د /ربيعة صباح سعيد الكواري
 استاذ جامعي وكاتب صحفي. رئيس مجلس هيئة التدريس واستاذ اإلعالم المساعد في جامعة قطر. حاصل على البكالوريوس في اآلداب ( صحافة ) من جامعة قطر  ،وعمل فيهابوظيفة ( معيد) سنة 1987م .
 حاصل على الماجستير في ( اإلعالم) من المملكة المتحدة سنة 1996م . حاصل على الدكتوراه في (اإلعالم) من المملكة المتحدة عام 2000م . عضو لجنة أمناء جائزة الدولة ألدب الطفل وعضو اللجنة العلمية لمجلةالمأثورات الشعبية .
 مارس الكتابة في الصحافة القطرية منذ أكثر من ربع قرن . عمل محرراَ وكاتبا ً صحفيا ً في اغلب الصحف والمجالت القطرية ومنها صحيفةالوطن والرأي الكويتية والجزيرة السعودية.
 ساهم في تأسيس صحيفة (الشرق) القطرية اليومية سنة 1987م وله زاويةاسبوعية بعنوان (عالمة استفهام ).
 أدار وترأس العديد من الندوات في جامعة قطر وخارجها  ،وله بعضالمحاضرات العامة داخل وخارج الدولة.
 ألقى كلمة الخريجين نيابة عن طلبة جامعة قطر في حفل تخريج الدفعة العاشرةسنة1987م .
 قام بتقديم برنامج ( الشباب والصيف ) في تلفزيون قطر سنة ( 1987م). عضو لجنة انتخابات المجلس البلدي المركزي ( 1999-1998م). -حصل على درع مجلس التعاون الخليجي ( )2006م .

 كما حصل على درع شبكة الجزيرة الذهبي في المهرجان الدولي الخامس لألفالمالتسجيلية في ابريل ( )2009م والسابع 2011م كمحكم عالمي .
 له عدة أوراق عمل وبحوث منشورة ومقبولة للنشر داخل وخارج قطر()48ورقة وله مساهمات في بعض الصحف والمواقع اإللكترونية الخليجية .
صدر له :
 -1صحافة وكاالت األنباء ( )2001م (إعالمي).
 -2الصحافة القطرية واالتصال اللغوي ( )2004م (إعالمي).
 -3الشعر الشعبي واالتصال اإلنساني في الخليج :محمد الفيحاني نموذجا( )2005م
(دراسة أدبية) .
 -4المد اإلعالمي وتأثيره على الطفل ( )2007م (إعالمي).
 -5دور الدراما التلفزيونية في معالجة مشكالت المجتمع القطري ( )2009م
(إعالمي).
 -6قريض الفيحاني في بصائر ذوي التمييز(مجموعة دراسات أدبية حول الشاعر
محمد الفيحاني )( )2005م (دراسة أدبية ) .
 -7األمثال الشعبية واالتصال الجماهيري  :أمثال الغوص القطري نموذجا ً ( )2010م
(دراسة أدبية ) .
 -8الواقع االجتماعي للجمهور القطري -دراسة تحليلية تطبيقية في تحديد االتجاهات
وتحليل الموقف (م) 2009م ( أعالمي) .
 -9وكالة األنباء القطرية التطور والنشأة (أعالمي) .
 -10األغنية الشعبية والهوية (دراسة أدبية ) .
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