
  ديعايض بن بنية الردا
 

، نشأ فيها وتلقى تعليمه في مدارسـها حتى هـ١٣٦٩ولـد بمنطقة المدينة المنورة عام -
 . هـ١٣٨٧تخرج من المعهد العلمي فيها عام 

واصـل دراسته الجامعية والعليا فتخرج من كلية اللغة العربية بالرياض في العام -
  ، هـ١٣٩١/١٣٩٢الدراسي 

ير من كلية اللغة العربية في جامعة األزهر بالقاهرة عام وحصل على الماجست-
  هـ١٣٩٤

 وحصل على الدكتوراه من كلية اللغة العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود -
الشعر ( م ، وكان موضوع الرسالة ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣اإلسالمية بالرياض عام 

 . ) الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري

 : قافي متنوع وشارك في عدة لجان ومجالس ومؤتمرات ومنهاله نشاط إعالمي وث-

 . مؤتمرات وزارة اإلعالم ضمن وفد المملكة إلى المؤتمر -

 . اللجنة الدائمة للبرامج في اتحاد إذاعات الدول العربية ترأسها لعدة سنوات -

شارك في اجتماعات تخص التدريب اإلذاعي في الوطن العربي ، ودرس في بعض  -
  اكز التدريبيةالمر

اختاره اتحاد اإلذاعات العربية ضمن لجنة الخبراء التي تولت وضع أنظمة االتحاد -
 . اإلدارية والعلمية

 الحياة العملية

  هـ٣/٣/١٤٢٦عضو مجلس الشورى من -

  هـ٦/١٠/١٤٢٣المدير العام لوكالة األنباء السعودية، وزارة الثقافة واإلعالم -

  هـ٦/١٠/١٤٢٢عالم الخارجي، وزارة الثقافة واإلعالم وكيل وزارة اإلعالم لإل-

  هـ١٤١٩وكيل وزارة اإلعالم المساعد للتخطيط والدراسات، وزارة الثقافة واإلعالم -



  هـ١٤٠٧المدير العام إلذاعة الرياض، وزارة الثقافة واإلعالم، -

  هـ١٤٠٥عالم، المدير العام لألخبار في وكالة األنباء السعودية، وزارة الثقافة واإل-

  هـ١٣٩٨مدير البرنامج العام في اإلذاعة، وزارة الثقافة واإلعالم، -

  هـ١٣٩٥رئيس قسم التنسيق في اإلذاعة، وزارة الثقافة واإلعالم، -

  هـ١٣٩٢مذيع في إذاعة الرياض، -

هـ و ١٤٠٩أستاذ متعاون في كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود، عام -
  هـ١٤١٠

أستاذ في التدريب في مراكز التدريب اإلذاعي في الرياض ودمشق، في عدد من -
  . الدورات

  .هـ١٤٠٩-١٣٩٣قدم العديد من البرامج الثقافية في إذاعة الرياض للفترة من -
 الصحف والمجالت ، حـيث نشر مقاالت عديدة فيوله إسهامات في الكتابة الصحفية -

، والمؤتمرات شارك في عدد من الندوات الثقافيةو، وألقى بعض المحاضرات المحلية
والندوات اإلعالمية في االتحادات والمنظمات اإلذاعية واتحاد وكاالت األنباء العربية 

 . ممثالً المملكة
 

 :عضوية مجالس ولجان

   سابقاً-عضو لجنة اإلعالم التربوي -

  هـ١٦/٢/١٤٢١عضو مجلس جائزة المدينة المنورة من -

  ئة االستشارية لمجلة بحوث ودراسات المدينة المنورةعضو الهي-

  عضو مؤسس في جمعية األمير فهد بن سلمان الخير لرعاية مرضى الفشل الكلوي-

  م٢٠٠٠عضو اللجنة العليا الختيار الرياض عاصمة للثقافة عام -

  عضو مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الخيرية وعضو اللجنة التنفيذية-

  عضو لجنة خبراء في مجلس التنسيق السعودي اليمني-



  محكم ومقرر لجنة التحكيم في موسوعة القيم ومكارم االخالق العربية واإلسالمية-

  ......عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية-

  عضو لجنة الخبراء التي تولت وضع وصياغة أنظمة اتحاد اإلذاعات العربية-

  يئة الصحفيين السعوديينعضو عامل في ه-

  شارك في عدد من مؤتمرات وزراء اإلعالم-

شارك في عدد من المؤتمرات والندوات اإلعالمية في االتحادات والمنظمات اإلذاعية -
  واتحاد وكاالت األنباء العربية

  أدار أو شارك في كثير من الندوات الثقافية-

  ميشارك في عدد من اجتماعات تخص التدريب اإلعال-

  رأس اللجنة الدائمة للبرامج في اتحاد اإلذاعات العربية-

  رأس لجنة البحوث في اتحاد اإلذاعات العربية-

  شارك في المؤتمر العالمي لوكاالت األنباء العالمية-
في الرياض بالتناوب مع ) ندوة الوفاء للشيخ أحمد محمد باجنيد(مدير الندوة الرفاعية -

  .غيره

 دالياتاألوسمـة والمي

  درع وشهادة تقدير في مجال األدب والثقافة-

   شهادة١٢عدة دروع وشهادات عن جهوده في المجال اإلعالمي تزيد عن -

 المؤتمرات والندوات

  شارك في عدد من مؤتمرات وزراء اإلعالم-

شارك في عدد من المؤتمرات والندوات اإلعالمية في االتحادات والمنظمات اإلذاعية -
  كاالت األنباء العربيةواتحاد و

  أدار أو شارك في كثير من الندوات الثقافية-

  شارك في عدد من اجتماعات تخص التدريب اإلعالمي-



  رأس اللجنة الدائمة للبرامج في اتحاد اإلذاعات العربية-

  رأس لجنة البحوث في اتحاد اإلذاعات العربية-

  الميةشارك في المؤتمر العالمي لوكاالت األنباء الع-

 :المؤلفات والبحوث

  الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري في مجلدين )1

  شعر الدعوة اإلسالمية في العصر العباسي الثاني)2

  التدين والمجون في شعر شوقي )3

  ندوة الرفاعي )4

  ان عبدالعزيز الرفاعييود )5

التربية والطفولة والبث : من تجربة إذاعة المملكة العربية السعودية في برامج  )6
  المباشر

  البث المباشر في اإلذاعة المسموعة )7

   بحث- اإلذاعة في الحج  )8

  كيف يصون المذيع لسانه من الخطأ )9

  ضياع الهوية في الفضائيات العربية )10

  األسرة الطبرية المكية )11

   دراسة وتحقيق-الجواهر الثمينة في محاسن المدينة  )12

 . وغيرها .نساباية حمد الجاسر باألعن )13
 


