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 2232164/ 1310312 الفاكس. 
 :المؤهالت العلمية 

 جامعة أوهايو، أثينز، أوهايو، الواليات المتحدة األميركية/ كلية اإلعالم إعالم دكتوراه. 

 :الخبرات العملية

 هـ3213من  جامعة الملك سعود ذ كلية اآلدابأستا. 

  هـ3231/ 30/ 11من  جامعة الملك سعود أستاذ مشارك كلية اآلداب. 

 هـ3201/ 33/ 31من  جامعة الملك سعود أستاذ مساعد كلية اآلداب. 

 هـ3236 -3232من  جامعة الملك سعود وكيل كلية اآلداب. 

 هـ3211 -3234من  جامعة الملك سعود رئيس قسم اإلعالم 

 هـ إلى اآلن3211من  مجلس الشورى عضو. 

 :عضوية المجالس والجمعيات

  ــــد الــــرحمن الســــديري ال يريــــة، الجــــوف، منــــذ عــــام عضــــو المجلــــس الثقــــامي بمبسســــة األميــــر عب
 .هـ3233

  عضـــو جمعيــــة أســــاتذة اإلعــــالم وال ــــحامةAEJMC  الواليــــات المتحــــدة األميركيــــة، منــــذ عــــام ،
 .م3461

  م3445لدول مجلس التعاون ال ليجي، منذ عام عضو جمعية اإلعالن. 

  جمعيــة كابــا تــاو ال ــا ( بــدعوة)عضــو شــرفkappa tau alpha  (المعرمــة، الحقيقــة، الدقــة )
جمعيــة  ا ــة بــالمت وقين مــن  ريجــي مــدارس ال ــحامة مــي الواليــات المتحــدة، عضــو منــذ عــام 

 م3461
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 :المؤتمرات والندوات
  ،هـ3213ذي الحجة  10 -36ندوة اإلعالم والسياحة الدا لية، جامعة الملــك  ـالد، أبها 

  ،م، تقــديم بحــ  عــن 1000يونيــو  5 -3مــبتمر جمعيــة االت ــال الدوليــة، أكــابولكو، المكســيك
 "الدراسات اإلعالمية بالمملكة"

  ،م3446مايو  31 -30المبتمر السادس والثالثون للمنظمة الدولية لإلعالن، القاهرة 

  م3444نوممبر  33 -35، المنامة 44مبتمر ومعرض آماق اإلعالن العربي ال امس 

 33جامعة العين، اإلمارات العربية المتحدة  -ندوة الت طيط اإلستراتيجي مي العالقات العامة- 
م هوم التكيف وموق ية قرونق والت طيط بعيد المدى "م، تقديم بح  بعنوان 3441ديسمبر  36
 لعالقات العامة مي ا

 :المؤلفات واألبحاث

  دارة برامج العالقات العامة، مطابع التقنية، الرياض  هـ3232كتاب ت طيط وا 

  إشـــكالية التةطيـــة اإل باريـــة للحـــروب وجدليـــة تةطيـــة وســـائل اإلعـــالم األميركيـــة لحـــرب تحريـــر
 الكويت

 ةطية ال ـح ية للمملكـة تحليل مضمون الت: األ بار السعودية مي ال حامة األميركية المعا رة
 (م3443 -م3431)مي أربع  حف أميركية  الل عشرين عامًا 

  التةطيـة ال ــح ية للمملكــة العربيـة الســعودية مــي جريـدة نيويــورك تــايمز األميركيـة  ــالل أربعــين
 (م3433 -م3411)عامًا 

  لى، الطبعة األو )هـ 3232، مطابع التقنية، الرياض (1ط)كتاب ت طيط الحمالت اإلعالنية
 .هـ 3230دار عالم الكتب، 

 :المجال البحثي

 دراسات إعالمية. 
 


