
 
 

: سيرة ذاتية  CV  

 االسم: إبراهـيـم بن ناصـر بن فهـد العقــيلي

..الجنسية: سعودي  

1048548588رقم الهوية:   

050 440 4495رقم الجوال:   

  

جامعة الملك سعود –المؤهل الجامعي: بكالوريوس علوم سياسية  .  

: دورات متقدمة مدة كل دورة فصل دراسي كامل في  

.العالقات الدولية - 

.الدراسات العربية - 

.الدراسات الخليجية - 

.مهارات اإلدارة اإلعالمية - 

.التحليل السياسي واالستراتيجي - 

 

..موظف حكومي )سابق( في وزارة اإلعالم )هيئة وكالة األنباء السعودية واس( - 

12المرتبة  - 

تلفزيون، وكالة أنباء(، وفي عاماً في قطاعات اإلعالم الحكومي الرسمي )إذاعة،  37الخبرات: أكثر من 

..الكتابة الصحفية والتحليل وإعداد التقارير في مختلف القضايا السياسية واالقتصادية والوطنية  

: عملت في كل من  

.إذاعة الرياض-  

.قناة اإلخبارية - 

.وكالة األنباء السعودية )واس( - 

.جريدة االقتصادية-  

.ليمامةكاتب صحفي في جريدة البالد وفي مجلة ا - 



 
 

 

المواهب: التحليل السياسي واالستراتيجي، مهارة كبيرة في كتابة التقارير، والصياغة والمراجعة والتدقيق: 

 ً .سياسياً ولغوياً وأسلوبياً ومهنيا  

 

األعمال السابقة: محرر أخبار، رئيس فترة أخبار، مدير تحرير، كبير محررين، رئيس قسم، مدير أخبار، 

.مستشار تحرير  

.وظيفة حكومية: رئيس تحرير آخر-  

.رئيس اللجنة اإلعالمية في: مؤتمر الخليج والعالم. )نظمته وزارة الخارجية( - 

.رئيس اللجنة اإلعالمية في: مؤتمر شباب الخليج. )نظمته وزارة الخارجية( - 

.مستشار غير متفرغ في وحدة المستشارين بمكتب سمو وزير الداخلية - 

.مستشار غير متفرغ في معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية - 

.مدير مكتب وكالة األنباء السعودية في تونس-  

عضو الوفد المرافق لسمو النائب الثاني األمير سلطان بن عبدالعزيز )رحمه هللا( في رحلته الرسمية إلى -

.كل من فرنسا، سويسرا، بريطانيا، الواليات المتحدة . 

.عضو وفد المملكة إلى مؤتمر قمة األرض في جوهانسبرج )جنوب إفريقيا(-  

.عضو وفد المملكة إلى القمة النووية في سيئول )كوريا الجنوبية(-  

.األسترالية-عضو وفد المملكة في اجتماعات اللجنة الوزارية رفيعة المستوى السعودية-  

ات والجوالت الرسمية لكبار مسؤولي الدولة )خادم عضو عدد من الوفود السعودية إلى عدد من المؤتمر- -

.الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، واللجان الوزارية العليا المشتركة بين المملكة وعدد من الدول(  

المشاركة في عشرات حلقات النقاش وورش العمل التي عقدت في المعهد الدبلوماسي بين المملكة ووفود -

.من كثير من دول العالم  

.االشراف على مجالت ومطبوعات وإجازة صالحية محتواها للنشر-  


