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رياض بن كمال نجم. د  

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 +966 53 722 1000الهاتف المتنقل : 

 rknajm@yahoo.com:  البريد االلكتروني

 

 

 الخبرات العملية

 تونس - أكاديمية اتحاد اذاعات الدول العربية رئيس اللجنة االستشارية

 اآلن – 2017 

مستقلين تعمل على وضع الخطط االستراتيجية وبرامج التدريب لجنة من خبراء دوليين 
 لألكاديمية المنِشأة حديثا لخدمة العاملين في القنوات االذاعية والتلفزيونية في العالم العربي

 

 SMMC الشركة السعودية لقياس وسائل اإلعالم   الرئيس التنفيذي

      2017 - 2018 

إدارة الشركة والتمكن من اعادة جمع قياس نسب المشاهدة لقنوات التلفزيون بالمملكة حيث تم 
هيكلية الوتطوير  للشركةبيانات المشاهدة بعد توقف المشغل عن ذلك . تم توفير مبالغ كبيرة 

تم اعطاء االستشارة لهيئة االعالم المرئي والمسموع إلنشاء  لمشروع القياس الجديد للشركة .
 مجلس الصناعة لقياس وسائل اإلعالم

 

  IBC والتلفزيون المؤتمر العالمي لإلذاعة   عضو مجلس المؤتمر 

      2011 – 2016  

لتشجيع سعيا لتمثيل العالم العربي بحكم خبرتي في المجال  IBCمن قبل مجلس  تم اختياري

جاالت البث يعتبر األكبر من نوعه على مستوى العالم في مالمشاركة في هذا المؤتمر الذي 
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 . اعي والتلفزيونيواالنتاج والتوزيع اإلذ
 

 الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع     الرئيس 
       2012  -2015  

ي المملكة فلمرئي والمسموع اإلعالم  قطاعالهيئة لتنظيم دور أساسي في إنشاء هذه  كان لي
فتح فروع ومكاتب تم اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة و . العربية السعودية وتطوير هذه الصناعة 

ورخص إلنشاء  مة اعالميةخد 14 ـترخيص ومزاولةل أصدرت اللوائح التنفيذيةو مدن 5ها في ل
وتم اعداد مشروع نظام االعالم المرئي المنصة االعالمية ولشركة قياس وسائل االعالم 

لتدريب وتأهيل إلنشاء أكاديميات خطة  عووضوالمسموع الذي اعتمده مجلس الشورى ، 
 .في المملكة  االعالميين

 

 الثقافة واإلعالموزارة  وكيل الوزارة للشؤون االعالمية
       2011-2013  

عالم في المملكة العربية السعودية إلبااألنشطة ذات الصلة االشراف على والتنسيق بخصوص 
 ستالخاص بمنح البرنامج عداد وتنفيذ قمت بإ.  ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي

ودول المنطقة  مفتوحة ألول مرة في المملكة العربية السعودية منافسةتراخيص إذاعية خاصة في 
 .ماليين لاير  405وكانت حصيلة قيمة هذه التراخيص  .

 

 

  شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني   دارة اإلعضو مجلس 
       2007  - 2015  

تملكها أمانة محافظة جدة كانت هذه الشركة التي ادارة وزارة الثقافة واإلعالم في مجلس مثلت 
 . ومعالجة المناطق العشوائية فيها،  التنمية الحضرية للمدينةبوالمكلفة 

 المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية    دارة اإلعضو مجلس 
       2012 -2014  

المناطة مهام فصل المن أجل وسعيت . ادارة عربسات وزارة الثقافة واإلعالم في مجلس  مثلت
 .عن بعضهما  لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة منفصلتينللجنة التابعة للمجلس بأن يكون هناك با

 
  مالثقافة واإلعالوزارة  للشؤون الهندسيةمساعد ال وكيلال
       2005 - 2011  
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الجوانب الهندسية لنشاطات الوزارة المختلفة من مشاريع اذاعية وتلفزيونية وثقافية شراف على اإل
: ومن بين المشاريع الرئيسية التي بنيت خالل فترة واليتي . المحطات االذاعية تشغيل وصيانة و

مراكز ثقافية ، انشاء  ل أرشيف اإلذاعة والتلفزيونامالرقمي األرضي ، رقمنة كشبكة التلفزيون 
ي والتلفزيونومراكز لإلنتاج االذاعي  وجدة والدمام مدن ومجمعات االذاعة والتلفزيون في  5في 
 . مناطق بالمملكة 7في 

  
 الثانية ةالسعوديالقناة     المدير العام 

       2003  - 2005  

في تعزيز كفاءة القناة تم . السعوديةهذه هي القناة الناطقة باللغة اإلنجليزية في المملكة العربية 
 . محدودة جدا موارد بشريةوميزانية  ظل
 
 

 اإلعالمالثقافة ووزارة  – التلفزيونبالشؤون الفنية     نكبير مهندسي
      1996 - 2005  

تنفيذ مشروع  بما فيها لتلفزيون السعوديمشاريع اعلى  االشرافنطاق العمل التخطيط وشمل 
وعربة كبيرة متنقلة  محطة أرضية ثابتة والمكون من  وزارة اإلعالمب الخاصاألقمار الصناعية 

الفريق الذي أشرف على دورة ألعاب التضامن كما تم قيادة  . SNGووحدات ارسال فضائي 

 . موقعا في أربع مدن سعودية 13في  وأقيمت 2005اإلسالمي األولى التي عقدت في عام 
 

    وزارة االعالم – بالتلفزيونشؤون الفنية ال   مدير اإلدارة الفنية 

1986 - 1996  

إعداد وومواقع االرسال التلفزيوني واالذاعي في المملكة  شراف على مقاول صيانة التلفزيوناإل
اإلشراف على التغطية ضافة الى ضائية للمملكة العربية السعودية ، باإلدراسة تقنية إلطالق قناة ف

تأليف كتاب  تأكمل. التلفزيونية لعدة أحداث رياضية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها
  . ينظام التلفزيونالمبادىء االساسية للباللغة العربية عن 

  المدينة المنورة - وزارة اإلعالم  ة يالهندسالشؤون مدير 

      1985 - 1986  

شمال تشغيل وصيانة جميع محطات البث اإلذاعي في  يعملون فيموظف  300أكثر من  ادارة
وتعتمد على امكاناتها الذاتية في توفير الخدمات عالية الطاقة ان من هذه المحطات تاثن. المملكة 
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 .المساندة لها 
 

 وزارة اإلعالم  –التلفزيون بالشؤون الفنية     مهندس كهربائي

      1980 - 1985  

ون في المملكة العربية السعودية واعداد المواصفات تشغيل وصيانة شبكة التلفزي العمل في
 .واستالم مواقع االرسال الجديدة  الخاصة بعقود التشغيل والصيانة

 
 الرياض وسان فرانسيسكو  -شركة بكتل     مهندس كهربائي

  1980 نوفمبر -.أبريل      

بداية في مراحل التصميم في مكاتب  الدولي في الرياضعمل على مشروع مطار الملك خالد ال
عملت على مراجعة . الشركة في سان فرانسسكو ثم االنتقال الى موقع المشروع في الرياض

م في توزيع الطاقة الكهربائية ومراكز التحكاالمنية وانذار الحريق ونظمة والمطابقة للمواصفات لأل
 . مراقبة الحركة الجوية في المطار المحركات حول مرافق المطار ، وكذلك في

 

 التعليم

 1992أكتوبر    دكتوراه فى الفلسفة

 المملكة المتحدة -ليفربول جامعة 

  هندسة االتصاالت

 VHF حيز  فيالمركبة على زجاج المركبات  الشبكيةهوائيات وأداء النمذجة : عنوان الرسالة 

 

 1980مارس     درجة الماجستير 

 تحدة األمريكيةالواليات الم - بيركلي فيجامعة كاليفورنيا 

 وعلوم الكمبيوترالهندسة الكهربائية 

 .يةسلكالالهياكل ومن األجسام االشعة الكهرومغناطيسية تشتت : عنوان الرسالة 

 1978يونيو    درجة البكالوريوس 

 الواليات المتحدة األمريكية - بيركلي في جامعة كاليفورنيا

 الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر
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