
 
 

 

 د.عبد العزيز عبد الستار تركستاني

 المؤهالت العلمية

- جامعة القاهرة –إعالن دولي كلية اإلعالم  –دكتوراه : إعالم  ·
. عنوان األطروحة: )التأثيرات االجتماعية والثقافية لإلعالن 9111

الدولي في المملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية وميدانية 
 لعّينة من القنوات الفضائية الدولية(

 SAIJOجامعة سيجوتسويق واعالن.  –مرحلة الدكتوراه : اعالم  ·

UNIVERSITY– 9111 -اليابان  –طوكيو. 

عالن  ·  Waseda – جامعة واسيداكلية التجارة:  –ماجستير تسويق وا 

University – عنوان األطروحة: ) م9111اليابان  -طوكيو ،

 ره(اإلعالن في المملكة العربية السعودية وكيفية تطوي

بجدة المملكة  جامعة الملك عبد العزيزعالقات عامة واعالن،  –بكالوريوس · 
 م.9191 -العربية السعودية

 اللغات

 إتقان اللغات التالية مخاطبة وقراءة وكتابة:

 العربية 

 اإلنجليزية 

 اليابانية

 التركستانية 

http://www.cu.edu.eg/
http://www.seijo.ac.jp/en/
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 جوائز عالمية

  الجائزة الدولية لشركة تويوتا العالمية للتسويق واإلعالن في أحسن
 م .9111تصميم لوسيلة إعالنية لعام 

  جائزة تويوتا الدولية الثالثة السنوية لحملة التسويق واإلعالن التلفزيوني
 م .9111لسنة 

 جائزة تويوتا لبرنامج ارضاء العميل(CS)  مؤسس برنامج إرضاء( .
 بالشركة على مستوى المملكة العربية السعودية(العميل 

 ملخص الخبرات األكاديمية واإلدارية

 م المرحلة من الى مالحظات

 9 بكالوريوس 9111 9111 

 1 ماجستير 9144 9141 

 1 دكتوراه 9141 9141 

مدير المعهد العربي  9141 9141 
 اإلسالمي بطوكيو

1 

محاضر بجامعة  9141 9199 
 بن سعود اإلمام محمد

1 

مدير عام التسويق  9199 9191 
بشركة عبد اللطيف 

 جميل

6 

مدير عام تنمية  9191 9191 
المبيعات بالشركة 

9 



السعودية لألبحاث 
 والتسويق

 1 دراسة الدكتوراه 9191 9114 

مستشار معالي وزير  9114 9111 
 الشؤون اإلسالمية

1 

نائب رئيس الشركة  9111 9116 
 األولى

94 

المدير التنفيذي  9116 9119 
لشركة الرؤية 

 المتكاملة للتدريب

99 

المشرف 
على قسم 

ادارة العلوم 
االدارية 

 -واالنسانية
كلية 

المجتمع 
بمحافظة 
 حريمالء

–استاذ مساعد  9111 حاليا
جامعة الملك سعود 

 بالرياض

91  

 الهدف المهني واإلداري

التخطيط في اإلدارة اليابانية ونظم استخدام الخبرات العلمية والعملية في فنون 
التسويق واإلعالم واإلعالن والعالقات العامة اليابانية ، لتحقيق النجاح 



الملحوظ والمتميز في المهن ذات العالقة الخاصة باإلدارات المختلفة باإلدارة 
  العليا والمنظمات ذات العالقة في القطاع الحكومي واألهلي .

 القدرات اإلدارية

 . استخدامات فنون اإلدارة اليابانية في المجاالت اإلدارية المختلفة 

  وضع الخطط اإلستراتيجيةMANAGEMENT STRATEGIC 

PLANINNG 

 . وضع الهيكل التنظيمي و اإلداري للمؤسسات 

  إدارة فريق عملTEAM WORK .  

  تصميم وتخطيط ومتابعة تنفيذ برامج التسويق. 

  استراتيجيات التسويق والمبيعاتتطويرBUSINESS 

DEVELOPMENT . 

  إعداد وتخطيط الحمالت التسويقية )محليًا ـ خليجيًا ـ دوليًا ( ، واالستخدام
  MARKETING MIX األمثل للمزيج التسويقي

  استراتيجيات وسائل الترويجوضعSALES PROMOTION .  

  تخطيط الحمالت اإلعالنيةADVERTISING CAMPIGN.  

 إعداد وتصميم وتخطيط برامج التمويل FUND RASING .  

  إدارة العالقات العامة والمراسم والبرتوكولPUBLIC RELATIONS. 

 . تدريب الكوادر البشرية في المجاالت اإلدارية والتسويقية واإلعالمية  

 . التدريب اإلداري واإلعالمي والعقاري 



  . تنظيم الندوات والمؤتمرات 

 . إعداد وتنفيذ المعارض المحلية واإلقليمية والدولية 

 الخبرات المهنية

المدددير العددام للمبيعددات الحكوميددة والمناقصددات لشددركة عبددد اللطيددف جميددل 
 لتويوتا ولكزس )جدة(

إعـــــداد كراســـــات المناقصـــــات ودراســـــة ســـــوق الســـــيارات والمنافســـــين ،  -
التســــهيالت وخــــدمات مــــا بعــــد البيــــع للمؤسســــات والــــدوائر ومتابعــــة 
 الحكومية.

مدير عام التسويق واإلعالن لشدركة عبدد اللطيدف جميدل لتويوتدا ولكدزس 
 )جدة(

اإلشراف على جميـع الخطـط التسـويقية واإلعالنيـة للشـركة فـي المملكـة  -
 العربية السعودية وتخطيط الحمالت اإلعالنية.

وذلــ   ORDER SYSTEMبنظــام الطلبــات وضــع الخطــط التــي تتعلــق  -
 بالتنسيق مع الشركة األم في اليابان .

وضع الخطط اإلعالنية واإلشراف على الحمالت المميـزة التـي يبتكرهـا  -
 القسم في التعامل مع كافة وسائل اإلعالم والوكاالت اإلعالنية .

 وكذل  اإلشراف على البرامج الترويجية والدعائية . -

وتخطيط وتنفيذ مجموعة من الحمالت التسويقية الناجحة على إعداد  -
 مستوى المملكة أهمها:

 . حملة الخمسة مليون لاير الشهرية 

  ـــــة للبحـــــر ـــــة بحري ـــــي رحل ـــــة لكـــــزل الســـــنوية للســـــفر ف حمل
 المتوسط .

  ــــــة ــــــون المملكــــــة العربي ــــــة حــــــزام األمــــــان بتلفزي تنظــــــيم حمل



حملـــــة الســـــعودية . تحـــــت رعايـــــة شـــــركة تويوتـــــا ، وهـــــي 
خاصــة لتســويق مفهــوم حــزام األمــان فــي المملكــة العربيــة 

 السعودية .

  إعــداد وتصــميم البرنــامج التســويقي واإلعالنــي لزيــت تويوتــا
) زيت تويوتا لسيارات تويوتدا( وتصميم شعاره الحـالي ، 

. 

مدير التسويق وتنمية المبيعات في الشركة السعودية لألبحاث والنشر 
 ة السعودية )جدة( المملكة العربي

  ( مطبوعة للشركة . 81تطوير المبيعات واالشتراكات ) 

  مســــئولية التســــويق والتخطــــيط االســــتراتيجي لتنميــــة وتطــــوير المبيعــــات
للمطبوعات التابعة للشركة وهي اكبر شركة للنشر في العالم العربـي 

. 
  شـــراف لحملـــة االشـــتراكات المخفضـــة باإلضـــافة إلـــى تخطـــيط وتنفيـــذ واا

 السنوية لمطبوعات الشركة.

  واإلشـــــراف والتخطـــــيط لحفـــــالت توزيـــــع الجـــــوائز المســـــابقات الخاصـــــة
 )حملة المليون لاير(. بالثمانية عشر مطبوعة الخاصة بالشركة 

 مستشار معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 . إعداد البرامج اإلعالمية الدولية 

 . تخطيط وتنفيذ إقامة مؤتمرات الوزارة الدولية 

 .استراتيجيات تقويم عمل الوزارة في الداخل والخارج 

  بمجـاالت اإلشراف على المعارض التـي تقـوم بهـا الـوزارة فـي التعريـف
 الدعوة .

 . تسويق األفكار الخاصة بالعمل اإلسالمي المحلي والدولي 



  إعداد وتصميم وتنفيذ معرض )) كن داعيا (( التابع لوزارة الشؤون
 هـ.8211اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

  رئيل اللجنة اإلعالمية لمؤتمر األوقاف األول بالمملكة العربية
 . هـ 8211السعودية 

  رئيل اللجنة اإلعالمية الدولية لملتقى خادم الحرمين الشريفين السنوي
 بلجيكا ، المجر ، النمسا .

  إعداد وتخطيط ومتابعة تنفيذ المؤتمر اإلسالمي الدولي ، برمنجهام
 م .1222بريطانيا ، 

  رئيل اللجنة اإلعالمية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في
 هـ.8211حج عام 

 نائب الرئيس للشركة األولى للتطوير العقاري بمدينة الخبر

 . وضع اإلستراتيجية العامة لإلدارة العليا 

 .التخطيط االستراتيجي للحمالت التسويقية 

 . إعادة هيكلة اإلدارات المختلفة بالشركة 

 . تدريب إدارات الوسطى والتنفيذية 

  ــــــرامج الخاصــــــة ــــــى وضــــــع التخطــــــيط والب بالصــــــفقات اإلشــــــراف عل
 الجديدة.

 . إعادة هيكلة أقسام التسويق والمبيعات 

  تحريرا  –اإلشراف على مجلة أصول العقارية– 
  وضع بـرامج الحمـالت اإلعالميـة واإلعالنيـة والترويجيـة ، والتنسـيق

 مع شركات اإلعالن الدولية للحمالت اإلعالنية .

  ـــــار ـــــة لنشـــــر أخب ـــــات التنســـــيق مـــــع وســـــائل اإلعـــــالم المختلف وتحقيق
 الخاصة بالشركة.

  تلفازيـ   –اإلشراف علـى وضـع اللبنـات األولـى ألول قنـاة عقاريـة- 



 خاصة بالشركة .

 . اإلشراف على المزادات الخاصة بالشركة 

بالمملكـــــة العربيـــــة  –بيـــــع أراضـــــي  –اإلشـــــراف علـــــى اكبـــــر مـــــزاد عقـــــاري 
لرؤيدددة الدددرئيس التنفيدددذي لشدددركة ا الســـعودية ، إعـــدادا وتخطيطـــا وتنفيـــذًا.

 المتكاملة للتدريب واالستشارات )الخبر(

  :تأسيل شركة تدريب في الجودة اإلداريةTQM_TQC_TPM . 
 . التدريب اإلداري لإلدارات الوسطى في الشركات 

  ، التدريب في المجال العقاري ، التنظيم اإلداري للشركات العقارية
 واإلعالن .التسويق العقاري ، المبيعات ، إدارات اإلعالم 

 . إعداد وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

المدير التنفيذي : للمركز المتخصص للدراسات واالستشارات التسويقية 
FOCUS RESEARSH AND MARKETING CONSULTANANCY 

CENTER )جدة( 

 دراسـات ميدانيـة لـبعض  - إعداد وتصميم الدراسات التسـويقية الميدانيـة
 السلع والخدمات .

 ات ميدانية لسلو  المستهل  . دراسCONSUMER BEHAIVER. 

  النقاشــــــات المركــــــزةا للمجموعــــــات الخاصــــــة بالمســــــتهلكين، منــــــدوبي
المبيعـــــــات، مـــــــديري التســـــــويق لتطـــــــوير المنتجـــــــات االســـــــتهالكية   

 الصناعية .

 مهام في مجال الترجمة اليابانية الفورية 

  مترجم غير متفرغ بالسفارة السعودية بطوكيو، والقيام بأعمال الترجمة
 ألصحاب السمو الملكي األمراء : 

o  ، م .1222سلطان بن عبدالعزيز 



o  ، م .8812نايف بن عبدالعزيز 

o  ، م .8811احمد بن عبدالعزيز 

o  ، م .8812فيصل بن فهد بن عبدالعزيز رحم  اهلل 

 والتدريب :الخدمات االستشارية 

 الرياض . –شركة البيان لإلعالن ، إدارة الملف الصحفي  .1

 جدة . –الشركة السعودية للعالقات العامة  .2

 شركة "قولف أميركا" الدولية في آلينوي وواشنطن دي سي . .3

 واشنطن . –مؤسسة عطية الدولية التجارية  .4

واالتصـــــــال االشـــــــترا  فـــــــي دورة تدريبيـــــــة فـــــــي عالقـــــــات الجمهـــــــور  .5
 الشخصي لمجموعة من ضباط األمن العام )الرياض( .

 –ممفـــيل  –مستشـــفى ومركـــز األبحـــاس الخـــاف بســـرطان األطفـــال  .6
 أمريكا، قسم تنمية الموارد وتطويرها . –تينيسى 

 خبرات أكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :

 تدريس المواد التالية : -

 إعالم دولي 

  مدخل إلى العالقات العامة 

 مهارات االتصال 

  فن اإلعالن 

 خدمات العمالء 



  إدارة اإلعالن 

 صحافة 

  تسويق دولي 

  بحوس التسويق 

  سلو  المستهل 

 المراسم والبرتوكول 

 تدريل اللغة العربية ببعض الجامعات اليابانية 

 خبرات إدارية بمؤسسات أكاديمية:

 اليابــان  –اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بطوكيــو  مــدير فــرع جامعــة
 م.8812معهد تدريل اللغة العربية لغير الناطقين بها ،  –

  اإلشــــراف علــــى قســــم اإلعــــالن بالصــــحيفة الشــــهرية لجامعــــة اإلمــــام
 م.8818محمد بن سعود اإلسالمية 

  م .8811جامعة المل  عبد العزيز  –مساعد بقسم الوسائل التعليمية 

  م .8811جامعة المل  عبد العزيز  –عمادة كلية اآلداب سكرتير 

  م .8811سكرتير مكتب األمين العام لجامعة المل  عبد العزيز 

 خبرات أخرى:

  مدير العالقات العامة ورئيل لجنة العالقات الدولية وتنمية الموارد بالمركز
 اإلسالمي في طوكيو .

 ي األول لمجلل التعاون المساهمة في إعداد وتنفيذ المهرجان الخليج
 الخليجي باليابان .



 . مستشار لمهرجان عيد جدة السنوي 

 - كاتب غير متفرغ في الصحف : عرب نيوز ، عكاظ ، البالد ، منذ
 م وحتى اآلن .8812عام 

  معــد الصــفحة األســبوعية بصــحيفة الــبالد ،  –عــالم التســويق  –مشــرف وع
 هـ . 8211

  التابعة ألمانة محافظة جدة .رئيل تحرير مجلة جدة 

 . المؤسل األول لرياضة التايكوندو الكورية بالمملكة العربية السعودية 

 طوكيو  –الياباني "  -مؤسل " النادي العربي 

 المساهمات العلمية

 النشر :

  ـــة مـــن مفهـــوم عربـــي" دار المفـــردات بالريـــاض كتـــاب "الشخصـــية الياباني
 م الطبعة األولى .1221

 حول "دور اإلعالم في خدمـة األسـرة" ، مهرجـان المدينـة المنـورة ،  بحس
 م .1222المدينة المنورة ، 

  بحــــس حــــول "دور اإلعــــالم فــــي قضــــية القــــدل :بحــــس ميــــداني لمــــؤتمر
 م .8881القدل" ، الدار البيضاء ، 

  ورقـة عمــل فـي المــؤتمر الــدولي عـن بيــت المقــدل فـي الربــاط ، المغــرب
 م .8881

 خطيط التسويقي واإلعالني لسيارات تويوتـا ولكـزل بالمملكـة" ، بحس "الت
المـــــؤتمر اإلقليمـــــي تحـــــت رعايـــــة شـــــركة تويوتـــــا ، المنامـــــة ، البحـــــرين 

 م .8881

  ورقة عمل في المؤتمر الدولي تحت رعاية إدارة التسويق لتويوتا ، لـول
 م .8888الواليات المتحدة األمريكية  –انجلول 

  ، "ورقة عمل: "كيف تخطط الشـركات اليابانيـة لـدخول السـوق السـعودي



ـــف أميركـــا  Gulfالمـــؤتمر الـــدولي الـــذي عقـــد تحـــت رعايـــة شـــركة قول

America  ، م .8888في شيكاغو الواليات المتحدة األمريكية 

  بحــــس متخصـــــف فـــــي موضـــــوع "تعلــــيم اللغـــــة العربيـــــة ل جانـــــب " فـــــي
م 8811ة للشـباب اإلسـالمي )الريـاض( المؤتمر العالمي للندوة العالمي

. 

 : المؤتمرات

  دبــــي ، اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة ، 82مــــؤتمر ومعــــرض " االتصــــال "
 م .8882

  المؤتمر والمعرض الرابع للتسويق واإلعالن ، تحت رعاية شركة ادفيسـتا
 م .8882العربية ، البحرين ، 

 القــاهرة ، مصــر ،  المشــاركة فــي المــؤتمر الــدولي عــن بيــت المقــدل فــي
 م .8881

  ، م .8881المؤتمر الدولي تحت رعاية شركة تويوتا ، سنغافورة 

  ، م .1221مؤتمر صورة المملكة في االعالم الغربي ، الرياض 

  ، مــؤتمر حقــوق اإلنســان ، جمعيــة الهــالل األحمــر الســعودي ، الريــاض
 م .1221

 ســــالمي   اليابــــاني ، تمثيــــل المملكــــة فــــي مــــؤتمر الحــــوار الحضــــاري اال
 م.1221م ، ثم باليابان 1228بالبحرين 

 العضويات 

 اليابان . –عضو مجلل رجال األعمال السعودي  -

 عضو بمركز األمير سلمان ألبحاس اإلعاقة . -

نائــب رئــيل لجنــة القــوى العاملــة والتــدريب فــي الغرفــة التجاريــة الصــناعية  -
 بمكة المكرمة .

 لإلعالن .الجمعية اليابانية  -



 ( .IAAالجمعية الدولية لإلعالن ) -

 ، بلجيكا . (EMAC )الجمعية األوروبية األكاديمية ألبحاس التسويق  -

 الجمعية الدولية للتسويق ، الواليات المتحدة األمريكية . -

 عضو جمعية اإلعالم واالتصال . -

 عضو هيئة الصحفيين السعوديين . -

 عضو النادي الياباني للمعوقين .  -

 عضو في جمعيات خيرية مختلفة  -

 دورات مختلفة

 م .  8881–طوكيو  –دورة متقدمة في التخطيط االستراتيجي التسويقي  -

لـول  –حلقة علمية في تصميم وتخطيط االسـتراتيجيات لإلعـالن الـدولي  -
 م .8888أنجلول 

(  DAI - ICHIشـركة داي ايـت) ) –قسـم اإلبـداع اإلعالنـي  –دورة مكثفـة  -
 م ، ) تخطيط الحمالت اإلعالنية الدولية ( .8811اإلعالنية طوكيو 

شــــركة سايشــــو الدوليــــة لإلعــــالم  –حلقــــة علميــــة اإلدارة اليابانيــــة الحديثــــة  -
 م .8812طوكيو 

قامـت بهـا الشـركة  –مـي حلقة علمية فـي التقنيـة والتنظـيم اإلداري واإلعال -
 م .8811اليابانية ل عالم ، طوكيو 

قامــت بهــا كبــرى  –حلقــة علميــة فــي تخطــيط وتنظــيم الحمــالت اإلعالنيــة  -
( اليابانيـــة لإلعـــالن فـــي Dentsuشـــركات اإلعـــالن فـــي العـــالم دينتســـو )

 م .8811طوكيو سنة 

 . 8812إدارة المخيمات والندوات ، سيئول ، كوريا  -
 م .8818الحاسب اآللي ، جدة ، دورة في  -

 م .8811دورة ميدانية في التصوير الفوتوغرافي ، جدة ،  -

 م .8812دورة في المحاسبة ومس  الدفاتر ، جدة ،  -

 م . 8812دورة في الطباعة على اآللة الكاتبة ، جدة ،  -



 المعلومات الشخصية

 م 1551ابريل  15هـ ، 1311رمضان  25:  الميالدتاريخ 

 الميالد : الطائف ، المملكة العربية السعودية مكان

  abdulaziz.turkistani@abdulaziz.turkistani.netالبريد اإللكتروني : 

 -الهوايات الشخصية :

 القراءة والكتابة -

 حكم كرة قدم سابقا. –الرياضة  -

 تنل ارضي -

 التصوير الفوتوغرافي . -

 يحمل تمهيدي الشارة الخشبية . –كشاف وجوال  –الخدمة الكشفية  -

 وهللا الموفق ،،،،
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