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 المسيرة العلمية:

هـ، بعنوان: "املعاجلة الصحفية ألحداث احلادي 1427ماجستري إعالم )صحافة( عام  -
 عشر من سبتمرب وتداعياهتا يف الصحف السعودية".

هـ، بعنوان: "املمارسة املهنية الصحفية والعوامل 1431دكتوراه إعالم )صحافة( عام  -
 املؤثرة فيها". 

 كتاب االتصال الثقايف.، و يف كتاب نظرايت التأثري اإلعالميشارك يف أتل -

 حبث غري منشور عن حرية الرأي والتعبري يف اجملتمع السعودي. -

ااي اإلصالح بني وسائل اإلعالم وقادة الرأي جتاه قض األجندة التوافقيةحبث منشور عن  -
 .يف اجملتمع السعودي االقتصادي

 عدد من الندوات واحملاضرات واملؤمترات العلمية.تقدمي أوراق عمل يف شارك يف  -

 

 المسيرة المهنية:

 عاماً. 18مارس العمل الصحفي يف سن  -

سنة ماضية؛ من صحفي، إىل  23تدرج يف العمل الصحفي يف جريدة الرايض خالل  -
 قسم التحقيقات الصحفية، مث مدير حترير، مث انئب رئيس حترير.حمرر صياغة، مث رئيس 

حاصل على جوائز حملية ودولية يف جمال التميز الصحفي، أبرزها جائزة أفضل حتقيق  -
م، ممثلة يف جائزة ديب للصحافة، وجائزة 2001صحفي على مستوى الوطن العريب عام 

 ، ممثلة يف جريدة الرايض.2002أفضل حتقيق حملي عام 
 شارك يف تغطية كثري من املناسبات احمللية والدولية للمملكة داخلياً وخارجياً. -
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 دورة متخصصة يف جمال اإلعالم وتقنياته. 27حاصل على  -

 دورة إعالمية وورش عمل متخصصة للقطاعني العام واخلاص. 63قّدم أكثر من  -

 شارك يف وفود إعالمية رمسية لقيادة اململكة يف زايرة عمل خارجية. -

 شارك يف استشارات عمل للجان أمنية وتنموية. -

 كاتب صحايف يف جريدة الرايض حالياً. -

 

 المسؤولية االجتماعية: 

 عضو مجعية اإلعالم واالتصال. -
 عضو غري متفرغ يف هيئة الصحفيني السعوديني. -

 عضو جملس السياحة مبنطقة الرايض. -

 عضو مجعية فرط احلركة وتشتت االنتباه.  -

 

 رات:االهتمام والخب

 املمارسة املهنية الصحفية )السياسات، التنظيمات، القواعد، اإلجراءات(. -
 القضااي األمنية )اإلرهاب، األمن الوطين(. -

 القضااي الفكرية )مجاعات التأثري، التحوالت الفكرية، الرأي العام(. -

 وحماربة الفساد(.، تعزيز النزاهة التنمية املستدامةالقضااي االجتماعية )قيم اجملتمع وثقافته،  -

 

 التطلعات المستقبلية للعمل:

 القدرة على حتليل األفكار واملعلومات لقراءة األحداث وردود الفعل اجملتمعية. -
القدرة على تفعيل الدبلوماسية اإلعالمية االستباقية يف احتواء جمتمع األزمة قبل اختاذ  -

 القرار.

لوسائل اإلعالم يف بناء املواقف والتوجهات القدرة على صياغة اسرتاتيجيات القوة الناعمة  -
 اجملتمعية، وتغيري الصورة الذهنية.

 القدرة على صناعة احملتوى للرد على التغطية السلبية املنشورة يف وسائل اإلعالم املضاد.  -
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