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 ة ــرة ذاتيــسي
 

 
  :االسم

 
 د. سعيد بن صالح قشاش الغامدي 

 

 

 
   :الحالة االجتماعية

 
  متزوج

 

 التحصيل العملي 
  

 م 2011 -هـ  1432
   دكتوراه في اإلعالم

 (واالنتخابيةعالمية الحمالت اإلحمالت العالقات العامة و)
 Public Relations, Media and Electoral Campaigns 

 ة كاردف جامع

 مدينة كاردف ب
 المملكة المتحدة

 م 2001 - هـ 1421
 ( اتصال عامماجستير في اإلعالم )

Public Communication   

   األمريكية الجامعة 

   واشنطن دي سي  الواليات المتحدة األمريكيةب

 م1985 -هـ 1405

 في اإلعالم )عالقات عامة وإعالن( بكالوريوس

 ة جامعة الملك عبدالعزيز بجد

 

 األعمال الحالية 
 

 قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود أستاذ مساعد اآلن -هـ 18/12/1432

 قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود عضوية عدد من اللجان   اآلن   -هـــ  11/1440

 ستطالع( )ابالرياض والقياس االستطالع مركز عضو المجلس العلمي اآلن  -هــ 15/10/1434

)غير  الستشارية اعضو الهيئة  اآلن -هـ 13/5/1434
 إمارة منطقة الباحة فرغ(مت

 اآلن – م 2011 -  1432
 

 وسائل اإلعالم المحلية والعربية  محلل إعالمي وسياسي  

 

   التدرج الوظيفي 
 

 جامعة الملك سعودبكلية اآلداب بقسم اإلعالم  أستاذ مساعد اآلن -هـ 18/12/1432

29/8/1425-
 هـ 18/12/1432

 جامعة الملك سعودبكلية اآلداب بقسم اإلعالم  معيد

21/9/1422-   
 هـ29/8/1425

 اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة الملك سعود مدير اإلدارة 

 اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة الملك سعود رئيس قسم المعلومات  هـ  1418 -1415

هـ 13/9/1406-4151  اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة الملك سعود عالقات عامة أخصائي 
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 الخبرات العملية

 

    هــ1/11/1440 - هـ1/11/1436
 بالرياض  السعوديالديوان الملكي متفرغ بمركز الدراسات والشؤون اإلعالمية لمدة أربع سنوات بمستشار 

 مير منطقة الحدود الشمالية ألسمو  شار إعالمي متفرغمست  هـــ1439/ 4/ 4 -هـــ 1438/ 2/9
 عضو مشارك في فريق الخطة االستراتيجية اإلعالمية لمركز التحالف اإلسالمي العسكري    1437-2016
 عضو مشارك في فريق الخطة االستراتيجية اإلعالمية لمرحلة إعادة األمل في اليمن   1438-2017

 هـــ  1438/ 10/3 -هـ 1434/12/20

 عضو اللجنة الدائمة للندوات والمؤتمرات 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 

    هـــ  1/5/1437 -هـــ 1436/ 1/7

  مستشار إعالمي

 اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

ــ 1/9/1436  -هـــ 1435/ 5/7  هـ

 مستشار إعالمي 
 وزارة الشؤون االجتماعية

 ـــه1436/ 11  -هــ  1435 -11

لبحث ارئيس لجنة العالقات العامة لندوة الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في  

 العلمي

 جامعة الملك سعود

ــ 1437 -1433  هـــ

اللجان )الدراسات العليا ، اإلرشاد األكاديمي ، التدريب، موقع القسم ، النشاط   عضو

 االجتماعي(. 

 قسم اإلعالم  
 جامعة الملك سعود  

 هـ 10/1435/ 25  هـ1433/ 21/7
 المشرف على وحدة العالقات العامة واإلعالم 

 كلية اآلداب  
 جامعة الملك سعود  

ــ 1435/ 5/3-27/4  ه

رئيس اللجنة التنظيمية لالجتماع األول لعمداء كليات اآلداب في الجامعات  

 هــ(. 4/1435/ 27-26السعودية)

 جامعة الملك سعود

 هـ  1434/ 20/1--18/6/1433

 عالقات العامة للمنتدى السادس للجمعية  رئيس لجنة ال

 هـــ(. 4/1435/ 18-20)

الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال،  

 جامعة الملك سعود

ــ 5/8/1435هـ  الى  10/5/1433  هــ

 بجامعة الملك سعود   ممثل كلية اآلداب في لجنة تحسين األداء

وكالة الجامعة للشئون التعليمية واألكاديمية  

 سعود بجامعة الملك 

 هــ    1430/ 11/ 6الى    1429/ 10/ 7

 م  10/2009/ 25الى    8/10/2008

 المشرف على المدرسة السعودية بمدينة كاردف 

 مدينة كاردف بالمملكة المتحدة 

 م    2008/ 10/  14 
 عضو لجنة تنظيم اليوم السعودي بمدينة كاردف  

جامعة كاردف بمدينة كاردف بالمملكة 
 المتحدة 

 م 2007  -هــ 1428
 ( 2007-عضو لجنة تأليف كتيب )دليل كاردف للطالب والطالبات 

 
 مدينة كاردف بالمملكة المتحدة

 م  2006/  9/  25هـــ    1427/ 9/ 2
فعاليات  في  بريطانيا    في  السعوديين  الطلبة  نادي  باسم  ومشارك  لجنة  عضو 

  Global Village)معرض )

جامعة كاردف بمدينة كاردف بالمملكة 
 المتحدة 

 هـ  1/1425/ 8-11
الصم   الغدد  ألمراض  الخامس  العربي  للمؤتمر  العامة  العالقات  لجنة  عضو 

 والسكري

 مركز السكر بجامعة الملك سعود

 هـ 8/1425/ 1-29
 مستشار إعالمي متفرغ 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 هـ 1425/ 29/8 -1423/ 2/2
 سكرتير اللجنة الدائمة للندوات والمؤتمرات  

ة الجامعة للدراسات العليا والبحث وكال
 العلمي ، جامعة الملك سعود 
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 هـ 19/1/1424
لإلعالم   السعودية  للجمعية  األول  اإلعالمي  للمنتدى  العامة  العالقات  لجنة  عضو 

 واالتصال 

 جامعة الملك سعود

 م 2003/ 3/ 1هـ  1/1424/ 3 -28/12/1423

 المدني  عضو لجنة العالقات لإلحتفال باليوم العالمي للدفاع  
 المديرية العامة للدفاع المدني

 هـ 29/11/1423
عضو لجنة العالقات العامة لحفل وضع حجر األساس لمشروعات المرحلة الثانية 

 من المدينة الجامعية ومشروع المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية  

 جامعة الملك سعود

 هـ  1423/ 9/8

 صحيفة الوطن بدخولها العام الثالث   عضو لجنة العالقات العامة والمراسم إلحتفال

 الرياض –صحيفة الوطن  

 هـ  1423/ 27/7 -17
 عضو لجنة العالقات العامة لمعرض الرياض الدولي التاسع للكتاب

 جامعة الملك سعود 

 هـ 1422/ 28/8 -24

لإلحتفاء   العالمي  المؤتمر  العامة واإلعالم ومسؤول مركز  العالقات  لجنة  سكرتير 
 ما على تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم  بمرور عشرين عا

 جامعة الملك سعود

 هـ 25-28/10/1418

السعودية:   العربية  المملكة  في  العالي  )التعليم  لندوة  العامة  العالقات  لجنة  سكرتير 
 رؤى مستقبلية(.  

 وزارة التعليم العالي 

 هـ 1418/ 9/8  -29/7/1418

للمؤتمر واإلعالم  العامة  العالقات  لجنة  المجلس   سكرتير  وانعقاد  السادس  العام 
 التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ) ايسيسكو(   

 وزارة التعليم العالي 

 هـ  1417
 عضو لجنة العالقات ألسبوع الجامعة والمجتمع األول 

 جامعة الملك سعود

 

 البرامج التدريبية باللغة العربية  
 

 السعودي  الديوان الملكي برنامج الشهادة المهنية إلدارة المشاريع  - م  2018/4/12-  8هــــ7/1439/ 27  -23

 جامعة الملك سعود  السبورة الذكية استخدام القاعات و   - م 16/11/2014هــــ  1436/   1/  23

 جامعة الملك سعود SPSSاالختبارات اإلحصائية باستخدام  م   9-/201410/11هــــ  1436/   1/  16-17

 جامعة الملك سعود النشر العلمي في الدوريات العالمية  -  م 21-/201422/9هـــ  1435/ 11  /27  – 26

 جامعة الملك سعود مهارات اإلرشاد األكاديمي  -  م 16/09/2014هـــ   1435/  11/  21

 جامعة الملك سعود   استخدام أدوات جوجل في التعليم  - م 09/09/2014هــ   1435/  11/  14

 جامعة الملك سعود لبحث في مصادر المعلومات اإللكترونيةا - م  07/09/2014ــــ ه 1435/  11/  12

 جامعة الملك سعود أساليب المعاينة والمعايير اإلحصائية لتصميم اإلستبانات  هـــ4/1435/ 11-12

 جامعة الملك سعود تقويم مخرجات البرنامج األكاديمي وإعداد الدراسات الذاتية  - هـــ1435/ 9-10/4

 جامعة الملك سعود لبودكاست والجوال التعليميا   -  هــ 15/1/1435

 جامعة الملك سعود التدريس القائم على التخصص والبحوث التربوية   -  هـ28/5/1434

 جامعة الملك سعود شهادة إتمام برنامج اعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة   - هـ  1433 -1432

 جامعة الملك سعود لقاعات الذكية استخدام ا  - هـ 15/11/1433

 جامعة الملك سعود أساسيات نظام إدارة التعليم االلكتروني  -  هــ16-17/10/1433 

 جامعة الملك سعود االتجاهات الحديثة في تقنية التعليم   -   هـ 14-15/10/1433
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 جامعة الملك سعود التعرف على نظام الفصول االفتراضية  - هــ 1433/ 8/3

 جامعة الملك سعود التدريس المصغر   - هـ  1433/ 1/1

 جامعة الملك سعود تقويم تعلم الطالب -  هـ1433/ 29-30/1

 جامعة الملك سعود مهارات التدريس الجامعي الفعال  -  هـ 23-25/12/1432

 جامعة الملك سعود تصميم وبناء المقرر الدراسي  - هـ23/12/1432 -21

  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    رة المهارات المتكاملة لمدير المستقبلدو -هـ 1424/ 2/6  -20/5/1424
 مصر  -اإلسكندرية 

 معهد اإلدارة العامة برنامج المراسم في العالقات  -    هـ3/11/1417  -8/10/1417

لتعليم مركز خدمة المجتمع وا المستوى الخامس –دورة في اللغة االنجليزية   - هـ 1416/ 25/8 -1416/ 3/7
 جامعة الملك سعود –المستمر 

مركز خدمة المجتمع والتعليم  المستوى الرابع  –دورة في اللغة االنجليزية   -هـ  7/1414/ 15  -23/4/1414
 جامعة الملك سعود –المستمر 

 معهد اإلدارة العامة برنامج ادخال البيانات - هـ 1413/ 27/7 -1413/ 4/6

مركز خدمة المجتمع والتعليم  المستوى الثالث  –اللغة االنجليزية  دورة في -هـ 1412/ 6/5  -27/3/1412
 جامعة الملك سعود –المستمر 

 معهد اإلدارة العامة برنامج أخصائي العالقات العامة -  هـ8/11/1408  -6/10/1408

المستوى  –الدورة السابعة عشرة في اللغة اإلنجليزية  - هـ  3/1407/ 16  -16/1/1407
 الثالث   

 الملك سعود جامعة

 

 البرامج التدريبية باللغة اإلنجليزية 
 

 

1  24-28/8/1435  

23-27/6/2014 

Educational Technology Training Program Waterloo University, 

Canada 

2  15-19/8/1434  

24-28/6/2013 

 Professional Development Program York University, 

Canada   

3  19 / 6  / 1434   

30/4/2013 

Introduction to Academic Leadership Ministry of Higher 

Education  

4  1/  4 / 1434  

12/02/2013 

 

Creating Tools for Assessment more than 

Facts and Concepts  

King Saud 

University 

5  30 / 3 / 1434  

11/02/2013  

E- Portfolio as tool for Student Learning 

Outcomes Assessment  

King Saud 

University 

6  12-23/8 /1433  

2- 13/7/2012 

Queen Margret University Academic  

Development Program 

Queen Margret  

University, United 

Kingdom  

7  16/03/2011 

 

Writing Book Proposals 

Humanities and Social Science   

Cardiff University, 

United Kingdom 

8  14/03/2011 

 

Teaching Skills (Open Programme): 

Technological Tools for Teaching  

Cardiff University 

9  08/03/2011 Organizing a Conference Cardiff University 

10  09/02/2011 Word: Working with Long Documents Cardiff University 

11  22/06/2010 

 

Publishing a Journal Article in the Social & 

Economic Sciences 

Cardiff University 

12  28/04/2010 

 

Examination and the Viva (Humanities & Social 

Sciences) 

Cardiff University 

13  11/03/2010 Teaching Skills (Open Program): Technological 

Tools for Teaching 1 

Cardiff University 

14  29/01/2009 Qualitative Analysis Software: NVivo Cardiff University 

15  21/11/2008 SPSS: Advanced - Computer Workshop Cardiff University 

https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=TS032
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=TS032
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=CS088
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=IT038
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=CS068
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=CS068
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=CS101
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=CS101
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=TS032
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=TS032
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM038
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS045
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 (Quantitative Analysis in the Social Sciences) 

16  13/11/2008 SPSS: An Introduction (Part 2) Cardiff University 

17  12/11/2008 SPSS: An Introduction (Part 1) Cardiff University 

18  05/11/2008 Deliberative Research Methods Cardiff University 

19  23/10/2008 

 

Qualitative Analysis in the Social Sciences: Intro 

to Qualitative GIS 

Cardiff University 

20  11/12/2007  Excel: Creating Basic Spreadsheets Cardiff University 

21  23/11/2007 Keeping Your Research Up-to-Date (Social 

Sciences) 

Cardiff University 

22  15/11/2007 Word: Working with Long Documents Cardiff University 

23  24/10/2007 

 

Researching/Writing a Literature Review in the 

Social Sciences (Advanced) 

Cardiff University 

24  24/05/2007 

 

Critical Theory & Your Thesis: A User's Guide 

(Theoretical Approaches for Humanities 

Research) 

Cardiff University 

25  15/05/2007 Mock PhD Viva (Social Sciences) Cardiff University 

26  08/05/2007 English For Research Writing Cardiff University 

27  01/03/2007 Rapid Reading Cardiff University 

28  22/01/2007 Patent Searching on the Internet Cardiff University 

29  22/01/2007 Researching/Writing a Literature Review in the 

Social Sciences (10 Sessions) 

Cardiff University 

30  20/11/2006 Beating Thesis Blues (Humanities and Social 

Sciences) 

Cardiff University 

31  14/11/2006 Avoiding Plagiarism Cardiff University 

32  07/11/2006 

 

Managing Your References with Endnote 

(Information Resources for Humanities 

Scholarship & Research) 

Cardiff University 

33  31/10/2006 Web Searching & Bibliographical Databases Cardiff University 

34  28/10/2006 

 

Starting Out: Induction Event for New 

Researchers 

Cardiff University 

35  24/10/2006 

 

Electronic Journals and Catalogues (Humanities 

Research Skills Part 2) 

Cardiff University 

 

 

 

 النشر العلمي 
 بحوث منشورة 

لوسائل  .1 الرياض  مدينة  في  الحكومية  الجامعات  طالب  استخدامات  الحديثي،  زياد  الغامدي،  سعيد 

لمجلة العربية لإلعالم واالتصال التي تصدرها الجمعية السعودية االتواصل االجتماعي، بحث مشترك،  

واالتصال  والعشرون  ،    لإلعالم  الثاني  المم  العدد   ، السعودية.الرياض  العربية  األول )  لكة  ربيع 

   .م(2019هــــ ، نوفمبر 1441

 

المؤتمر   .2 قسريا،  والمهجرين  الالجئين  مساعدة  في  السعودية  العربية  المملكة  جهود  الغامدي،  سعيد 

العالمي لدراسات التهجير القسري وقضايا الالجئين، الجامعة اإلسالمية العالمية، كوااللمبور ، ماليزيا،  

تم إعادة نشره ضمن منشورات مركز   .م  2017ديسمبر    7-5هــــ الموافق  1439ربيع األول    17-19

الرابط  على  المعرفي  والتواصل  البحوث 

https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS045
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=IT020
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=IT020
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS041
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS048
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS048
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=IT003
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM029
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM029
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=IT012
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS042
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS042
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RE048
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RE048
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RE048
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=CS043
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=CS048
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=PE008
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM006
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS007
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RS007
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=PE014
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=PE014
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RE001
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM025
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM025
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM025
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM020
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=I001
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=I001
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM019
https://rssdp.cardiff.ac.uk/index.php?sect=workshops&action=details&wid=RM019
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التالي 

vs/bwvn/index.html#p=28https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/vu 

Alghamdy, Saeed, Saudi Arabia's Efforts  To Support Displaced People and Refugees 

around the World, International Conference on Forced Migration and Refugee 

Studies: Issues and Shifting Paradigm, International Islamic University, Kuala 

Lumpur, Malaysia. 5 – 7 /12/ 2017, 17-19/3/1439. 

 

 

القائم .3 الغامدي،  معايير اإلعالم وسائل في باالتصال سعيد   وسائل توظيف وآليات العمل السعودية: 

لإلعالم   المجتمع قضايا خدمة في اإلعالم اليونسكو  كرسي  منشورات  محكم،  علمي  بحث  السعودي، 

 م(.   2016،  هــ1438بن سعود اإلسالمية )المجتمعي بجامعة اإلمام محمد 

 

ال .4 الغامدي،  السعودية، سعيد  العربية  المملكة  في  بلدية  انتخابات  أول  في  للمرشحين  االنتخابية  حمالت 

المؤتمر الدولي الثالث عشر لالتجاهات الجديدة في العلوم اإلنسانية، جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، 

 م(.19/6/2015-17هــ 2/9/1436-1كندا، )

Alghamdy, Saeed, Implementation of Candidates’ Electoral Campaigns in the First 

Municipal Elections in Saudi Arabia, The Thirteenth International Conference on 

New Directions in the Humanities, University of British Columbia, Vancouver, 

Canada19-17 و June 2015, 1-2/9/1436. 

 

الغامدي، دور وسائل اإل .5 الدورة التدريبية  ورقة علمية قدمت في  عالم في الوقاية من المخدرات،  سعيد 

دور وسائل اإلعالم في برامج الوقاية من المخدرات، كلية التدريب، جامعة نايف العربية ، الرياض عن 

 م(.  1/2016/ 28-24، ه 1437/ 18/4-14، المملكة العربية السعودية ،)

 

تويتر لدى طالب الجامعات الحكومية في مدينة الرياض، بحث   سعيد الغامدي، زياد الحديثي، مصداقية  .6

الملك سعود،   1عدد    27مشترك نشر في مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مجلد   ، مطابع جامعة 

 م(. 8/2015هـــ ،  11/1436جامعة الملك سعود ، الرياض )

 

ف   سعيد .7 السعودية  البلدية  لالنتخابات  الصحفية  التغطية  كرسي الغامدي،  منشورات  األولى،  مرحلتها  ي 

 م(. 2014هــــــ ، 1435صحيفة الجزيرة، جامعة الملك سعود )

 

التنفيذية .8 األجهزة  في  اإلعالم  على  القائمين  اتجاهات  الغامدي،  اإلعالم،   سعيد  وسائل  نحو  الحكومية 

اإلعالم. )أحد  ائلووس التنفيذية للدولة  األجهزة بين العالقة  لدراسات الوطنيالمشروع    كتاب،فصل في  

 م(.2014هــــ، 1435مشاريع الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، )

 

 

 كتاب منشور 
الغامدي،   .1 العزيسعيد  العربية زعبد  المملكة  في  اإلبداعي  االقتصاد  البادي،  فهد  الزميع،  تركي  الملحم، 

كت االسعودية،  المعرفي،  والتواصل  البحوث  مركز  منشورات  من  محكم  علمي  العربية اب  المملكة  لرياض 

  https://crik.sa/2018/11/29/2018-11-29-10-51-م.2018/ 29/11هــــ 1440/ 21/3السعودية،  

 09/ 

 

 

 

 :بعد كتاب لم ينشر
علمية سعيد   .1 دراسة  دولية،  وبرلمانات  مجالس  في  واالتصالي  اإلعالمي  التعامل  من  نماذج  الغامدي، 

 (.  2014، 1435قدمة لمجلس الشورى السعودي ، )م

 

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/vuvs/bwvn/index.html#p=28
https://crik.sa/2018/11/29/2018-11-29-10-51-09/
https://crik.sa/2018/11/29/2018-11-29-10-51-09/
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 في طور النشربحوث 
 

)دراسة  .1  ، السعودية  العربية  المملكة  في  الرسمي  المتحدث  أداء  تطوير   ، الغامدي  سعيد 

اإلعلمية   لوزارة  مقدمة  )  ميدانية   ، السعودية(  العربية  بالمملكة  هــــ 1440عالم 

 م(. 2019

 

مية التي يستخدمها المواطنون السعوديون لمعرفة أخبار  ، الوسائل اإلعال  سعيد الغامدي .2

 الحرب في اليمن )دراسة مسحية لعينة من جميع مناطق المملكة(.  
 

 مقاالت علمية: 
الحروب،   .1 في  اإلعالمية  الحمالت  الغامدي،  نفسية  مجلةسعيد  العدد  آفاق  وزارة 1435لعام    15،   ،

 الدفاع. 

الغامدي،   .2 وسعيد  الدنيا  ماليء  نفسيةالناس،    لشاغتويتر  آفاق  العدد  مجلة  وزارة   ، 1436لعام    20، 

 . الدفاع

 

 دورات تدريبية  المشاركة في ندوات علمية و

 
الغامدي ،   .1 تي نظمها منتدى الخبرة ( ، والاإلعالم في مواجهة األزمات)   ندوةة علمية في  مشاركسعيد 

   م (.2021  فبراير 17  -هـــ  1442جب ر  5السعودي في مدينة الرياض )

2.  
، مشاركة بورقة علمية   .3 الغامدي  لقاح كورناسعيد  تدور حول  التي  الشائعات  )  ()مواجهة  ندوة  لقاح في 

  ديسمبر  30     -  ــه  1442  جمادى األولى  15بالرياض ، )  مركز أسبار  (  كورونا بين العلم والتعالم  

 (.   م  2020

4.  
5.   ، الغامدي  اإلعالمسعيد  وسائل  مع  لمنسوب  ،التفاعل  قدمت  عبدهللاي  محاضرة  الملك  بن   كلية 

نوفمبر    25    -  ــه  1442  ربيع الثاني  10للقيادة واألركان بالحرس الوطني بالرياض ، )    عبدالعزيز

 (.   م  2020

 

برئاس .6 العشرين  )قمة  ندوة  إدارة   ، الغامدي  واستشراف سعيد  الحاضر  بناء  السعودية:  العربية  المملكة  ة 

 19   -هـــ   1442ربيع األول    4ة السعودي في مدينة الرياض )المستقبل( ، والتي نظمها منتدى الخبر

 م (. 2020نوفمبر 

 

 G20وتترأس قمة العشرين   90ندوة: السعودية تحتفل باليوم الوطني  ة علمية في  مشاركسعيد الغامدي ،   .7
 -    هــ1442صفر    5)،  الرياضفي مدينة    والتي نظمها منتدى الخبرة السعودي  ،  عانق السماءطموح ي 

 (.  م 2020سبتمبر  22

 

الغامدي .8 بالمملكة،  سعيد  االنسان  وحقوق  االعالمي  للنشر  القانوني  في  محاضرة    ،التنظيم    هيئة قدمت 

  (.   م2020أغسطس  24 -  هــ1442محرم  5)   ، السعوديين باألحساء الصحفيين

 

عالمي بمنطقة الباحة  مشاركة بورقة علمية في الملتقى االعالمي  الذي نظمه المركز اإلسعيد الغامدي ،   .9

 .  م (2020 مايو 21 - هــ1441رمضان  28) بعنوان ) دور اإلعالم في مواجهة كورونا(
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قدمت لمنسوبي  محاضرة  الشائعات في وسائل التواصل االجتماعي وسبل مكافحتها ،  سعيد الغامدي ،   .10

المعلومات   لتقنية  العامة  للسجون    واالتصاالت اإلدارة  العامة  رمضان    14)  ،ياض  بالربالمديرية 

 م (.  2020مايو  4  -  هــ1441

 

11.   ، الغامدي  ندوة  سعيد  في  علمية  بورقة  الكورونا"المشاركة  في زمن  أقيمت    "  اإلعالم  قسم التي  في 

 . م (2020ابريل  29  - هـــ1441رمضان  9، )اإلعالم بجامعة الملك سعود 

ضمن البرنامج التدريبي   سعيد الغامدي ، اإلعالم وحقوق االنسان ، ورقة علمية قدمت  .12
  – 8/1440/ 19-17المتخصص  بعنوان )اإلعالم اإلنساني( ، هيئة حقوق األنسان ،) 

 م( ، الرياض.4/2019/ 22-24
رات، ورقة علمية قدمت ضمن  سعيد الغامدي، دور وسائل اإلعالم في الوقاية من المخد  .13

لمخدرات، كلية التدريب، الدورة التدريبية عن دور وسائل اإلعالم في برامج الوقاية من ا
(، السعودية  العربية  المملكة  العربية،  نايف  -24ه،    4/1437/ 18-14جامعة 

 م( ، الرياض.  1/2016/ 28
علمية   .14 ،ورقة  الفساد  لمكافحة  اإلعالمية  الحمالت   ، الغامدي  ندوة سعيد  في  قدمت 

( سعود  الملك  بجامعة  اإلعالم  قسم   ، الفساد  ومكافحة  ، 2017،  1439اإلعالم  م( 
 الرياض.

اليوم  .15 ندوة  في  قدمت  علمية  ورقة   ، الوطني  ودورها  اإلعالم  وسائل   ، الغامدي  سعيد 
 (، الرياض.2018،  1439الوطني ، قسم اإلعالم بجامعة الملك سعود ، )

الغامدي،   .16 دو تقديم  سعيد  مركز عدة  لمنسوبي  اإلعالمي  التحليل  في  تدريبية  رات 
 (، الرياض. 1440-  1438الدراسات بالديوان الملكي السعودي ، )

 
 حضور مؤتمرات 

 
 المدينة التاريخ عنوان المؤتمر رقم
المؤتمر العالمي لدراسات التهجير القسري وقضايا    .1

 الالجئين
  م2017ديسمبر   5-7

 هـــــــ3/1439/ 17-19
 ماليزيا ،  المبور كوال

المؤتمر الدولي الثاني: البيئة الجديدة لإلعالم التفاعلي    .2

 لم العربي، الواقع والمأمولفي العا
ــ       ه1438/ 24-25/5

 م 2017/ 21-22/2
جامعة الملك سعود، الرياض، 

 المملكة العربية السعودية
المؤتمر الدولي الثالث عشر في االتجاهات الحديثة في    .3

 اإلنسانية العلوم 
 م 6/2015/ 17-19
 هــــ 8/1436/ 29-30

 فانكوفر، كندا

 م 2015/ 12/3-9 اإلعالم الرقمي اتالستراتيجيالمؤتمر الدولي   .4
 هـــ 5/1436/ 18-21

 ، المملكة المتحدةلندن

 أوساكا  م 4/2014/ 6-3 لدراسات اإلنسانية الخامس لآلداب واالمؤتمر الدولي   .5
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 اليابان   هــــ 6/1435/ 2-5
 م  10/2013/ 15-12 االستقصائيةؤتمر العالمي للصحافة الم  .6

 هـ 7-10/12/1434
 زيلالبرا ،ريودي جانيروا

الملتقى الثاني للجمعية السعودية للعالقات العامة    .7
واإلعالن )إعالم العالقات العامة: مقومات النجاح  

 ومسببات اإلخفاق( 

 هـ  7/1434/ 2-3
 م   5/2013/ 12-13

د جامعة اإلمام محمد بن سعو 
 اإلسالمية الرياض

 هـــ 5/1434/ 3-2 المؤتمر الدولي للفيلم والدراسات اإلعالمية  .8
 م 3/2013/ 14-15

 البرازيل ريودي جانيروا،

المنتدى اإلعالمي السادس للجمعية السعودية لإلعالم    .9
واالتصال )اإلعالم الجديد: التحديات النظرية 

 والتطبيقية(  

 هـ   1/1434/ 18-20
 م 2012/ 12/ 2-4

 معة الملك سعود الرياض جا

 

 

 االهتمامات البحثية 
 

 المواد التي قمت وأقوم بتدريسها
 

 اتيجيات الحديثة في العالقات العامة االستر •

حمالت العالقات العامة واإلعالمية  •
 واالنتخابية

 العالقات العامة   •

 اإلعالم الجديد •

 وسائل التواصل االجتماعي  •

 تنظيم الندوات والمؤتمرات  •

 ام  الرأي الع •
 بحوث المتلقي   •

 أسس العالقات العامة   .1
 مة( االتصال االستراتيجي )االتصال في العالقات العا .2
  العالقات العامة واألزمات .3
 تصميم الحمالت اإلعالمية واإلعالنية  .4
 تنظيم الندوات والمؤتمرات  .5
 النظريات الحديثة في اإلعالم واالتصال .6
 وسائل اإلعالم والمجتمع .7
 اإلعالم والعولمة  .8
 الم الجديد  اإلع .9

 صحافة المواطن   .10
 مناهج البحث اإلعالمي .11
 ب العالقات العامة  اإلشراف على مادة التدريب العملي لطال .12

 

 

 العنوان وأرقام التواصل  
 

 قسم اإلعالم  
 كلية اآلداب 

   جامعة الملك سعود 

 
 2456ص ب 

 11451الرياض 
 00966114675290هاتف:  
 00966114675310فاكس:  
   00966500622298جوال: 

   du.sasaal@ksu.e        البريد اإللكتروني:

 https://fac.ksu.edu.sa/saal      الموقع الشخصي  

   tps://twitter.com/DrSAlghamdyht        تويترحسابي في 

 https://www.facebook.com/DrSaeedAlghamdy?_rdr=p    فيس بوكحسابي في 

 

mailto:saal@ksu.edu.sa
https://fac.ksu.edu.sa/saal
https://twitter.com/DrSAlghamdy
https://www.facebook.com/DrSaeedAlghamdy?_rdr=p

