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 اليسائل العلمية:

ثسكاد البث العبايك في الععلك  البث العبايك في ال الم ال كبي: دكاس  وصزس  لتأ : أطيوحة الدكتوياه 
 Direct Satellite Broadcasting (DBS) in the Arab World: A descriptive. )ال كبس  الس ودس 

Study of  DBS Impact In Saudi Arabia)  
 

 فووي الععلكوو  عوول وج وو  تظووك الطلبوو  خووا تجوواك، أو : وظسزوو  إتيوواا تظووام إذاعووي يسصصالة الماجسصصتيي
 .سول في الوالساد العتحدة ارعكسكس الس ودسول الداك

 

 

   االهتمامات العلمية والبحثية:  
   ل والم عول ودوك التيك في اوالتقتس  عتاب   عا تتيكه عكاكو وعؤسساد وع اهد الدكاساد اإلستكاتسجس

فوي ال وك  عول او توصوساد  دعول قوكاكاكسك كسوعس  وأكاا وتقواكسك الخبوكاا، دكاساد وبحوث وتقوا
جلووس خاصوو  بعووا ست لووق بالععلكوو  ودول ع تسوو ، والسساسووس  واالقتصووادس  واإلسووتكاتسجس التووواحي ارع

 ع الخل جي.الت او

 في نشر ثقاف  االعما  التطوع   والخ ر  . دوك اإلعالم 

  ارعل الزكك،في ت وسو اإلعالم دوك. 

   س  والدولس   العحلفي ععلس  اتخاذ القكاكاد السساسسوارعتس  دوك العت سكاد االقتصادس  واالجتعاعس. 

   ارعل وعكافح  اإلكها وسائل االتصال وال القاد الدولس  في خدع. 

 بلوعاسس (دوك وسائل االتصال في ت وسو أو اإلضكاك بالتزاهم والسالم الدولسسل )وسائل االتصال والد، 
 وسائل االتصال والعتظعاد الدولس .

 دفق العتواول لإلعالم والع لوعاد.  دوك العتظعاد الدولس  في قضاسا التدفق الحك والت 

 لتكتولوجسا االتصال والع لوعاد.   واالعتي التأثسك االجتعاعي والثقافي 

 لسوو (فووي تحسووسل أداا العؤسسوواد )الحكوعسوو  واره وإداكاد ال القوواد ال اعوو  دوك االتصووال التتظسعووي ،
 .واليككاد

 كبي.اإلذاعاد العوج   والبث التلزوسوتي العبايك في ال الم ال  

 .دوك اإلعالل في صتاع  اإلعالم في ال الم ال كبي 

 )أهداف وأسالس  وسائل )الدعاس ، الحك  التزسس ، واليائ اد . 

 االتصال. لجع وك وعحتوى وسائل العسحس  الدكاساد 

 باستخدام الطكسق  البحثس كاساد االجتعاعس  واإلعالعس  الد Q. 

 الكأ، ال ام وقضاسا اإلعالم الدولي دكاساد. 

  والسساسس  أدواك وتأثسكاد ال ولع  في العجاالد اإلعالعس  واالقتصادس. 

 . الدعاس  والحك  التزسس  والحعالد اإلعالعس 

 .تأثسكاد االتتكتسد على الزكد والعجتعع وعلى وسائل االتصال ارخكى 

 االاترا تومتصلالت اصصنلع ، ص األبعلد اصتلرطخ ،  اصتقن ،  اصقلالا ،  اصس لس ،  واالقتصلدط، صألقملر. 

 اصمملك، اصعرب ، اصسعلدط، تلرطخ وت لر وسل ن االتصل  واإلعم  فا. 

 ، دراسلت وبحلث اإلعم  اص،قلفا واصصلرة اصذهن. 
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 االهتمامات العملية:
  وعس  التطع الج  وتقسسم وإعطاا الكأ، والعيوكة، وتقدسم العبادكاد في العواضسع

اد والسساسوووس ، وال القووواد الدولسووو ، والعتظعووو صوووادس ،واإلعالعسووو ، واالقتوالخسكسووو  
  0لدول ، والتطوسك اإلداك،، وإداكة اواالستكاتسجس  الدولس ، والت لسعس  وال لعس ،

   سوووس  والسساوال سوووككس ، إعوووداد وتقسوووسم التقووواكسك االسوووتكاتسجس  التوووي ت وووال  القضووواسا ارعتسووو
 خلووس  بيووكل خووا ، وت ووم الوودول ال كبسوو واالقتصووادس  واإلعالعسوو  التووي ت ووم الععلكوو  ودول ال

لخبوكاا واإلسالعس  بيكل عام؛ وتقدسم كؤى عستقبلس  بتاا على تتوائ  البحووث والدكاسواد وأكاا ا
 والعختصسل والع طساد الحالس .

 م فووي ال اعوو  لل القوواد ال اعوو  واإلعووال دتطبسووق االسووتكاتسجساد الحدسثوو  فووي تز سوول دوك إداكا
  ساد ال اع .االدكاد الحكوعس  والعؤس

 . إصداك الصحف والعجالد والتيكاد الصحزس  واإلعالعس  بالل تسل ال كبس  واالتجلسوس 

 إداكة وتحكسك وتصعسم وتتزسذ الصحف والعجالد والتيكاد بالل تسل ال كبس  واالتجلسوس.  

  . إتتاج البكاع  اإلذاعس  والتلزوسوتس 

 .ال القاد ال اع  واالتصال العؤسسي 

 ولي وال القاد الدولس .اإلعالم الد 

 ،،ثقوووافي،  االتتكتسوود كعصووودك للع لوعووواد، وكوسوووسل  اتصوووال يخصوووي، عؤسسوووي، جعووواهسك
 ودولي.

  . القضاسا ارعتس ، االجتعاعس ، االقتصادس ، السساسس ، والت لسعس 

 . اليئول اإلداكس  والتتظسعس  في القطاعاد الحكوعس  والعؤسساد ارهلس 

 ، واالقتصادس الثقافس ، ال لعس  إداكة العؤسساد اإلعالعس ،. 

 . إجكاا البحوث العسداتس  في عجاالد ال لوم االجتعاعس 

  للعؤسسووواد الكسوووعس  او الصووووكة الذهتسووولتحسوووسل  إداكة الحعوووالد الصوووحزس  واإلعالعسووو  

 .اليخصساد ال اع  او االقتصادس  والتجاكس  أ
 

 الخبية التدييسية:
 ، الم وبحوثوعالم بجاع   أم القكى: اإلعالم الدولي، تظكساد اإلعوتدكسس العواد التالس  لطلب  قسم اإل

  ال علووي ال ووام، اإلعوالم السوو ود،، أصوول الخبووك، وكواالد ارتبوواا، التودكس  ال علووي )إذاعو (، التوودكس الوكأ،
 )عالقووواد عاعووو (، التووودكس  ال علوووي )صوووحاف (، إتتووواج العوووواد اإلعالعسووو ، تصوووو  إعالعسووو  بل ووو  أجتبسووو ،

 ، قواد ال اعواإلعالم، تكبس  ععلس  في التودكسس، اإلعوالم فوي السوت ، البوكاع  التوجس سو ، فول ال ال اقتصادساد
 .اإلعالعي، والتقد وعدخل الكأ، ال ام

 

 المشايكات الصحعية:
 تيك لي الكثسك عل العياككاد والعقاالد الصحزس ، في الصحف والعجالد العحلس  الس ودس  )جكسدة 

 ؛   السعاعو؛ عجل؛ جكسدة الجوسكةة؛ جكسدة عكاظ؛ جكسدة العدس  العتوكة؛ جكسدة الكساضالتدو الجوسكة، جكسدة
س ، ، االقتصادواالتصال( وهذه العياككاد والعقاالد كاتد ت ال  القضاسا، اإلعالعس ، السساسس  اإلعالموعجل  

  لدولس .العحلس  عت ا واإلقلسعس  واواإلستكاتسجس  ، ، وارعتس الت لسعس ، واالجتعاعس 
 

 البحوث المنشوية:
( دوك القطاع الخا  في تطوسك الت لسم والتدكس  اإلعالعي م، يتاا2008العقاطي، سزكال سزك ) -1

عجلوو  علوووم إتسوواتس ، السووت   فووي الععلكوو  ال كبسوو  السوو ودس : دكاسوو  اسووتطالعس  علووى عستوو  عوول العختصووسل،
  :http://www.ulum.nl/d4.html  (Online), available 36الخاعس  ال دد 

 

http://www.ulum.nl/d4.html
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هـ(. اتجاهاد الكأ، ال ام تحو الت طس  اإلعالعس  الس ودس  لل علساد 1426العقاطي، سزكال سزك ) -2 
سو ، عتلوك ف ود اراإلكهابس  في العجتعع العكي: دكاس  عسداتس . عقبول  للتيك في عجل  البحوث ارعتس ، كلس  الع

 الكساض.
 

عؤسسواد هـ(. ال واعول العوؤثكة فوي تيوكسل الصووكة الذهتسو  عول ال1428العقاطي، سزكال سزك ) -3
كبوسوو  هوـ. عجلوو  جاع و  أم القووكى لل لووم الت1426السو ودس  القائعو  علووى الحو : دكاسوو  تطبسقسو  علووى حجواج 

 .479-426،     م2008(، ذو الحج ـ ستاسك 12( ال دد )20واالجتعاعس  واإلتساتس ، العجلد )
 

 ودس :ال كبسو  السو  ال كبسو  ضود الععلكو  اإلعالعسو الحعوالد هوـ(. 1427العقاطي، سوزكال سوزك ) -4
 م.2005هـوـ/1425فوي ال وك  خوالل عوسوم حو   للجالسواد ال كبسو  الوكأ،عل وج   تظك قادة دكاس  عسحس  

سولسوو  -ابخكة (، جعاد،2( ال دد )18العجلد )، واإلتساتس عجل  جاع   أم القكى لل لوم التكبوس  واالجتعاعس  
 .252-218،     م2006

 

التواصول  هـ(. دوك البث التلزوسووتي العبايوك فوي تز سول1426العقاطي، سزكال سزك ) -5

وإحسواا  وجالسات ا: دكاس  وصوزس . عقبوول للتيوك فوي ع  ود البحووث ال لعسو  اإلسالعس بسل الدول 
 كى.، جاع   أم القاإلسالعي التكاث

 
م صووووكة ال وووالم اإلسوووالعي فوووي اإلعوووالم، أكتووووبك(. 2004العقووواطي، سوووزكال سوووزك ) -6

لو  . عجهوـ1423ال كبي: دكاس  عسداتس  على حجاج أوكبوا، أعكسكوا، واسوتكالسا خوالل عوسوم حو  
ال ووسل،  ال كبسوو  العتحوودة: اإلعوواكاد، جاع وو  (2)عوودد  20 واالجتعاعسوو ، عجلوود اإلتسوواتس ال لوووم 

 .145-115كبس  العتحدة،     اإلعاكاد ال 

 
 اإلعوالم (. االتصال الثقافي: الت كض لوسوائل، يوالهـ1423العقاطي، سزكال سزك ) -7

لسووت  ا ،56ال وودد  الت وواولالقووكى.  أمالطووال  الوافوودسل بجاع وو   علووى عيوواعك ال ولوو  لوودى وأثووكه

  : الكسواضلخلوس  ال كبسوال اع  لعجلس الت اول لدول ا ارعات  ،اإلعالعس ، اليئول الساب   عيكة
    230-264. 
 

88--  AAll--MMaakkaattyy,,  SS..SS..  ((22000022..  PPrreeccuurrssoorrss  ooff  GGlloobbaalliizzaattiioonn::  RReevviieeww  aanndd  ddiissccuussssiioonn  ooff  mmeeddiiaa  

gglloobbaalliizzaattiioonn..  PPaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  SSeevveenntthh  AAnnnnuuaall  AAUUSSAACCEE//  BBIIMMAA  IInntteerrnnaattiioonnaall  
CCoonnffeerreennccee,,  LLeebbaanneessee  AAmmeerriiccaann  UUnniivveerrssiittyy,,  BBeeiirruutt,,  LLeebbaannoonn  3311  OOccttoobbeerr--  33  NNoovveemmbbeerr  
22000022..  AAllssoo,,  PPuubblliisshheedd  aatt  JJoouurrnnaall  ooff  HHuummaanniittiieess  aanndd  SSoocciiaall  SScciieenncceess,,  99,,  ((MMaayy  22000044)),,  
((hhttttpp::////wwwwww..uulluummiinnssaanniiaa..nneett//aa110088..hhttmm))    

 

الم (. اإلعوووالل وصوووتاع  اإلعوووالم فوووي ال وووم، أكتووووبك2000العقووواطي، سوووزكال سوووزك ) -9
-126، جاع و  اروهوك،     14إلعالعس ، ال ددعجل  البحوث ا. ال كبي: دكاس  وصزس 

154. 
 

لكتكوتوي فوي دوك البكسود اال(. تقتسو  الع لوعواد والعؤسسواد: هـ1443العقاطي، سزكال سزك ) -10
 وود عككووو البحوووث االجتعاعسوو  بع ، (51سلسوول  بحوووث ال لوووم االجتعاعسوو  ). الت سسووك والتطوووسك العؤسسووي

 .عك  العككع  :عي، جاع   أم القكىالبحوث ال لعس  وإحساا التكاث اإلسال
 

11- Al-Makaty, S., Boyd, D., & Tubergan, G., (1997, Summer). A Q-Study of reactions to 

Direct Broadcasting Satellite (DBS) television programming in Saudi Arabia .Journal of South 

Asia and Middle Eastern Studies, xx(40), 50-64. 
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 12- Al-Makaty, S., Van Tubergen, G., Whitlow, S., & Boyd, D., (1996, May/June). Attitudes 

toward advertising in Islam . Journal of Advertising Research, 36(3), 16-26.  
 

 13- Al-Makaty, S., Boyd, D., & Van Tubergen, G. (1994). Source credibility during the Gulf 

War:  A Q-study of rural and urban Saudi Arabian citizens. Journalism Quarterly, 71(1), 55-63. 

 
 
 

 :والوظيعية الخبية العملية
   الر ااااض، ماااع اإلسالالالمم ،ممماااب باااع ساااعوب  اإلمالالالل عضاااو مجلااا  كل ااا  اإلعااا   واالتصاااا ، جامعااا ،

 هـ، ومتى االع.18/5/1438

   

   عول  فوي دبلول، جع وكسو  إسكلتوداعيكف دكاسي وعستياك إعالعي بالعلحقسو  الثقافسو  السو ودس
 هـ.1437-12-30هـ وحتى 1-1-1435

  

 ـ، ها1/11/1431، الر ااض، ماع اإلسالمم ،ممماب باع ساعوب  اإلمالل ، جامعا  واالتصالل  اإلعالم  كل ا أستاذ ب

 ومتى االع.
 

 ه1432-02-05ومتى هـ، 6/1/1431متفرغ بمكتب الوز ر، وزارة الباخل   مع  بامث. 

 

  ،هـاـ، 16/5/1429ماع وزارة الباخل ا ، ، واصتلج ال العام  للع قات  اإلدارةالمشرف على ومبة المستشار ع

 .ه 5/1/1431 إصى
 

 ه 5/1/1431 إصاهــ 13/3/1429مع للع قات والتوج ه، وزارة الباخل  ، العام   اإلدارة، متفرغ مستشار. 

   ومتاااىهاااـ27/10/1429ماااع إعتبااااًر القااار   أ جامعااا   كل ااا  العلاااو  االجتماع ااا ، ،اإلعالالالم أساااتاذ بقسااا ، 

 .هـ29/10/1431

 

  ،ه الالال   فالالالا 1426/1427ب لمعالالال، أ  اصقالالالرم صلعالالالل  طالالالل  اصم نالالال، اصخالالاللمل صلعلص الالاللت  اإلعمم الالال،ر الالال ل اصل نالالال

 .ه  11/4/1427
 

 ،حتالى وهال   1425رجال   2مال    ر  ل قسم اإلعم  بكل ، اصعلل  االجتملع ،  جلمع، أ  اصقالرم  مكال، اصمكرمال

 .ه  1427شعبلن  13

  ملاال، اصعلمال،   األ"ه ال 1426سمم ، صعل  علصم، صل،قلف، اإل: مك، اصمكرم،"عضل ص ن، اإلعداد صلكتلب اصتلث قا

 .صلمنلسب،  جلمع، أ  اصقرم  مك، اصمكرم،
 

 لعككع (، كئسس تحكسك عتاك الجاع   )صحسز  تدكسبس  جاع س  سصدكها قسم اإلعالم بجاع   أم القكى، عك  ا
 .ه  1427شعبلن  13ه   وحتى 1425رج   2م  

 

  وم سوووم والزووكو بعدستوو  عكوو  العككعوو  وعحافظوو  الجعووالبلدسوو  ال ووام لعكاقبوو  سووسك ععلستووي االتتخووا  العتسووق
 .م21/4/2005هـ، العوافق 12/3/1426الخعسس 

 

  بلسالتخدا  اصبرم ال، اصليلطال، اصعصالب ،  اإلدارةحضلر واصمشلرك، فا دورة ت ب قاللت عمل ال، فالاNLP ركال    م

 .ه   جدة1424 رب ع أو  6-5دراسلت إعداد اصكللءات اإلدارط،  فا اصلترة 
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 ضوال كع 7بكلس  الودعوة وأصوول الودسل، جاع و  أم القوكى، عكو  العككعو  عول  اإلسالعي ئسس قسم اإلعالمك
 هـ.   1420كبسع الثاتي  28هـ، وحتى 1416

 

  ، هوـ، 18/8/1424عول أستاذ عياكك بقسم اإلعالم، كلس  ال لوم االجتعاعس  بجاع و  أم القوكى، عكو  العككعو
 .هـ26/10/1429 إلى

 

 لعككع (، تاك الجاع   )صحسز  تدكسبس  جاع س  سصدكها قسم اإلعالم بجاع   أم القكى، عك  اكئسس تحكسك ع
 هـ.1420كبسع ارول  13 إلىهـ، 1416يوال  5عل 

 

  و  أم القوكى،الدسل وكلس  ال لوم االجتعاعس  بجاع وأصول، كلس  الدعوة اإلسالعيأستاذ عساعد بقسم اإلعالم  
 . هـ18/8/1424هـ، وحتى 22/9/1416الزتكة عل عك  العككع ، في 

 

 عووالم عبت ووث جاع وو  أم القووكى للوالسوواد العتحوودة ارعكسكسوو  لتحضووسك دكجتووي العاجسووتسك والوودكتوكاه فووي اإل
 هـ.25/3/1416هـ إلى 12/1/1407ووسائل االتصال، لعدة تسع ستواد في الزتكة عل 

 

  20زتكة عل    أم القكى، عك  العككع  في ال، كلس  الدعوة وأصول الدسل بجاعاإلسالعيع سدا بقسم اإلعالم-
 هـ.1407-1-11هـ، إلي 9-1404

 

 سو جدة فوي عتدو  صحزي لعجل  العتاك الي كس  والتي كاتد تصدكها اللجت  الثقافس  بجاع   العلك عبد ال و
 هجكس .1403-1400الزتكة عل 

 

 :والمشايكات اللجان ضوية 
 

 هوـ، 1423صزك  2االجتعاعس ، جاع   أم القكى عل الزتكة  عضو لجت  تقتس  الع لوعاد بكلس  ال لوم
 .هـ1428صزك  1 حتىو

 

 كبسع  13هـ، حتى 1422ذو الق دة  22كة ععثل الجع س  الس ودس  لالتصال بجاع   أم القكى عل الزت
 .هـ1428أول 

 

  الل للكتوا  الووذ، أقوسم بجاع و  أم القوكى خوو ارولعضوو اللجتو  العتظعو  لز السوواد الع وكض الودولي
 م.12/5/1998هـ، العوافق 16/1/1419م، وحتى 28/4/1998هـ، العوافق 2/1/1419الزتكة عل 

 

  ـ، هو1418ذ، الق ودة  25عضو عجلس اإلعالم التكبو، بعتطقو  عكو  العككعو  الت لسعسو  عول الزتوكة
 هـ.1421وحتى ذ، الق دة 

   

  يو بال  17العككعو ، عول يئول أعضاا هسئو  التودكسس بجاع و  أم القوكى، عكو  عضو عجلس إداكة
 هـ.1421هـ حتى ي بال 1418

 

   عسو  تتظوسم العوؤتعك ال لعوي ارول للخودعاد التطواإلعالعس  التوي يواككد فوي إعوداد وعضو اللجت
هـ، جاع   أم القوكى، 1418خكة جعادى اب 29-27بالععلك  ال كبس  الس ودس ، الذ، عقد في الزتكة 

 عك  العككع .

 

  تعبك الجع س  ال كبس  ارعكسكسو  رسواتذة االتصوال )أوسواس( فوي الزتوكة سوبعضو عجلس اإلداكة في
 م وحتى ابل.1998

 

  ة هوـ، حتوى ذو الق ود1417ذو الق دة  10عضو عجلس ععاده يئول العكتباد، جاع   أم القكى، عل
 هـ.1421
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  اد بجاع وعضو اللجت  اإلعالعسو  التوي يواككد فوي إعوداد وتتظوسم التودوة ارولوى للقبوول والتسوجسل
 21-20وعؤسساد الت لسم ال الي بدول عجلس الت اول لدول الخلس  ال كبس ، التوي عقودد فوي الزتوكة 

 هـ، جاع   أم القكى، عك  العككع . 1416كج  

 

 ياكك في ع كض الععلك  عا بسل أالعس والسووم والوذ، أقوسم فوي ال اصوع  ارعكسكسو  )وايوتطل د ،
 هــ.19/1/1410إلى 25/12/1409سي(، في الزتكة عل 

 

  جاع و  أم بعضو اللجت  التتظسعس  لسوم اإلعالم اإلسالعي ارول، الذ، أقاع  قسوم اإلعوالم اإلسوالعي
  هـ.1405كج   25-18القكى، في الزتكة 

 

 يوكسزسل، خادم الحكعسل ال)تتظسم لقاا عالم التي ياككد في إعداد وعضو لجت  ال القاد ال اع  واإل
الوذ، عقود و السو ودسسل فوي الخواكج للعبت ثوسلعع أبتائ  ارول  (،كحع  هللا العلك ف د بل عبد ال وسو

 هـ.1404ذو الق دة عام  23بعدست  جدة في 

 

 اليسائل العلمية التالية:وتقييم مناقشة 
  :وتسوو التزاعلسوو  فووي الصووحاف  السوو ودس  اإللكتك"االيووكاف علووى وعتاقيوو  كسووال  الوودكتوكاه ب توووال: 

حعود بول جاع و  اإلعوام ع اإلعوالم واالتصوالالبوكا،، كلسو   تاصك بل توافععل  عقدع  "دكاس  تحلسلس 
 .هـ17/5/1435الثالثاا سوم الكساض، س ود اإلسالعس ، 

  

  عس  لسلس  تقوسارطزال في القتواد الزضائس  ال كبس : دكاس  تح  "بكاع ب توالعتاقي  كسال  الدكتوكاه
سوم عقدعو  عول الكبسوع بول عحعود عحزووظ اليوكسف، ق عقاكت  لعضعول البكاع  ال كبس  والعتكجع "،

الدكاسوي  اإلعالم بكلس  الدعوة واإلعالم، جاع   اإلعام عحعد بل س ود اإلسالعس ، الكساض، الزصول
 هـ.1431الثاتي

 

    ام قتووواد"الصوووكة الذهتسوو  العتبادلوو  بووسل السوو ودسسل العقسعووسل وإسووعتاقيوو  كسووال  الوودكتوكاه ب توال  
سوم قالقادك،  ، عقدع  عل عبد الكحعل بل عبد هللا بل عحعد ال بدئ ا" دكاس  وصزس  تحلسلس االتصال في بتا

كاسووي اإلعووالم بكلسوو  الوودعوة واإلعووالم، جاع وو  اإلعووام عحعوود بوول سوو ود اإلسووالعس ، الكسوواض، الزصوول الد
 هـ.1430الثاتي

 

     لودى طوال   حقسق ارعل الزكك،"إس ام اإلعالم الزكك، والتكبو، في تتقسسم كسال  العاجستسك ب توال
ال لعسو   لصوال  عككوو البحووث التكبوسو  والتزسوس  بع  ود البحووث العكحل  الثاتوسو  بعدستو  عكو  العككعو "

 هـ.1430وإحساا التكاث اإلسالعي، جاع   أم القكى، عك  العككع ، 

 

   عو  " عقددعدى فاعلسو  بوكاع  التوعسو  ضود أخطواك العخودكا " ب توال كسال  العاجستسكعتاقي
رعتسو ، ، جاع و  تواسف ال كبسو  لل لووم اقسوم ال لووم اليوكطس ، عاسد بل عحعد بل علي القحطواتيعل 

 هـ.1428الكساض، 

 

   رتعواط تصدسق وتكدسد اليائ اد وعالقت عوا بعز ووم الوذاد وا" ب توال كسال  العاجستسكعتاقي
 للو ا عبودعقدعو  عول ، "الكسواض الثالوث الثواتو، فوي عدستو  االجتعاعس  لدى عستس  عل طال  الصوف

 هـ.1421يوال  19،   التكبس  بعك ، بجاع   أم القكىصال  السالع ، قسم التزس، كلس
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   ظوك تدوك اإلعوالم ووسوائل  فوي التطووسك التكبوو، عول وج و  "ب توال كسال  العاجستسك عتاقي
 سووواعس  عطوووا هللا عقدعووو  عووول، "خصصوووسل بالععلكووو  ال كبسووو  السووو ودس اإلعالعسوووسل والتكبووووسسل العت

ي ارول بخاك،، قسم العتاه  وطك، التدكسس، كلس  التكبس  بعك  بجاع   أم القوكى، الزصول الدكاسو
 هـ.1420

 

     ، عي العبايوك التلزوسول والكقاب  ارسكس  في عصك البث ال وال"كسال  العاجستسك ب توال عتاقي
ك،، قسووم التكبسوو  اإلسووالعس  عقدعوو  عوول هلسوول عحسسوول سووكاج ال عسوو "،ظووك الع لعووسلعوول وج وو  ت

 هـ.1418والعقاكت ، كلس  التكبس  بعك  بجاع   أم القكى، الزصل الدكاسي الثاتي 

 
    

 :الداخلية والخايجية المشايكة في المؤتميات والندوات العلمية
  ى أثكهوا علوو"القبلس  والعتاطقس  والتصتسزاد الزككسو ، لقاا الخطا  الثقافي الس ود، الثالث ب توال

 23-22 عدستوو  جودة فووي الزتووكةب للحصواي الصصوطنيالعلوك عبوود ال وسووو  ميكصص الووذ، تظعو   الوحودة الوطتسوو "
  0م2010بك دسسع 29-28هـ العوافق 1432عحكم 

 

 العلك سو ودكلس  ابدا  بجاع ، قسم اإلعالم، العؤتعك الدولي ارول لتقتساد االتصال والت سك االجتعاعي   
 .هـ1430كبسع ارول  20إلى  18في الزتكة عل الكساض، 

 

 7) والعحوسط ال واد،، أسساالسابع لجع س  االتصال لدول  العؤتعك الدوليth Biennial Conference of the Pacific 

and Asian Communication Association (PACA 2009 ،)University Putra Malaysia, Malaysia ، ،كووال االتبووك
 م.2009ستاسك  12-10هـ، العوافق 1430حكم ع 15-13عالسوسا، في الزتكة 

 

  االلكتكوتسوو  ) وارععووالالعووؤتعك الوودولي لالتصووالThe International Joint Conference on e-Business and 

Telecommunications ،)The Systems, Man, and Cybernetics Society ،11، في الزتوكة بكيلوت ، أسباتسا-
 هــ.1428 كج  17

 

 ك ف وود ، عدكسوو  العلووللكابطوو  ال كبسوو  ارعكسكسوو  رسوواتذة االتصووال السووتو، الوودولي الحوواد، عيووكك العووؤتع
 هــ.1427يوال  30-24، في الزتكة للتكجع ، طتج ، الععلك  الع كبس 

 

  لكوسوود ا، جاع وو  الكوسوود، للكابطوو  ال كبسوو  ارعكسكسوو  رسوواتذة االتصووال السووتو، الوودولي ال ايووكالعووؤتعك
 هــ.1426يوال  21-12الكوسد، في الزتكة  ال اصع ، دول 

 

  سووبك الحوودود ارعوول:العووؤتعك ال ووالعي ارول ب توووال ،Learning Solutions ،CERGE-EI، جع وكسوو   ، بووكا
 هــ.1426كج   7-1في الزتكة  ‘التيسك

 

  لبتوال:سكسو كارعاالتصوال، الجاع و  اللبتاتسو   رسواتذة ارعكسكسو الستو، السابع للكابطو  ال كبسو  العؤتعك ، 
 م. 2002توفعبك  3-أكتوبك 31هـ، العوافق 1423ي بال  29-23بسكود، في الزتكة 

 

  ال كبسووو  العتحووودة: فتووود، أبوووكاج  اإلعووواكادال كبوووي، تووواد، دبوووي للصوووحاف ،  اإلعوووالمعتتووودى
 .م2002إبكسل  29، 28، دبي اإلعاكاد

 

 اركدتسو تصوال، جاع و  السكعووك، الععلكوالعؤتعك الستو، الخاعس للكابط  ال كبس  ارعكسكس  رسواتذة اال   
 م.2000 تيكسل الثاتي15-12هـ، العوافق 1421ي بال  20-16ال ايعس : أكبد/ععال، في الزتكة 
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   ل ايووعس : االعووؤتعكة الوودولي ارول لقسووم الصووحاف  واإلعووالم بجاع وو  السكعوووك اركدتسوو ، الععلكوو  اركدتسوو
 م.2000 تيكسل الثاتي15-12هـ، العوافق 1421 ي بال 20-16أكبد/ععال، في الزتكة 

 

  : لقاهكة، فوياالعؤتعك الستو، الثالث للكابط  ال كبس  ارعكسكس  رساتذة االتصال، جع وكس  عصك ال كبس 
 م.1998سبتعبك 10-7الزتكة 

 

 ( ،الذ، أقاعت  جع س  اإلعالم الدولي بعدست  يسكاغو: والس  الستو،، في 46العؤتعك الستو ) عل   ك عاسوي

1996 . 
 

  هـ.1/7/1416-28/6تدوة اإلعالم في الح  التي عقدة بعك  العككع  عل 
 

  بكسول عوام إالعؤتعك الستو، الذ، أقاعت  جع س  ت لوسم اإلذاعو  بعدستو  رس فسقواس: والسو  تسزوادا، فوي يو ك
 م. 1995

 

  ي جوكجسوا، فو بعدست  أطلتطا: والس  العؤتعك الستو، الذ، أقاعت  جع س  ت لسم الصحاف  واإلعالم ارعكسكس
 م. 1994ي ك أغسطس عام 

 

   سووك،، في عالعؤتعك الستو، الذ، أقاعت  جع س  ت لسم الصحاف  واإلعالم ارعكسكس  بعدست  كتساس: والس
 م. 1993ي ك أغسطس عام 

 

  15ي ي ك تاكي، فالثوكة التي عقدد بجاع   كتتا كي ارعكسكس  بعدست  لكستتول: والس  كتوتدوة اإلعالم-
 م.1992أكتوبك عام  17

 

 ا، سو  عستسسووتاإلعوالم ارعكسكسو  بعدستو  عتسسوابلس: والذ، أقاعت  جع س  ت لسم الصحاف  والعؤتعك الستو، ال
 م. 1990في ي ك أغسطس عام 

   

 العضوية في الجمعيات العلمية التالية:
 

  )الرابطة العربية األمريكية ألساتذة االتصال )أوساس 
 جمعية السعودية لعلوم االتصالال  

 

 Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC). 
 

 Broadcast Education Association (BEA). 
 

 International Communication Association (ICA). 
 

 The International Society for the Scientific Study of Subjectivity (ISSSS) 
 

 International Studies Association (ISA). 
 

 World Communication Association (WCA) 


