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  :املؤهل العلمي

 درجة الدكتوراه يف االتصال من قسم اإلعالم جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 احلديثة يف اململكة العربية السعوديةالعالقة الوظيفية بني القائم ابالتصال واجلمهور، دراسة وصفية يف ضوء متغيات البيئة االتصالية ي عنوان الرسالة "ي ماهجلتصال االا جمال يف

 درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقي من معهد تعليم اللغة العربية هبا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 يف كتاابهتموتطبيقها  يةقواعد النحو العلى معرفة  غي الناطقني ابلعربية يف جمال التطبيقات النحوية عنوان الرسالة "قياس قدرة الدراسية

 من قسم اإلعالم جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.يف اإلذاعة والتلفزيون درجة البكالوريوس يف اإلعالم 
  العمل احلايل:

 أستاذ مشارك يف كلية اإلعالم واالتصال جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
 العلماء لالتصال اجملتمعي.مستشار األمني العام هليئة كبار  
 مدرب دويل معتمد من األكادميية العاملية الربيطانية للتدريب والتطوير. 
 مستشار تدريب وأتهيل يف عدد من اجلهات احلكومية واخلاصة واملراكز التدريبية. 
 عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن. 

  :اليت تقلدها واالستشارية يةفواإلشراالوظائف اإلدارية 
 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اإلعالم واالتصال للدراسات العليا والبحث العلميوكيل كلية  -
 للتطوير واجلودة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية اإلعالم واالتصالوكيل   -
 مستشار إعالمي ابلرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  -
 وكيل قسم اإلعالم بكلية الدعوة واإلعالم جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. -
يف كليبببة اإلعبببالم واالتصبببال جبامعبببة اإلمبببام حممبببد ببببن سبببعود  مبببراة اجلامعبببة صبببحيفة انئبببب رئبببيس  ريبببر -

 اإلسالمية.
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 اإلعالم يف العمل االجتماعي كتاب منهجي ه1431
 مهارات االتصال كتاب منهجي هب1432
 االجتاه الوظيفي يف الدراسات االتصالية كتاب هب1431
 االتصال الثقايف: أطر معرفية ومناذج تطبيقية كتاب )حمكم( هب1433
 ابالتصال واجلمهورالعالقة الوظيفية يف دراسات القائم  كتاب هب1432

 :البحوث اليت أعدها
 املعاجلة اإلعالمية لوظيفة الرقابة يف الصحافة السعودية املطبوعة حبث هب1433
 العالقة بني استخدامات اإلنرتنت واالغرتاب االجتماعي لدى الشباب حبث ابملشاركة هب1433
 عن املنكر.مسؤولية وسائل اإلعالم يف األمر ابملعروف والنهي  حبث هب1433
 انقرائية الصحف السعودية املطبوعة واإللكرتونية تنافس أم تكامل حبث ابملشاركة هب1431
 مكانة جانب اإلنتاج من اقتصادايت الصحف حبث هب1431
رؤية حول الوظائف واألدوار اليت تؤديها وسائل ) اإلعالم وصناعة املوهبة حبث هب1427

 (، اإلعالم يف دعم صناعة املوهبة

 وأولوايهتا.حنو اليات تسجيل املوضوعات البحثية  اجتاهات أقسام اإلعالم حبث هب1426

يف ضوء املفهوم الشامل لإلعالم األمين، رؤية الوظيفة األمنية لوسائل اإلعالم:  حبث هب1425
ضمن أعمال ندوة األمن واجملتمع اليت نظمتها كلية امللك فهد األمنية يف دورهتا 

 الثالثة بعنوان: املؤسسات اجملتمعية واألمنية.. املسؤولية املشرتكة.السنوية 
أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف االستجابة للحوادث املرورية مقدمة للمؤمتر األول للسالمة  ورقة عمل هب1418

 املرورية.

النفسبية والرتبويبة مشكلة الفراغ لدى الشباب. مقدمة للجمعيبة السبعودية للعلبوم  ورقة عمل هب1417
 جسنت.

  اليت حصل عليها: الدورات التدريبية
 مدرب معتمد يف تدريب املدربني من األكادميية العاملية للتدريب والتطوير م2016هب 1438
 معايي االعتماد األكادميي و قيقها يف اجلامعات من مركز إسنا العاملي للتدريب  م2015-هب 1436
 وبناء املقرر اإللكرتوين من عمادة تطوير التعليم اجلامعي.تصميم  2014 –ه 1435
 -هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 1433
 م2012

 التعليم املتمركز حول الطالب يف التدريس اجلامعي من مركز الرتبويون لالستشارات 

 حممد بن سعود اإلسالمية.التخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسات األكادميية من معهد البحوث واخلدمات االستشارية جبامعة اإلمام  م2008-هب 1429
 - هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب1427
 م2006

 الربانمج املتكامل يف إعداد املدربني من معهد البحوث واخلدمات االستشارية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 - هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب1424
 م2003

 من جامعة انيف العربية للعلوم األمنية الربامج اإلعالمية ودورها يف تنمية الوعي األمين



 
 

  اجملاالت التدريبية اليت يقدمها:
 مهارات بناء الربامج التعليمية والتدريبية يف اإلعالم. - اإلدارة اإلعالمية يف األجهزة األمنية.-
 تطبيقات اجلودة يف املؤسسات اإلعالمية والتعليمة- اسرتاتيجيات بناء الصورة الذهنية اإلجيابية.-
 مهارات  قيق التأثي اإلجيايب يف اإلعالم- .العملمهارات االتصال الفعال يف بيئة  -
 .العالقات العامة - .مهارات االتصال التسويقي -
 اسرتاتيجيات  قيق األهداف الشخصية- مهارات الناطق اإلعالمي.-
 مهارات االتصال واإللقاء - إعداد وتدريب املدربني-
 يف الدراسات اإلعالمية مهارات قياس التأثي اإلعالمي- التحرير اإلعالمي.-
 التعامل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم.- بناء القيم يف احملتوى اإلعالمي-
 معايي بناء وتقييم أنشطة العالقات العامة- اسرتاتيجيات الظهور اإلعالمي.-
 الوظيفة االتصالية للعالقات العامة- مهارات بناء األفكار البحثية وإعدادها-
 املهارات اإلعالمية للنجوم- العلمية يف الدراسات اإلنسانيةمهارات الكتابة -

  اخلربات االستشارية واملهارات املهنية:
 .تطوير بيئات العمل اإلعالمي واالتصايل  .التحليل الكمي للبياانت 
 .اسرتاتيجيات  ليل األنشطة وهتديفها  .بناء االستباانت العلمية 
 .التطبيقات البحثية يف بيئة العمل  .تطبيقات حاسوبية يف بيئة العمل 
 .مهارات البحث العلمي  .مهارات بناء الرؤية اإلخراجية للعمل املرئي 
 تطبيقات اجلودة يف املؤسسات اإلعالمية  .بناء اخلطط والربامج التعليمية يف اإلعالم 
 
 


