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  مجهورية مصر العربية.- القاهرة  -جامعة القاهرة  -م ١٩٧٨بكالوريوس هندسة مدنية ، يوليو  المؤهل:

  
  تدرج الوظائف : 

مجهورية  -مساعد باحث مبعهد البحوث املائية التابع لوزارة الري، القاهرة   م١٩٨١يوليو  - م ١٩٧٨يوليو 
  مصر العربية.

اململكة األردنية  - بقسم اهلندسة املدنية بالكلية العربية ، عمَّان  حماضر   م١٩٨٢سبتمبر  - ١٩٨١يوليو 
  اهلامشية.

 –جـامعـة امللــك سعــود  –كلية اهلندسة   -مساعد باحث ، مركز البحوث    م٢٠١٢أغسطس  -م ١٩٨٢سبتمبر 
 اململكة العربية السعودية. -الريــاض 

ببوابة اجلامعة  عهد امللك عبداهللا لتقنية النانوكرتوين ملمشرف املوقع اإلل   حتى اآلن - م٢٠١٢سبتمبر 
جـامعـة امللــك  – اإللكرتونية وعضو جلنيت التوثيق والتطوير واجلودة باملعهد

 اململكة العربية السعودية. - الريــاض  –سعــود 
  

  :والمهارات الخبرات األخرى
  التالية: راتوالمها بجانب عملي بجامعة الملك سعود تم اكتساب الخبرات

وذلك  "،تطبيقات احلاسب اآليل لطلبة اهلندسة"هعم وهي  ٢٠٤تدريس مادة مت   م٢٠٠٠ -م ١٩٨٨) ١
  جلميع طلبة كلية اهلندسة جبامعة امللك سعود

وهي "مقدمة عن احلاسب اآليل ونظام (بالفرتة املسائية)، عال  ١١٠٣مادة تدريس مت   م٢٠٠٢ -  ٢٠٠٠) ٢
تشمل برامج الوورد واإلكسل واألكسس والباوربوينت"،  التشغيل ويندوز وتطبيقات

 وذلك لطلبة دبلوم الشبكات واالتصاالت بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع
  .جبامعة امللك سعود

من خالل تدريس (بالفرتة املسائية)،  تدريس وتدريب موظفني اجلامعة وخارج اجلامعة مت  م٢٠٠٨ -  ٢٠٠٢) ٣
"مقدمة عن احلاسب اآليل  تشمل : وهي تطبيقات احلاسب اآليل الدورة الشاملة يف

برامج الوورد واإلكسل واألكسس  األوفيس وهيونظام التشغيل ويندوز وتطبيقات 



  ٢

جبامعة  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمعواليت تنظمها  "، واألوتلوكوالباوربوينت 
  .امللك سعود

ظفي اجلامعة (بالفرتة املسائية)، من خالل تدريس دورة مقدمة تدريس وتدريب مو مت   م٢٠١٠ -  ٢٠٠٨) ٤
عن احلاسب اآليل ونظام التشغيل ويندوز وبرنامج الوورد، واليت تنظمها كلية الدراسات 

  التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود.
الل تدريس ، من خباجلامعة تدريس وتدريب موظفي اجلامعة، بعمادة تطوير املهاراتمت   م٢٠١٢) ٥

عمادة ، واليت تنظمها تدريبية قصرية (ثالثة أيام)، عن استخدام برنامج الباوربوينتدورة 
، مع استعداد لتدريس دورات تدريبية على برامج جبامعة امللك سعودتطوير املهارات 

الوورد واإلكسل واألكسس والباوربوينت واألوتلوك من خالل عمادة تطوير املهارات 
  .باجلامعة

عن مقدمة باللغة العربية من خالل فترة التدريس والتدريب السابق ذكرها تم بحمد اهللا تأليف مذكرات  )٦
واليت تتكون من برامج الوورد واإلكسل ومجموعة برامج األوفيس الحاسب اآللي ونظام النوافذ العربية ويندوز 

وجتميعها  بناء على رغبة املتدربني وغريهم جاري اآلن حتديث تلك املذكراتواألكسس والباوربوينت واألوتلوك، و 
كتاب شامل لتلك اجملموعة، وبإذن اهللا ستكون مبسطة وشاملة لكافة املواضيع حبيث يفهمها املتدرب البسيط   لتكون

م هذه املطبوعات ضعف وقلة فهملالحظة نظرًا وذلك ( ومنافسة يف جماهلا(الذي ال يعرف شيء عن احلاسب اآليل) 
أعضاء هيئة  الزمالء من وبعض (وذلك بشهادة من اطلع على املذكرات من املتدربني من مصادرها بالسوق احمللي)،

  ).التدريس
وذلك لبيانات مشاريع أحباث مركز حبوث كلية اهلندسة ) تم عمل قواعد بيانات باستخدام برنامج أكسس، ٧

قسم اهلندسة املدنية، وألحباث وأنشطة وأعمال أعضاء هيئة التدريس بقسم  جامعة امللك سعود وملشاريع خترج طالب
وغري ذلك من قواعد البيانات وألجهزة معامل الكلية، وأنظمة مشرتيات ومستودعات الكلية، اهلندسة املدنية، 

  واملوجودة واجلاهزة لدي لعرضها يف أي وقت.
ن من مستخدمي أي من برامج مما ال يعرفه الكثريو يعها وفيس جم) المهارات المتقدمة في استخدام برامج األ٨

  األوفيس، ومما يسهل على املوظفني ومستخدمي برامج األوفيس الكثري من عملهم ووقتهم.
شهادة اجلودة اإلدارية ( األيزو ) واليت حصلت مبوجبها على في لجان كلية الهندسة  ) المساهمة والمشاركة٩

ISO 9001:2008  وكذلك يف جلان كلية م٢٠٠٩مايو  ٦هـ املوافق ١٤٣٠مجادى األوىل  ١١، وذلك يف يوم ،
االعتماد األكادميي من هيئة االعتماد األكادميي للهندسة والتقنية األمريكية اهلندسة واليت حصلت مبوجبها على 

)ABET( دميي وجلنة املعيار احلادي عشر التحضريية للحصول على االعتماد األكا، م ٢٠١٠صيف ، وذلك يف
ولقد مت هـ)، ١٤٣٠/١٤٣١( (NCAAA)املؤسسي للجامعة من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي 

حضور دورات عديدة يف خمتلف جماالت اجلودة والنظام األكادميي، ولدي شهادات حبضور تلك الدورات، وال يتاح 
  .اجملال هنا لذكرها



  ٣

م)، وجلان تنظيم ٢٠٠٠~١٩٨٣مثل جلان تسجيل الطالب ( ) المشاركة في لجان عديدة بكلية الهندسة١٠
مؤمترات ومعارض عديدة لكلية اهلندسة وأقسامها املختلفة، وجلان إعداد التقرير السنوي ملركز البحوث (لسنوات 

هـ، وهو األمر الذي ساهم يف تطويره ١٤٣٢حىت  ١٤٢٠عديدة)، وجلان إعداد التقرير السنوي لكلية اهلندسة (من 
  ، ولدي شهادات شكر وتقدير بذلك.فرتة األخرية)، وغري ذلك من اللجانيف ال
اية المؤتمرات والمعارض المختلفة  في تنظيمتنفيذ الجانب اإلعالمي  خبرة في) ١١ من أول الدعاية إىل 

  .، ولدي شهادات شكر وتقدير بذلكمن ناحية البوسرتات والشهادات وعروض احلاسب اآليل وغري ذلكاملؤمتر 
اية ) خبرة في إداريات األبحاث ١٢ من أول تقدمي األحباث ومرورًا بعروض األجهزة املطلوبة مث بشرائها وحىت 

  لزوم حصرها والرجوع إليها يف أي وقت. مع دعم ذلك بقواعد البيانات الالزمةاملشروع البحثي، 


