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 التحصيل العلمي

 1989  دكتوراه في االتصال الجماهيري جامعة والية أوهايو 

 1983  ماجستير في تقنيات االتصال جامعة والية متشجن 

 1976  وتلفزيون( جامعة الملك سعود  إذاعة )إعالم،بكالوريوس اآلداب 

 

 عضوية الجمعيات العلمية

 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال 

 الجمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن 

 منتدى التنمية الخليجي 

 International Communication Association (ICA) 

 

 والوظيفية العمليةالخبرات 

  الملوووك مركوووز  –عضوووو اللجنوووة العلميوووة لبرنوووام  سوووالم  –الوقووول الرا ووور حتووو   – 2016نووووفمبر

 عبدالعزيز للروار الوطني 

  جامعوة اإلموام مرمود بون  –حت  الوقل الرا ر متعاون مع كلية اإلعالم واالتصال  – 2016سبتمبر

رات "نصوص إعالمية باللغة اإلنجليزية"، "مناه  البرو  اإلعالموي"، سعود اإلسالمية لتدريس مقر

"اإلحصاء التطبيقي"، و "إحصاء المتغيرات المتعددة" لطالب المرحلتين الجامعية والدراسوات العليوا 

 )ماجستير ودكتوراه( 

 2016 – 2017  عضووو لجنووة المشووورة ال قافيووة للمورجووان الوووطني للتووراج وال قافووة )الجنادريووة( فووي

 دورته الرادية وال الثين ودروته ال انية وال الثين. 

 2010 – 2016  جامعوة الملوك سوعود  -لعالقوات الجامعيوة واإلعوالم اإلدارة العامة ل –المشرف العام

  بن عبدالعزيز للعلوم الصرية

 2006 – 2011  جامعة الملك سعود -مكتب معالي المدير  -مستشار 

 2006 – 2010  جامعة الملك سعود  –كلية اآلداب  –رئيس قسم اإلعالم 

 1997– 2008  وزارة التعليم العالي -وكالة الوزارة للشئون التعليمية  –مستشار 

 1992– 1997  جامعة الملك سعود - اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات الجامعية -العام المشرف  

 1988- 1989  جامعة والية أوهايو  -قسم االتصال  –مرا ر 

 

 والمشاركة في المؤتمرات والندوات اإلنتاج العلمي

 "منتودى اللقواء السوابع وال الثوين ل " ورقوة علميوة مقدموة فويدول الخلي  والجاهزية لمجتمع المعلوماتية

 م 2017فبراير  4 – 3الخليجي. البررين التنمية 
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 ""إصوودار  عبودا العسوكرا االنسووان المو ر ""فوي كتوواب  الودكتور عبودا العسووكر...الكاتب الصورفي

ة الندوة العلمية عن الدكتور الراحل عبدا العسكر، تنظيم المجلة العربية ومركوز الملوك خاص بمناسب

 م2016ديسمبر  11هـ / 1438 األولربيع  12 –فود ال قافي 

 "ورقوة علميوة مقدموة إلو  المو تمر " اإلرهاب وانعكاساته علو  صوورة المملكوة فوي الصورافة الغربيوة

ديسومبر  8 – 6جامعة الملك خالود،  -. أبوا الدولي ال اني اإلعالم واإلرهابا الوسائل واالستراتيجيات

 م2016

  اإلعووالم ومكافرووة الفسووادا البيئووة التشووريعية المطلوبووة" مرا وورة مقدمووة فووي ور ووة عموول ترووديات"

 م  2016أبريل  11، الرياض،السعودية – االحتيالجمعية مكافرة وتشريعات مكافرة الفساد، 

 العامةا تردي جديد للجامعوات السوعودية" مجلوة العالقوات العاموة واإلعوالن، العودد ال الو ،  "العالقات

 87 - 73م، ص ص 2015هـ / 1436صيف 

  "24التعواون، السونة مجلوة "مستقبل التلفزيون الرسمي في دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية ،

 72 – 63م، ص ص 2010هـ/ سبتمبر 1431،  وال 7العدد 

  رئيس الفريق العلمي لمعود الملك عبدا للبروج والدراسات االستشارية بجامعة الملك سوعود إلنجواز

 ما2008أربع دراسات تعاقدية لصالح وكالة وزارة ال قافة واإلعالم للتخطيط والدراسات أغسطس 

  "مرطات اإلذاعة السعوديةا دراسة استطالعية مسرية عن حجم االستماع" 

  البرام  في قنوات التلفزيون السعوديا دراسة مسرية كمية ونوعية"  "تقييم مستوى 

   "القنوات الفضائية والتلفزيون السعوديا دراسة مسرية مقارنة" 

  القناة الذهبية للشباب والريا ةا دراسة مسرية ميدانية لجموور القناة"   -"الريا ية 

   السوعودية الفرنسووية لرووار الرضوواراتالنوودوة "اإلعوالم والصووورة النمطيوة" ورقووة عمول مقدمووة إلو، 

 م2009مارس  8-7الموافق  هـ1430ربيع األول  12 - 10الرياض ك سعود، جامعة المل

  ،اإلعالم في دول الخلي ا قراءة نقدية" ورقة مقدمة في اللقاء ال امن والعشرين للمنتدى التنميوة، دبوي"

 م. 2007فبراير  9-8اإلمارات العربية المتردة 

 األول للم قفووين السووعوديين، وزارة ال قافووة  فووي الملتقوو مقدمووة  ال قووافي" ورقووةون والتصوونيع "التلفزيوو

 م 2004سبتمبر  27-25هـ 1425 عبان  13-11واإلعالم، الرياض 

  "المنتوودى اإلعالمووي بروو  مقوودم إلوو  "إطووار نظووري مقتوورس لدراسووة البنيووة الترتيووة لإلعووالم السووعودي

 هـ 1424مررم  28-26إلعالم واالتصال السنوي األول للجمعية السعودية ل

  "فووي األيووام ال قافيووة للجامعووات السووعودية فووي ورقووة مقدمووة "القنوووات الفضووائية العربيووةا مراولووة للفوووم

ديسووومبر  18-14رحوواب الجامعوووات األردنيوووةا برووووج ودراسووات. الريووواضا وزارة التعلووويم العوووالي، 

 م2003

 واليوووات المترووودة فوووي عالقوووة القطووواع الصوووناعي "اقتصووواديات البرووو  العلمووويا قوووراءة فوووي تجربوووة ال

بالم سسات األكاديمية" في وقائع ندوة البر  العلمي فوي دول مجلوس التعواون لودول الخلوي  العربيوةا 

 ووعبان  18-16الواقووع والمعوقووات والتطلعووات، الريوواضا مدينووة الملووك عبوودالعزيز للعلوووم والتقنيووة، 

 هـ.1421



 ينواير 91ديسومبر  20/21لمجلة التونسوية لعلووم االتصوال العودد "كتاب اإلعالم في الوطن العربي" ا/

 )الباح  الرئيسي( 80-65ص ص  م، )ملف اإلعالم االقتصادي(1992

 “Mass Communication Education And The Needs Of The Saudi Arabian 

Labor Market” Paper presented in Media Studies and Cultural Studies in 

Arab Higher Education: Mapping the Field, University of Westminster, U.K. 

4-5 September 2007 

 “New Communication and Information Technologies and Social Changes in 

Saudi Arabia” Paper presented in Dialogue On The Impact Of 

Communication & Information Technology In Global Contexts, University 

of Washington Seattle, 15 November 2005.  

  “Television in the Arab World: A Liberal Medium in  a Conservative 

Region” Paper presented in Saudi Arabia & the U.S.: Crisis or Opportunity 

Symposium. University of Michigan, 20 September 2004.  

 مشاركات صحفية 

 "ا العودد م 2016 موارس 5 هوـ 26/5/1437السبل  –جريدة عكاظ    "في اإلعالم الغربي إرهابيون

5571 

 "Propaganda Against Saudi Arabia"   Arab News, 26 February 2016. 

 " صوفر  21الخميس  -جريدة الرياض  "في مستوى التعليم« المستور»البعيزا اختبارات قياس كشفل

 17328العدد  -م 2015ديسمبر  03 -هـ  1437

 " ة دجريو – "وحصورتوا فوي أنشوطة تقليديوة« العالقوات العاموة»د. البعيزا الجامعات السعودية أهملول

 17220العدد  -م 2015اغسطس  17 -هـ  1436ذي القعدة  2االثنين   -الرياض 

 "جريوودة  –" أحوورب بعضووواظووام وطنووي لتصوونيف الجامعووات.. وإن بن أكوواديمي يطالووب التعلوويم العووالي

 16443العدد  -م 2013يوليو  1 -هـ  1434 عبان  22االثنين  -الرياض 

 "2013مارس  11اإلثنين  -الوتالن بوسل    "اإلعالم ومكـافرة الفســاد 

 "12االحود  -جريودة الريواض    "أكاديميا البيئة التشريعية ال تعطي اإلعالم دوراً في مكافروة الفسواد 

 16463العدد  -م 2013يوليو  21 -هـ  1434رمضان 

 " د. البعيز طالب باالستقاللية المالية واإلدارية للجامعات السعوديةا قيمة أوقاف جامعوة أمريكيوة تزيود

 17 -هوـ  1433صوفر  23ال الثواء  -ة الريواض دجري   "عن رؤوس أموال البنوك السعودية مجتمعة

 15912العدد  -م 2012يناير 

 "جريودة الريواض    "أكاديمي يرذر من التوسع في التعليم العالي األهلي الوادف للتجارة واالسوت مار- 

 15961العدد  -م 2012مارس 6 -هـ  1433ربيع اآلخر  13ال الثاء 

 "ووعف البعيووز يرموول التعلوويم العووام مسوو ولية ا خووالل استضووافته فووي اثنينيووة ملتقوو  إعالميووي الريوواض 

-هوـ 1429جموادى اآلخور  2 ةالجمع -جريدة الرياض    "مخرجات قسم اإلعالم بجامعة الملك سعود

 14592العدد  -م 2008يونيو 6



 "كليوات اإلعوالم أسويرة للبيروقراطيوة.. والجامعوات  :البعيز في ورقوة عمول حوول الفورص والتروديات

 12329العدد  2007مارس  18ألحد الموافق ا -جريدة اليوم    "ينقصوا التجريب

 "1423، عبان 10االربعاءجريدة الجزيرة  "لماذا يباع المواطن العربي بأقل األسعار؟ 
 

 

 


