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ثانيًا: المؤهالت العلمية

•دكتوراه في علوم الحاسب 
والمعلومات جامعة استراثكاليد 
جالسكو المملكة المتحدة عام 

1438هـ 

• ماجستير في علوم الحاسب اآللي 
جامعة التروب ملبرون أستراليا 

عام 1432هـ

•  بكالوريوس في علوم الحاسب 
اآللي جامعة الملك سعود عام 

1428ه بمعدل 3.91 من 5 
وبتقدير جيد جدًا.

• دراسة اللغة اإلنجليزية في 
جامعة التروب ملبرون أستراليا 

عام 1429هـ ولمدة سنة ونصف.



ثالثًا: الخبرات التدريسية والمهنية
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اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  اآللي  الحاسب  بقسم  محاضر   •
بالدوادمي جامعة شقراء من عام 1432 – 1438 هـ

العلوم  كلية  اآللي  الحاسب  بقسم  مساعد  أستاذ   •
والدراسات اإلنسانية بالدوادمي جامعة شقراء من 

عام 1439 – حتى اآلن

• وكيل كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات للشؤون التعليمية

التنفيذية  الدائمة  اللجنة  أمين   •
العلمي  للتميز  الرياض  أمير  لجائزة 

بجامعة شقراء

تقنية  لعمادة  العليا  االستشارية  اللجنة  عضو   •
المعلومات بجامعة شقراء

• رئيس لجنة األنظمة في كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات



ثالثًا: الخبرات التدريسية والمهنية
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• عضو مجلس قسم الحاسب اآللي في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالدوادمي 
جامعة شقراء.

• رئيس اللجنة العامة لإلشراف وا لمتابعة في كلية الحاسب اآللي

الحاسب  ألقسام  الدراسية  الخطة  تطوير  في  •عضو 
اآللي في جامعة شقراء في عام 1433هـ

واالختبارات  التقويم  لجنة  رئيس   •
في كلية الحاسب اآللي

•رئيس لجنة تأديب الطالب في كلية الحاسب اآللي

اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  في  التعليمية  للشؤون  الوكالة  بأعمال  •القائم 
بالدوادمي جامعة شقراء لمدة أربعة أشهر عام 1433هـ



ثالثًا: الخبرات التدريسية والمهنية
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العلوم  كلية  االختبارات  أثناء  الطالب  ضبط  اجل  من  المطبق  البصمة  مشروع  •مدير 
1433ه ولعدة  والدراسات اإلنسانية بالدوادمي جامعة شقراء (وتم تطبيقه في عام 

سنوات)

اآللي  الحاسب  قسم  في  استراثكاليد  بجامعة  الخاصة  البحثية  المجموعة  في  •عضو 
في  البحثية  المجموعات  اقوى  من  ويعد   (iLab Research Group) المسمى 

المملكة المتحدة وتم عرض ثالث سيمنارات في 2015 2016 2017

•عضو لجنة االختبارات والمقابالت الشخصية لشغل 
العلوم  كلية  في  آلي  حاسب  معيد  وظيفة 

والدراسات اإلنسانية بالدوادمي جامعة شقراء

•عضو مجلس قسم الحاسب اآللي في 
اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية 

بالدوادمي جامعة شقراء.

•  عضو لجنة مناقشة مشاريع التخرج في قسم الحاسب 
اآللي في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالدوادمي 

جامعة شقراء

في  اإللكترونية)  والمواقع  البرامج  (إدارة  وحاسوبي  تقني  مستشار   •
شركة دنيا برودكشن في الرياض من 1430 1433- هـ



رابعًا: الدورات التدريبية 

•حاصل على شهادة 
الباحث المتطور من 
جامعة ليفربول في 

عام 2013

• حاصل على شهادة 
إتمام 60 ساعة في 

إعداد الباحث 
وتطويره من جامعة 

استراثكاليد خالل أربع 
سنوات من 2014

• حاصل على شهادة 
(كورس صيفي 40 

ساعة) في استخدام 
البرنامج اإلحصائي 

SPSS من كلية لندن 
لالقتصاد (LSE) في 

عام 2014

• حاصل على شهادة 
 How to Publish)

 a Technical
 Paper with

(IEEE



خامسًا: الجوائز وشهادات الخبرة وخطابات التقدير

•حصولي على جائزة أفضل بحث 
في المؤتمر العالمي للحكومة 

اإللكترونية لندن 2016

تكريم  شهادة  على  حصولي   •
الملكي  السمو  صاحب  قبل  من 
األمير محمد بن نواف آل سعود 
الحرمين  خادم  (سفير 
المملكة  في  الشريفيين 
الطالب  أفضل  كأحد  المتحدة) 
المتميزين  الباحثين  السعوديين 

على مستوى المملكة المتحدة

من  شكر  خطاب  على  •حصولي 
لتفوقي  الثقافي  الملحق 

الدراسي لعام 2015

من  شكر  خطاب  على  •حصولي 
لتفوقي  الثقافي  الملحق 

الدراسي لعام 2016

من  شكر  خطاب  على  •حصولي 
لتفوقي  الثقافي  الملحق 

الدراسي لعام 2017



سادسًا: الرسائل العلمية
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بعنوان (العناصر المؤثرة على قبول الحكومة 
العربية  المملكة  في  المتنقلة  اإللكترونية 
العناصر  إلى تحديد  السعودية) وكانت تهدف 
اإللكترونية  الحكومة  تبني  في  تأثيرا  األكثر 
على  وتطبيقها  النامية  الدول  في  المتنقلة 

المملكة العربية السعودية.

مع  الكتروني  موقع  بناء  (ويبكو:  •بعنوان 
إلى  تهدف  وكانت  المواثع)  تحديد  خاصية 
يضم  بحيث  التروب  جامعة  موقع  تطوير 
المستخدم بحيث يعرض  خاصية تحديد موقع 
الذي  الحي  على  اعتمادا  مستخدم  لكل  رسالة 

يسكنه.
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