة

ــت       ــرتاك مــ ــة، باالشــ ــسم ا مايــ ــة للعلــ ــايف العربيــ ــة نــ ــا . جامعــ ــت والتطلعــ السانقــ

املديريــــة العامــــة ل ــــس  ا مــــن الــــدا لي، نقــــس  ا مــــن الــــدا لي، ا،ملسريــــة  

ــ و ،    ــة بـــــ ــة اللباانيـــــ ــة، ا،ملسريـــــ ــق،  25/5/2577اللباانيـــــ ـــ، املسا ـــــ هـــــ

 م.21/7/1321

    بــــرام  اإلعــــالم ا مــــا بــــني     ،الاــــدوة العلميــــة  .اإلعــــالم ا مــــا وا تمــــا

ــت       ــرتاك مــ ــة، باالشــ ــسم ا مايــ ــة للعلــ ــايف العربيــ ــة نــ ــا . جامعــ ــت والتطلعــ السانقــ

املديريــــة العامــــة ل ــــس  ا مــــن الــــدا لي، نقــــس  ا مــــن الــــدا لي، ا،ملسريــــة  

ــة ا   ــ و  ا،ملسريـــ ــة، بـــ ــة. اللباانيـــ ــق  21/5/2571-23للباانيـــ ـــ، املسا ـــ هـــ

 م.22-27/3/1322

 نــــدوة الصــــ ا ة ا،امعيــــة. التسجلــــا  ا دي ــــة يف الصــــ ا ة االست صــــاتية ،

، هـــــــ7/9/2579-2. جامعــــــة امللــــــا ســــــعسد ،ةــــــ ينة رســــــالة ا،امعــــــة

 .م1-7/7/1325

 ــس ــر :     التلنزيــ ــف نقــ ــ ة نصــ ــعسدي ومســ ــفث    الســ ــة والتــ ــديا  ا تمعيــ  .الت ــ

االحتنـــــال لـــــرور لســـــني عامـــــا علـــــ  إنشـــــا  ، التلنزيـــــس هيئـــــة اإلذاعـــــة و

ـــ13/1/2579الريـــــا  ا حـــــد الســـــعسدية التلنزيـــــس  وبـــــد  بـــــرت إذاعـــــة    هـــ

 .م1325

       .اإلعـــــالم ودور  يف التسعيـــــة بـــــا،راتم عـــــم وســـــاتك التساةـــــك االجتمـــــاعي 

 اإلنقليميـــــــةيف وـــــــك املـــــــتم ا  والت ـــــــسال   املســـــــت دثةا،ـــــــراتم ملت ـــــــ : 

ــة ــا ، والدوليــــ ــة.   عمــــ ــة ا ا يــــ ــة ا ردنيــــ ـــ، 5/22/2579-3 اململكــــ هــــ

 م.5/5/1325-1 املسا ق
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    ــاعا  يف ــ  اإلشـــــــ ــا  علـــــــ ــرتاتيجية رد املمسســـــــ ــك   إســـــــ ــاتك التساةـــــــ وســـــــ

ــمس    ــك مرــ ــة  ليــ ــاعي: دراســ ــا .االجتمــ ــدولي:  معرملــ ــمعر الــ ــالم مــ اإلعــ

. أبلــــــا اململكــــــة العربيــــــة وســــــبك املساجلــــــة املخــــــاطر ا تمعيــــــة واإلشــــــاعة

 .م1325، هـ2571السعسدية. 

    دور اإلعــــالم يف مساجلــــة اإلرهــــاع مــــمعر اإلرهــــاع: أ طــــار  واســــرتاتيجيا

ــت    ــاري  الرابـــ ــسار بـــ ــد  حـــ ــ ، ماتـــ ــي   ، مكا  تـــ ــا  العربـــ ــز الدراســـ مرهـــ

 م.1329بي. باري  وا ور

    لــــة  كــــر التطــــر  واإلرهــــاع   يف مساج إطــــار منــــاهيمي ،لــــسد اململكــــة .

ــدولي      ــمعر الــ ــة. املــ ــة واإلعالميــ ــسد النكريــ ــة ا،لــ ــاع:  حالــ ــالم واالرهــ االعــ

ــاتك واال ــد،    السســ ــا  الــ ــة امللــ ــرتاتيجيا ، جامعــ ــة العربيــــة   أســ ــا، اململكــ بلــ

 .م1321السعسدية 

 :الخبرات في مجال التدريس
عــــام يف نقســــم اإلعــــالم جبامعــــة امللــــا ســــعسد مــــت الرتهيــــز   19التــــدري  ملــــدة  

 عل  تدري  العديد من امل ررا  مالا عل  سبيك امل ال:

 م دمة يف االتصال -2

 مد ك إىل وساتك اإلعالم -1

 نظريا  االعالم -7

 تشميك االستديس اإلذاعي والتلنزيسني                                       -5

 اإلنتا  التلنزيسني واإلذاعي -9

 اإل را  اإلذاعي والتلنزيسني -1

 أس  التصسير النستسغرايف -3

 إدارة املمسسا  اإلعالمية -5

 العالنقا  العامة واالتصال يف املمسسا   -5

 ة يف العالنقا  العامةدراسا  تطبي ي  -23

 إنتا  المام  اإلذاعية والتلنزيسنية  دراسا  عليا( -22

 حل ة حبرت/ إذاعة وتلنزيس   دراسا  عليا(. -21

 باا  الاظرية العلمية -27
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  الخبرات العلمية والعملية

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

 .لإلعالم واالتصال السعسدية

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

 .السعسدية لإلعالم واالتصال

  العديد من ا،لا  ا كسمية وال طا  اخلاص مستشار إعالمي لد. 

     ــرو ــة مشـــــ ــة بدراســـــ ــة املكلنـــــ ــس اللجاـــــ ــا عرـــــ ــاتية   إنشـــــ ــاة النرـــــ ال اـــــ

 هـ.2521-2529، وتارة اإلعالم، اإلسالمية

  ــرا علــــ   اإلشــــرا ــا  وإ ــ ــة   ا  ــــالمعديــــد مــــن ال إنتــ ــة عــــن جامعــ السثات يــ

علـــــ   اإلشـــــرا هــــــ، هـــــذلا 2525-هــــــ2523امللـــــا ســـــعسد يف النـــــرتة 

ــ        ــعسد يف ننــ ــا ســ ــة امللــ ــرن جامعــ ــت لســ ــج عر ــ ــرحيا  الــ ــسير املســ تصــ

 النرتة.

 أ الم وثات ية وإعالميةتعليق هات  سيااريس و. 

      يــــة التلنزيسن ا  ـــالم امسعـــة مـــن    إلنتـــا  عرـــس ،اـــة جامعـــة امللـــا ســــعسد

ــرور       ــبة مــ ــ  ا ( لااســ ــد  يرمحــ ــا  لــ ــرينني امللــ ــرمني الشــ ــادم ا ــ ــن  ــ عــ

ــدد          ــسا  درجــــك التجديــ ــ  ا كــــم بعاــ ــام علــــ  تسليــ ــرو  عــ حل ــــة(  29عشــ

 هـ.2511

   ـــ ــد ا  املـ ــة الــ ــة  ملــ ــة العلميــ ــاملة  رتــــي  اللجاــ -2511دني للســــالمة الشــ

 .هـ2515

  هـ. 2527ممعر الد ا  املدني الساسي، ال صيم، حرسر 

 م.1335جاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني عرس الل 

  م.1323رتي  اللجاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني 

  م.1335عرس اللجاة اإلعالمية للجاة مكا  ة التد ني 
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         ،ــعسد ــا سـ ــة امللـ ــن جامعـ ــة عـ ــة السثات يـ ــمام  التلنزيسنيـ ــا  الـ ــة إنتـ ــس ،اـ عرـ

علـــــ  تفسيســـــلا  ـــــمن  عاليـــــا  احتنـــــال ا،امعـــــة لـــــرور لســـــني عـــــام  

 حل ة(25هـ  2513

    عــــــالم جامعــــــة اليمامــــــة النريــــــق العلمــــــي إلعــــــداد  طــــــة نقســــــم اإلرتـــــي

 م.1321

    ــة ــة العلميــ ــس اللجاــ ــعرــ ــدولي معراملــ ــاعة ا ول الــ ــالم واإلشــ ــاطر  : اإلعــ املخــ

 .م1325هـ املسا ق نس مم/2571ةنر/ وسبك املساجلة ا تمعية

    ــدولي ا ول: ا ــمعر الــ ــة املــ ــة العلميــ ــس اللجاــ ــاطر   عرــ ــاعة املخــ ــالم واإلشــ إلعــ

 م.1325هـ املسا ق نس مم/2571ا تمعية وسبك املساجلة ةنر/

    عرــــــس اللجاــــــة العلميــــــة. املــــــمعر الــــــدولي االعــــــالم واالرهــــــاع: السســــــاتك

ــس     ــة العلـــ ــال، هليـــ ــالم واالتصـــ ــم االعـــ ــرتاتيجيا ، نقســـ ــانية، واالســـ م االنســـ

ول ت ا بلــــــا، اململكــــــة العربيــــــة الســــــعسدية، ربيــــــأجامعــــــة امللــــــا  الــــــد، 

 م.1321ديسمم  -هـ 2575

 ،عرــــس الس ــــد االعالمــــي املرا ــــق لســــمس ولــــي العلــــد لــــدروة االمــــم املت ــــدة 

 م.1321/ 13مريكية، سبتمم نيسيسرك، الساليا  املت دة ا 

 جامعة الطاتف.وعلسم االتصال عالم م  ارجي خلطة نقسم اإل كُِّم 

      ــدهت ــت  والـ ــاتك املاجسـ ــن رسـ ــد مـ ــ  العديـ ــي علـ ــرا  العلمـ ــة  سرااالشـ : جامعـ

مـــام بـــد بـــن مايـــة، جامعـــة اإلد، جامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــسم ا امللـــا ســـعس

 سعسد.

    ــت  والــــدهتسرا ــاتك املاجســ ــن رســ ــد مــ ــة العديــ ــا   املشــــارهة يف ماانقشــ بليــ

 و ارجيا.

 

 الدورات والمحاضرات  الدورات العلمية
 مالا: الدورا  العلمية واحملا را  ت ديم العديد من

  عالميرمس  اإل ليك املدورة 

 ي العام ونقياس أدورة الر 

 عضوية الجمعيات العلمية 
  عرس مجعية االتصال الدولية ICA ) م.2553ماذ عام 
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  عرــــس مجعيــــة تعلــــيم الصــــ ا ة واإلعــــالم ا مريكيــــة  AEJMC)  ماــــذ

 م.2557عام 

  عرــــــس الــــــ  إدارة ا،معيــــــة الســــــعسدية لإلعــــــالم واالتصــــــال الــــــدورة

 ا وىل وال انية.

  ــس ــعرــ ــر     الــ ــعسدية ل حبــــاث والاشــ ــرهة الســ -1335  أماــــا  الشــ

 م، دورتني.1325

  م.1335عرس اللجاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني 

  م1323رتي  اللجاة اإلعالمية ،معية ا طنال املعانقني 

  م1335عرس اللجاة اإلعالمية للجاة مكا  ة التد ني 

 

 المؤتمرات
ــمع    ا  ــن املــ ــد مــ ــارهة يف العديــ ــسر واملشــ ــا  رــ ــة مالــ ــة والدوليــ ــ   را  احملليــ علــ

 :سبيك امل ال

     ــة ــال الدوليـــــــ ــة االتصـــــــ ــاسيICAمـــــــــمعر ماظمـــــــ ــس  ،( الســـــــ –هسنسلسلـــــــ

 .م1333املكسيا عام م و2559هاواي,

  ،هـ. 2527ممعر الد ا  املدني الساسي، ال صيم 

  ،هـ.2521ندوة وساتك اإلعالم والطنك، جامعة امللا سعسد 

 دعة امللا سعسندوة وانقت تدري  اإلعالم، جام. 

      ، ــر ــة أم ال ــــ ــ ، جامعــــ ــاث ا ــــ ــز أحبــــ ــ ، مرهــــ ــدوة اإلعــــــالم يف ا ــــ نــــ

 هـ.2521

    نــــــدوة اإلعــــــالم الســــــعسدي لــــــا  السانقــــــت وا اهــــــا  املســــــت بك. املاتــــــد

ــارع      ــال، مــ ــالم واالتصــ ــعسدية لإلعــ ــة الســ ــاسي ا ول/ ا،معيــ ــي الســ اإلعالمــ

 م، الريا  جامعة امللا سعسد.1337

 النقيــــا  أاجلــــة االرهــــاع: الرــــساب  امللايــــة و مسعــــالم العربــــي ومــــمعر اإل 

ــرو ،        ــة الشـ ــالي، مدياـ ــيم العـ ــالم، وتارة التعلـ ــدولي لإلعـ ــد الـ ــة. املعلـ املمارسـ

 م.1321مجلسرية مصر العربية، مارع 
 

 


