
  الدكتور عبدالقادر طاش

  
 طائفم بمدينة ال١٩٥١هـ ١٣٧١في عام الدكتور عبدالقادر طاش  ولد 

لغة العربية وآدابها من جامعة اإلمام محمد بن سعود صل على البكالوريوس في الوح
  ..هـ ١٣٩٥سالمية بالرياض عام اإل
يات المتحدة لوالوكالهوما باوعلى درجة الماجستير في الصحافة واإلعالم من جامعة أ 
  ..هـ ١٤٠٠مريكية عام األ

نوب إلينوي بالواليات  في الصحافة واإلعالم الدولي من جامعة ج ودرجة الدكتوراه
 . هـ١٤٠٣مريكية عام المتحدة األ

 :عمال والخبراتاأل

ثم أستاذ مشارك ورئيس قسم اإلعالم بجامعة اإلمام  ،هـ1404-1410أستاذ مساعد  -
 .ةسالميمحمد بن سعود اإل

 . ثم رئيس تحرير مكلف،هـ1410  نائب رئيس تحرير مجلة الدعوة-

ة الصادرة عن الشركة السعودية سبوعيتحرير صحيفة المسلمون الدولية األرئيس -
 .هـ١٤١٥- هـ 1411 بحاث والنشرلأل
 نيوز اليومية الصادرة باللغة اإلنجليزية عن الشركة رئيس تحرير صحيفة عرب-

 .هـ 1414-1418شربحاث والنالسعودية لأل
 :النشاطات

عالم ومناقشة جستير والدكتوراه في الصحافة واإلشراف على عدد من رسائل المااإل- 
 .العديد منها في الجامعات السعودية

عالم واعتماد الترقيات العلمية في عدد من كيم عشرات البحوث المتخصصة في اإلتح- 
 .الجامعات السعودية والعربية

سالمية في أكثر من عشرين  المؤتمرات والندوات العلمية واإلراتالمشاركة في عش- 



 .دولة في العالم

صة والعامة التي تتناول قضايا اإلعالم وشؤون العالم لقاء مئات المحاضرات المتخصإ- 
 .سالمي وهمومهاإل

 

 :العضويات
 . دبي-عالمية عضو الجمعية العربية اإل- 

 .سالميعالمية للتعليم برابطة العالم اإلمية السالعضو الهيئة التأسيسية للهيئة اإل- 

 .دارة النادي العلمي السعوديعضو مجلس إ

 .عضو مجلس التعليم بمنطقة مكة المكرمة- 

 .عضو لجنة المشورة الثقافية بمهرجان الجنادرية- 

  .عالمرة الهيئة اإلسالمية العالمية لإلداعضو مجلس إ- 
هـ، الموافق ٢٦/٦/١٤٢٠سالمي العالمية عضو شرف برابطة األدب اإل

 .م٦/١٠/١٩٩٩
 :صداراتلمؤلفات واإلا

  ،)م١٩٨٩(هـ ١٤٠٨رؤى عن طريق الدعوة - 
) م١٩٨٩(هـ ١٤٠٩سالم والعرب في مرآة االعالم الغربي الصورة النمطية لإل- 

  ، )م١٩٩٣(هـ ١٤١٤وطبعة ثانية، في القاهرة 
  ،)م١٩٨٩(هـ ١٤٠٩عالمية دراسات إ-
  ،)م١٩٩١(هـ ١٤١٢م والتغريب الثقافي عالاإل- 
  ،)م١٩٩١(هـ ١٤١٢مشاهدات وشهادات صحفية : المسلمون في االتحاد السوفياتي- 
  ،)م١٩٩١(هـ ١٤١٢سالمي المطلوب مسلمون في آسيا الوسطى والدور اإلال- 
  ، )م١٩٩٣(هـ ١٤١٤م تصادم تعايش أ: واإلسالم.. أمريكا- 
  ،)م١٩٩٤ (هـ١٤١٥سالميين قدرنا أن نكون إ-



  ،)م١٩٩٥(هـ ١٤١٩سالمي اإلعالم وقضايا الواقع اإل- 
  ، )م١٩٩٧(هـ ١٤١٧عالم وما بينهما ة واإلالثقاف- 
  ،)م١٩٩٩(هـ ١٤١٩) عداد وتحريرإ(كستان المسلمة وأهلها المنسيون تر-

  عالمية في القنوات الفضائية  نظرات إ
  وقفات للمراجعة ورؤى للمستقبل .. سالميةالصحوة اإل-
هـ، الموافق ١٤/٢/١٤٢٥حد  األوقد وافته المنية عن عمر يناهز الرابعة والخمسين 
بحاث بجدة بعد معاناة مع شفى الملك فيصل التخصصي ومركز األفي مستم، ٤/٤/٤٢٠٠

  .لم تمهله طويالً سرطان الرئة
كة  جثمانه في مقبرة المعالة بم ودفن،لمسجد الحرام فجر يوم االثنين على الفقيد باوصلي
 .دخله فسيح جناتهرحمه اهللا وأ .المكرمة

 
 


