
                         

               
 سعيد بن علي آل اثبت  القحطاين /لألستاذ الدكتور السرية الذاتية         

 
 

      إلعالم واالتصالابكلية املتخصص يف قسم اإلعالم  متعاقد معه أستاذ          الرتبة العلمية :

 د بن سعود اإلسالمية  .امعة اإلمام حممجب                              

  ودراسات الرأي العام اإلعالم          التخصص       :

 تفصيالت ألهم الدرجات العلمية واملؤلفات،واملشاركات العلمية واملهام  اإلدارية : 

 أوالً   ـ  الشهادات والدرجات العلمية واتريخ احلصول عليها   : ـ
 هـ  1402من املعهد العايل  للدعوة  اإلسالمية عام  حصل على درجة املاجستري يف اإلعالمـ  1 

 ـ  حصل على درجة الدكتوراه يف اإلعالم  مع مرتبة الشرف األوىل  2    
 هـ  1407من كلية الدعوة واإلعالم  جبامعة اإلمام  حممد بن سعوداإلسالميةعام                

عــام   /57رقــم علــى قــرار جلــة جامعــة اإلمــام  نــاً   ـــ   ــق ترقيــه تىل  أســتاذ مشــارإل  يف قســم اإلعــالم  ب3 
ً  على تمجاع الفاحصـ  علـى مـا قـدم هـ 4/7/1412هـ  يف اجللسة السادسة املنعقدة بتاريخ 1412 بنا

 من جهد علمي .
هـ يف 1424/1425ـ  183بقرار اجمللة العلمي جلامعة اإلمام رقم  ق ترقيته تىل رتبة أستاذ ـ 4

 ً  على تمجاع الفاحص  على ما قدم من جهد علمي .هـ   بنا1425 /11/4

 اثنياً  ـ أهم املؤلفات العلمية  والبحوث واملشاركات العلمية  :

 ـ  املؤلفات والبحوث العلمية : 
  : يف أوعية علمية حمكمة   منها للدكتور كثري من املؤلفات والدراسات املنشورة   

 



 هـ .1412شرعامل الكتب ابلرايض عام    ن  ـ احلرية اإلعالمية يف ضوء اإلسالم1
 حبث منشور يف جلة كلية اإلعالم جبامعة         ـ  مفهوم االتصال  يف ضوء اإلسالم 2

 هــ  .1412ا لقاهرة يف مجهورية مصر العربية عام           
 حبث علمي منشور يف الكتاب السنوي   فاعلية اإلعالم اإلسالمي يف عالج املشكالتـ   3
 هــ1412لكلية الدعوة واإلعالم جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام        
صـلى   عليـه وسـلم  حبـث علمـي نشـرته ولارة الشـالوي اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة  ـ  اجلوانب اإلعالميـة يف ططـب الرسـول4

 هــ 1417واإلرشاد  عام 
مقـــرر مـــام  ل ـــالب قســـم اإلعـــالم يف نـــة  ر مرجـــع مقـــرر مـــن قبـــل جامعـــة اإل: دراســـة نقديـــة مقار   األصـــول الفكريـــة ل عـــالمــــ 5

واملاللـ  نشـرته  اإلعـالم املتخصـص  لقسـماجلديـدة اإلعـالم يف اخل ـة ت اإلعالم  يف اخل ة القدمية ر وفلسفة األسة الفكرية لنظراي
 هـ وحكمه اجمللة العلمي ابجلامعة بعد ذلك  .1418دار الفضيلة  ابلرايض عام 

ــ 6 ــاء الــرأ  العــامـ حبــث حمكــم نشــر جلــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  اإلســالمية يف   أســاليب امللــد عبــد العبيــب يف بن
 هـ. 1424هـ واملالل  دراسة علمية حمكمة نشرت بعد ذلك يف كتاب دار احلضارة ابلرايض عام 1419شوال  24عددها 

 جلة البحوث اإلعالمية  جبامعة األلهرر حبث حمكم نشرته    قياس الرأ  العام رؤية إسالميةـ 7
 م  .2000يوليو    12) قسم الصحافة واإلعالم ( جبمهورية مصر العربية  العدد  

)دراسة حتليلية مقارنة على عينة من  الصح  السعودية اليومية  ( حبث  القضااي الرتبوية يف الصحف السعودية اليوميةـ  8
 هـ .1423ر ربيع اآلخر  38د بن سعود اإلسالمية  ر يف عددها حمكم نشرته جلة جامعة اإلمام  حمم

)بــ  الواقــع واحتياجــات  املســتقبل ( ر  حبــث حمكــم  ؤــمن وقــا ع  مــال ر  ـــ القــيم الرتبويــة يف صــحافة الطفــ  العــر  9
ليــة اآلداب ببنهــا  ثقافــة ال فــل العــرة  رتيــة مســتقبلية  للقــري احلــادي  والعشــرين  املنعقــد يف رحــاب جامعــة ال قــالي   ر ك

 م.2000مارس عام 27ـ 25جبمهورية مصر العربية ر يف الفرتة من 
حبـث حمكـم  نشـرته جلـة كليـة اآلداب   ) رؤية معرفية ودراسة نقديـة    ـ  قياس الرأ  العام يف الدراسات اإلعالمية10

 م  .              2002ألول مارس  اجلً  ا 25بسوهاج جامعة جنوب الوادي  ر جبمهورية مصر العربية  ر يف عددها  

) دراسـة حتليليـة مقارنـة علـى صـح  اململكـة العربيـة   جهود الصحف السعودية اليوميـة يف نشـر  املعرفـة البي يـةـ 11  
جلـة كليـة الل ـة العربيـة  ابلقـاهرة ـ جامعـة األلهـر  ر  نشـرتههـ( حبث حمكم 1423السعودية  اليومية  العامة خالل صي  

 م .2003ـ   2002( عام   21عددها  ) ية مصر العربية  يف جبمهور 

 هـ (1420)الرايض : : دار احلضارة ر  الرأ  العام :دراسة أتصيلية تطبيقية على عصر اخلالفة الراشدة ـ12

بــ  الواقــع واحتياجــات املســتقبل ( حبــث منشــور ؤــمن وقــا ع ) ـــ منــاهب البحــم اإلعالمــي يف اجلامعــات الســعودية13
 دى السنوي الثاين للجمعية السعودية لإلعالم  ابلرايض  .املنت
رتيـة صصـيلية ودراسـة ميدانيـة ( الـرايض ـ  أثر ططاب إعالم العوملة  الثقايف يف القيم  الرتبوية للنشء ابجملتمع املسلم)14
 هـ  .1428ر

 ـ املشاركات العلمية :



 أ ـ شارإل يف عدد  من الندوات واملال رات داخل اململكة وخارجها  منها : ـ
 هـ .1407ـ شارإل يف ندوة  ت وير الربامج الدينية  يف تلف يوانت اخلليج العرة عام   
 هــ  .1410ـ شارإل يف ندوة لقاً رتساً اإلعالم  يف جامعات اململكة العربية السعودية عام   
ـــ شـــارإل ببحـــث علمـــي   يف نـــدوة ثقافـــة ال فـــل العـــرة  املنعقـــدة يف جامعـــة ال قـــالي  جبمهوريـــة مصـــر العربيـــة  يف  الفـــرتة مـــن  ـ

 م   .2000مارس عام 27ـ25
 واملاجستري .يد من رسا ل  الدكتوراه عدالب ـ أشرف على  

 ج ـ انقش عدد من رسا ل الدكتوراه واملاجستري . 
     .للنشر يف جالت أكادميية  حمكمة يف  جامعات اململكةات اإلعالمية  اليت تقدم د ـ حكم كثريا   من حبوث الرتقيات والدراس

 .  له مسامهات تعالمية تتمثل يف الكتابة يف بعض الصح  واجملاالت  العامة ــ هـ 
 اثلثاً  األعمال واملناصب اإلدارية  :

 هـ .1403 /14/6هـ  تىل1391 /6/8ـ  عمل مدرسا   بولارة املعارف  من بداية  العام الدراسي  1
ــ عمــل حماؤــرا   يف قســم  اإلعــالم ابملعهــد العــايل للــدعوة اإلســالمية ابلــرايض ـ الــوي حتــول تىل كليــة الــدعوة واإلعــالم عــام 2 ـ

 هــ .                                                                    29/12/1407هـ تىل1403 /15/6هـ  ر  من 1404
 هـ  .1412 /3/7هـ  تىل 1407 /30/12واإلعالم  من عمل على وظيفة أستاذ مساعد يف قسم اإلعالم بكلية الدعوة  ـ  3

 هـ 1412 /4/7ـ عمل على وظيفة أستاذ مشارإل يف قسم اإلعالم بكلية الدعوة واإلعالم من4

 حىت تقاعده العلمي جلامعة اإلماماجمللة ار أستاذ بقسم اإلعالم  منو  ق ترقيته تىل رتبة أستاذ بقر  على وظيفة عملـ 5
 هـ .20/3/1417هـ وجددت له الوكالة مرت   بعد ذلك  وأستمر فيها حىت3/1411 /20ـ ع  وكيال   لكلية الدعوة واإلعالم  من 6
وجــب قــرار مثــل كليــة الــدعوة واإلعــالم يف جلــة عمــادة الدراســات العليــا  يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  اإلســالمية  مـ   7

 هـ  وال ي ال  . 1421 /13/6هـ  يف  1421/1422 /1165جلة اجلامعة رقم 
ـ جددت له عضوية جلة عمادة  الدراسات العليا  يف اجلامعة ملدة سنت   موجب موافقة معايل ولير التعلـيم العـايل  املالرخـة  8

ــــــ 1417هــــــــ بنــــــاً   علــــــى تفــــــويض جلــــــة اجلامعــــــة  رقــــــم 1423 /1/7يف  ـ املتخــــــو يف جلســــــته  املنعقــــــدة يف  1422ـ
 .هـ 21/3/1423

ــ عمــل يف جلـاي داخــل اجلامعـة مثــل جلنــة صـيالة القواعــد التنفيويـة لال حــة االختبــارات اجلديـدة للجامعــة بر سـة وكيــل اجلامعــة 9
 هـ  . 1417ـ 1416للشالوي التعليمية الساب  يف الفصل الثاين من العام  

هـــ علــى صــيالة القواعــد التنفيويــة لال حـــة 1423لعــام اجلــامعي  لة الدراســات العليـــا  ـــ عمــل  ؤــمن أعضــاً جلــة عمــاد10
 املوحدة  الدراسات العليا يف اجلامعات  جبامعة اإلمام حممد بن سعود  .

 ـ يعمل منو سنوات ؤمن تحدى اللجاي الدا مة يف جامعة اإلمام  .  11  

يف جلة كلية الدعوة واإلعالم 12  هـ.1417 /6 /14اإلمام املالرخ يف جب قرار جلة جامعة مو ـ ع  عضوا  



ــ   هــو عضــو عامــل يف 13  /22/11  األول يفمنــو اجتماعهــا التيسيســي  اجلمعيــة الســعودية لعلــوم االتصــال واإلعــالمرـ
 هـ وحىت اآلي  .1422

  .يسيسي األولر منو اجتماعها التجبامعة اإلمام ـ هو عضو عامل يف اجلمعية السعودية للعالقات العامة 14
عمــل مستشــار لــري متفــر   يف جــال اإلعــالم  والعالقــات العامــة  ابلر ســة العامــة  ليهــة  األمــر ابملعــروف والنهــي عــن ـــ 15    

 هـ  1423 /4 /29املالرخ يف  11262 /11 /27املنكر  موجب  موافقة معايل ولير التعليم العايل  خب ابة رقم 
 وملدة سنت  .هـ  1429ـ1428الدعوة واإلعالم منو بداية العام اجلامعي  عمل عضو يف جلة كليةـ 15    

 حىت اآلي   .منو صسيسها و ـ  يعمل ان با  لر ية حترير اجمللة العربية للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال  16

 قسم اإلعالم املتخصص . : ــ يعمل حاليا   أستاذ متعاقد يف كلية   اإلعالم واالتصال 17

 .األستاذ الدكتور / عبد  الرفاعي ـــ يعمل ؤمن جلنة دا مة لكلية اإلعالم واالتصال بر سة عميد الكلية 18  

 وصلى   وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجع                                    

  11675 الرم  الربيدي    102059العنواي  الربيدي   : الرايض :   ص ب    *

  sathabit@imamu.edu.sa*  البريد االلكتروني :      

 .                 التوقيع
 أ.د/ سعيد بن علي آل اثبت القحطاين                                                             

                    


