
 الذاتية السرية
 الرميزان إبراهيم بدور

 balromizan@ksu.edu.sa :اإليميل
 

 
وكيفية  االجتماعية التغريات على وتأثريه اإلعالم بني العالقة معرفة حول األكادميية اىتمامايت تدور األهداف:

ألخالقو  التعرض دون تقدًما أكثر جمتمع إىل السعودي اجملتمع حتويل يف التأثري ىذا من االستفادة
 .السعوديات بالنساء املتعلقة تلك خاصة وقواعده،

المؤهالت 
 :العلمية

 

  معهد من اجنليزية لغة George Mason University (2015-2017.) 
  (.2009-2006اإلسالمية ) سعود بن حممد اإلمام جامعة من إعالم ماجستري 

 .الثانية الشرف مرتبة مع  5 من 4.46  تراكمي ومعدل جيدجداً  تقدير -
 االجتماعية للربامج السعودية املرأة استخدامات" بعنوان كانت املاجستري رسالة -

 ميدانية على وصفية دراسة منها املتحققة اإلشباعات ومدى العربية الفضائية يف القنوات
 الرياض". مدينة يف النساء من عينة

  (2006 – 2004) العاملية الفيصل أكادميية من وانرتنت شبكات دبلوم • 
  .5من  4.97 تراكمي ومعدل ممتاز تقدير -

 (.2001-1997الرمحن ) عبد بنت نورة األمرية جامعة من فنية تربية بكالوريوس • 
 .الشرف مرتبة مع 88.84 مئوية وبنسبة جيدجدا تقدير -

 الخبرات
 :العملية

 

 2011 عام منذ سعود امللك جبامعة اإلعالم قسم يف حماضر  
 ومنها املقررات، من عدد تدريس: 

 .االعالم نظريات -
 .واالتصال اإلعالم يف مقدمة -
 السعودي االعالم -

 :ومنها القسم داخل اللجان من عدد يف العمل •
 األكادميي اإلرشاد -
 .االختبارات -
 .اجلودة -
 .اجملتمعية الشراكة -

 العربية، اخلليج لدول األول والعلمي الثقايف للمنتدى اإلعالمية لتغطية اإلعالمي الفريق من •
 . 2015 سعود امللك جامعة
 األمرية جبامعة اجملتمع خدمة لكلية والتابع الصحافة لدبلوم الساعات نظام على حماضر 

 (.2011-2010) الرمحن عبد بنت نورة



 بتدريسها قمت اليت املقررات من: 
 .الصحفي العمل اخالقيات -
 .الصحفية املؤسسات إدارة -
 العمل الصحفي.مهارات  -

 2009) اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة يف الساعات نظام على حماضر-
2020.) 

 :بتدريسها قمت اليت املقررات من •
 .واالتصال اإلعالم يف مقدمة -
 .السعودي اإلعالم -

 العضويات
 

 . 2015 - 2010 االجتماعية، للدراسات السعودية اجلمعية يف عضو •
 . 2011 - 2010 واالتصال، لإلعالم السعودية الرابطة يف عضو •

 المحاضرات
 والنشر العلمي

 

 االجتماعي  سلمان امللك مركز يف "وسائل االعالم ودورها في التنشئة االجتماعية" ندوة
(2019.) 
 (.2019بسرطان عنق الرحم) التوعية محلة 
 الرابطة ،"العربية الفضائيات يف املرأة إىل املوجهة االجتماعية الربامج واقع نشر حبث "تقييم 

 يف )الثاين اجلزء 12 العدد( ACHRD البشرية املوارد وتنمية العلمية العربية لالستشارات
 .2017يوليو 

 االجتماعي. سلمان امللك مركز يف "اإلعالم وسائل تأثري" ندوة 
 (.2018 (،)2015الثدي ) بسرطان توعية محلة 
 (.2018الزىامير) مبرض التوعية محلة 

 .اجلرافيكس التصميم ورشة  • الدورات
 . HE يف التدريس يف املهنية الكفاءات ورشة  •
 .واإلنرتنت اإللكرتونية املصادر يف املعلومات عن البحث مهارات ورشة  •
 .بقنة فطيس اإلخراج يف جتربيت ندوة • 
 .النقدي التفكري ورشة • 
 .الذىين العصف اسرتاتيجية باستخدام التعلم ورشة • 

 


