د.أحمد بن سيف الدين بن أحمد تركستاني
المعلومات الشخصية:

 االسم الرباعي :أحمد بن سيف الدين بن أحمد تركستاني.
 تاريخ ومحل الميالد3131 :هـ بني مالك – عسير.
 الحالة االجتماعية :متزوج.


العنوان الدائم :ص.ب 8483 .الرياض 33831.

 البريد االلكتروني ahmadturkistani@yahoo.com
 المكتب 1545832

 الفاكس 8234118

المؤهالت العلمية:

 دكتوراه في اإلعالم من جامعة إنديانا بالواليات المتحدة األميركية.

الخبرات العملية:


معيد بكلية اللغة العربية بجامعة اإلمام جامعة اإلمام 3121 -3125هـ.



أستاذ مساعد جامعة اإلمام 3834 -3884هـ.



أستاذ مشارك جامعة اإلمام 3834هـ -اآلن.



رئيس تحرير مرآةالجامعة جامعة اإلمام 3834 ،3835 ،3831هـ.



وكيل قسم اإلعالم جامعة اإلمام 3882هـ.



رئيس قسم اإلعالم جامعة اإلمام 3834 ،3835 ،3831هـ.



مدير معهد العلوم اإلسالمية والعربية في أميركا جامعة اإلمام 3818 -3813هـ.

عضوية المجالس والجمعيات:



عضو الجمعية السعودية لعلوم االتصال واإلعالم

عضو مجلس كلية الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام



متعاون في الندوة العالمية للشباب اإلسالمي



مستشار و ازرة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد



مستشار بقنوات  CNNو  Sky Newsاإلخباريتين



متعاون في و ازرة الثقافة واإلعالم



مستشار الرئاسة العامة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المؤتمرات والندوات:

كثيرة فـي المملكـة والكويـت ومصـر والواليـات المتحـدة وكنـدا وسـنغافورة وكوريـا وأسـتراليا ومـن

أهمها:

 مؤتمرات تهيئة األجواء الستكمال تطبيق أحكام الشريعة بالكويت
 المؤتمرات العلمية الخاصة باإلعالم

 المنتدى االقتصادي العالمي في نيويورك (1881م)

 مؤتمرات الجمعيات اإلسالمية في الواليات المتحدة وكندا

المؤلفات واألبحاث:

( رســالة ماجســتير) التغي ـرات االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية معروضــة فــي ثــال
مجالت إخبارية أميركية.

( رســالة دكت ــوراه) التب ــادل اإلخب ــاري عب ــر القم ــر الص ــناعي العرب ــي ب ــين ال ــدول العربي ــة والق ــيم
اإلخبارية.

( بح ) الجوانب المهنية لإلعالم األمني .

( بح ) السياسات اإلعالمية للبالد العربية واإلسالمية .
) بح ) صورة المملكة العربية السعودية في أذهان الكنديين.

( بح ) صورة (اآلخر) في القرن الجديد قدمت في جامعة جورج تاون بواشنطن.
( بح ) الحوار مع اآلخر :مشروعيته ومؤهالته وآدابه.

( بح ) التلفاز في الحج وتقويم آراء التلفاز السعودي في الحج.

المجال البحثي:

 بحو ودراسات إعالمية.

