
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
  عبدالرحمن بن محمد أبوعمه
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 معلومات شخصية  أ:
 

 بن محمد أبوعمه نمحعبدالر االسم:
 سعودي  :ةالجنسي
 أستاذ ة العلمية:الرتب

 العنوان البريدي:

  
 قسم اإلحصاء وبحوث العمليات
 كلية العلوم، جامعة الملك سعود

 11451الرياض  2455. ص. ب. 

 +966-11- 4676366مكتب:  التلفون:
 +          +966 -11-4676274 فاكس:

  aboummoh@yahoo.com اإليميل

ستم اإلحصتاء وبحتوث العمليتات،  جامعتة الملتك ستعود ق أستتاذ، العمل الحالي:
 .الرياض

 

 لمية ب: المؤهالت الع
 

 التاريخ  المؤسسة التعليمية  التخصص المرحلة 

 هـ1393 جامعة الملك سعود رياضيات بحتة وتطبيقية بكالوريوس علوم

نجلترا إ فلد، يجامعة ش إحصاء واحتمال علومماجستير
 بريطانيا

 هـ1396

رياضتتتتتتتتتتتتيات )إحصتتتتتتتتتتتتاء  الدكتوراة 
 واحتمال(

جامعة ستراثكاليد، 
 سكوتالند، بريطانيا 

 هـ1398
 

 
 

 جـ: الخبرات اإلدارية 
 

  المؤسسة نوع الخبرة 

 هـ،  ولمدة سنتين1401كلية العلوم جامعة الملك سعود  اإلحصاء،  رئيس قسم 
 هـ ولمدة أربع سنوات1403الدراسات العليا،جامعة الملك سعود،   وكيل كلية  

 سنوات هـ، ولمدة أربع1407كلية العلوم، جامعة الملك سعود،  وكيل كلية

 هـ، ولمدة ثالث سنوات1415كلية العلوم،جامعة المك سعود/  عميد

هـ ولمدة أربع 1418مجلس الشورى، في المملكة العربية السعودية  عضو 
 سنوات

  هـ1423-هـ1422العالي وزارة التعليم  مستشار غير متفرغ:
 ـ وحتى اآلن - ه1423  وزارة التعليم العالي، مستشار متفرغ:

 

 لجان ومجالسد: 
 

  من اللجان في داخل القسم والكلية والجامعة طوال السنوات الماضية رئاسة العديد عضوية أو
 

 

mailto:aboummoh@yahoo.com


 

 (4صفحة ) 

 

 المؤسسة أو اللجنة نوع المجلس

عضوية لجنة معادلة الشهادات 
 الجامعية 

 وحتى اآلن -  هـ1411عام   وزارة التعليم العالي

-هـ 1418حاث اإلعاقة، مركز األمير سلمان ألب البحوثعضوية لجنة 
 هـ1427

هضو الفريق الشامل لتقويم التعليم في 
 المملكة العربية السعودية

-1419وزارة التربية والتعليم )المعارف سابقا( 
 هـ1421

 وحتى اآلن --هـ1425جامعة الفيصل، الرياض، عام   .عضوية مجلس األمناء

د األكاديمي، في عتماالهيئة الوطنية للتقويم واال عضو مجلس إدارة 
 هـ1430-هـ 1425المملكة، 

على الخطة  فعضو لجنة اإلشرا
 ، آفاقللتعليم الجامعي  اإلستراتيجية

 هـ1429-هـ1425وزارة التعليم العالي،  عام 

لجامعة  عضو فريق الخطة اإلستراتيجية
 الملك يعود

 هـ1429-هـ1428عام  ، جامعة الملك سعود

كليات رئيس لجنة  اختيار عمداء ال
 والمعاهد

 وحتى اآلن -هـ1428عام جامعة الملك سعود،

عضو اللجنة العلمية لتفعيل  البعد 
التربوي  ورقة الكويت في مجلس 

 التعاون

وزارة التعليم  العالي في الكويت واإلدارة التعليمية في 
األمانة العامة لمجلس التعاون  في الرياض منذ غام 

 هـ1430-هـ1927
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 ت وخدمة المجتمعهـ: استشارا

 المؤسسة نوزع الخدمة 

 هـ1403شعبة الخبراء في مجلس الوزراء، عام  مستشار غير متفرغ

 هـ1404مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،  مستشار غير متفرغ

 هـ1409التموين الطبي في وزارة الصحة، عام  مستشار غير متفرغ

 هـ 1416عاء العام، عام هيئة التحقيق واإلد مستشار غير متفرغ

مركتتتتز المعلومتتتتات التتتتوطني فتتتتي وزارة الداخليتتتتة عتتتتامي    مستشار غير متفرغ 
 هـ1414هـ، 1413

قستتم اإلحصتتاء فتتي مديريتتة التتدفاو المتتدني، وزارة الداخليتتة،    مستشار غير متفرغ
 هـ.1418هـ و 1417عام

مؤلف مشارك لثمانية كتب 
 الجامعي للتعليم قبل

والمؤسستتتة العامتتتة للتتتتدريب الفنتتتي  التعلتتتيمو وزارة التربيتتتة
 والتقني

إعداد واإلشراف على ثالثة 
 دورات في اإلحصاء األمني

هتتتتـ، 1507هتتتـ، 1403جامعتتتة نتتتايو للعلتتتتوم األمنيتتتة، عتتتتام 
 هـ1417

 

 

 و: اجتماعات ومؤتمرات في الفترة القريبة الماضية

 المكان والتاريخ المنظمة العنوان

 أطر التعليم العالي عبر
اليونسكو ومنظمة التعاون  الحدود

 االقتصادي والتنمية 

،  هـ1427باريس، فرنسا عامي 

 هـ1428

المنتدى العالمي 
جامعة العلوم الماليزية  للتعليم العالي 

واالتحاد العالمي  
 الجامعات

 هـ1428مبور، ماليزيا شعبان لكواال

القيادة في التعليم 
 العالي

شتتتعبان  15-11يطانيتتتا، برادفتتتورد، بر جامعة برادفورد
 هـ1429

مفاوضات دول مجلس 
التعاون مع دول 

االتحاد األوروبي حول 
 التعليم العالي

االتحاد األوروبي ومجلس 
التعاون لدول الخليج 

 العربية

 هـ1429شوال  7-6بروكسل، بلجيكا  

دى الخليج في تمن
العالقات بين دول 
مجلس التعاون  

والواليات المتحدة 
عد األمريكية ب
 االنتخابات

معهد الدراسات 
، وزارة الدبلوماسية

  الخارجية الرياض ،
، ومركز أبحاث الخليج
دبي اإلمارات العربية 

 المتحدة

هـ 1430محرم  10-8الرياض 

 م2009يناير  7-5الموافق 

للندوة السعودية 
الفرنسية األولى 
 لحوار الحضارات

جامعة الملك سعود وبعض 
 الجامعات الفرنسية

ربيع األول  12-10ض، الريا

مارس  9-7هـ،  الموافق 1430

 م2009
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االتحاد الوروبي ودول 
مجللس التعاون 

الخليجي: التحديات 
والفرص خالل رئاسة 

 د لالتحاديالسو

نركز أبحاث الخليج دبي،  
ومركز دراسات الشرث 
األوسط جامعة لند في 

و جسر واالسويد، ومشر
 في االتحاد األوروبي

م ، 2009يوتيو  9-8لند السويد ، 

 الرابط

http://www.aljisr.ae/?q=nod
e/285 

 

 
منتدى العلوم والتقنية 

 للمجتمع
منتدى العلوم والتقنية 

 للمجتمع، كيوتو ، اليابان 

م ، 2009يناير  6-4كيوتو اليابان 

 الرابط

http://www.stsforum.org/ 

اع رؤساء اجتم
ومديري جامعات دول 

 مجلس التعاون 

وزارة التعليم العالي،  
 سلطنة عمان، مسقط

اكتوبر  27مسقط، سلطنة عمان،، 
 م2009

منتدى التعليم العالي 
 م2009

ديسمبر  16-13بينانجن، ماليزيا،   جامعة العلوم الماليزية

 م 2009

 

http://www.gheforum.usm.
my/2009/ 

(  2الخليج والعالم )
 م 2010

أكاديمية الدفاع في 
المملكة المتحدة، مركز 
كوربيت ، شريفينهام، 

 أنجلترا

 م2010يوليو  20-21

مؤتمر الدولي للتعليم 
 العالي

االتحاد الدولي لتطوير 
المجتمع المعلوماتي 

(IADIS) 

 1 –نوفمبر  29بيرث، استراليا 
 م2010سمبر دي

المؤتمر الخامس 
للتعليم العالي في 

نحو  شمال أمريكا
مستقبل مستدام : دور 

 التعليم الدولي

تجمع التعاون الشمال 
أمريكي في التعليم العالي 

(CONAHEC) 

مايو  3-1مدينة إدمينتون، كندا ، 

 م2013

مة قالمؤتمر السنوي لل
 في التعليم العالي

مايو  21-20يا، سيدني، استرال مؤسسة إنفورما

 م2013

 
 

 

 

 

 في التعليم العالي ومحاضرات أبحاثز.: 

http://www.aljisr.ae/?q=node/285
http://www.aljisr.ae/?q=node/285
http://www.gheforum.usm.my/2009
http://www.gheforum.usm.my/2009
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 عترض للجنتة التعلتيم عتن واقع التعليم عن بعد ومستقبله في المملكة العربي السعودية ،
بعد المنبثقة عن اجتمتاو متدراء الجامعتات بتدول مجلتس التعتاون لتدول الخلتيج العربيتة، 

 هـ1424تحدة. مارس عام العين، أبوظبي،  اإلمارات العربية الم

  عتترض علتتى ورشتتة العمتتل متتن تنظتتيم   ،السييعوديةالتعليييم عيين بعييد فييي المملكيية العربييي
المركتتز التتوطني للتعلتتيم عتتن بتتع وزارة التعلتتيم العتتالي فتتي المملكتتة  العربيتتة الستتعودية، 

 هـ.1426جامعة أم القرى مكة المكرمة، صفر 

 الجامعيات السيعودية ومسيتقبله:  نميو   في  هيئة التدريس  اءضواقع النمو الكمي ألع

التدكتور / عبتتد الحلتتيم بتن عبتتد العزيتتز ، باالشتترا  متتع  جامعية المليك سييعود

التتدريس فتي جامعتة الملتك ستعود،  هيئتةمازي، نتدوة تنميتة أعضتاء 

   هـ.1427ربيع أول 

 كتز ، مرالتعليم العالي في المملكة العربية السيعودية بيين التطلعيات والتوجهيات الحديثية
 هـ..1428، صفر ةالملك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمي

 عرض   . أثر التعليم على التعاون بين الواليات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
في ندوة الخليج للعالقات الخيجية األمريكية لعام  فيما بعد االنتخابات األمريكيةن 

  م2009يناير  7-5الرياض 
 بحت  مقتتدم : للنتدوة الستتعودية الفرنستتية ييل الحييوار بيين الحضيياراتدور التعلييم فييي تفع ،

 9-7هتتـ،  الموافتتق 1430ربيتتع األول  12-10األولتتى لحتتوار الحضتتارات، الريتتاض، 
 م2009مارس 

  دور التعليم العالي: توجهات اإلصالح والتفاهم بين االتحياد األوروبيي ومجليس التعياون
 م.2009ونيو ي 9-6جامعة لندن السويد  لدول الخليج،

 اجتماو ، التعليم العالي الحكومي مقابل الخاص في دول المجلس: بين التعايش والتكامل
وزارة التعلتتيم العتتالي، مستتقط، ، لجنتتة متتدريري ور ستتاء جامعتتات دول مجلتتس التعتتاون

 م2009أكتوبر   27سلطنة عمان :  
   ،دى التعلتتيم تتتفتتي من ، بحتت  مقتتدمتطييور التعليييم العييالي فييي المملكيية العربييية السييعودية

  م 1430ذي الحجة  29-26ا، وم الماليزية، بينينج، ماليزيلمعة العا، ج2009العالي لعام 
 . 2009ديسمبر 13-16، 

  .ورشتة التعلتيم العتالي التعليم العالي االهلي في دول متقدمة ونامية: توجهات السياسات
جامعتات والكليتات  األهليتة، األهلي، دور أعضاء مجلس االمناء المعينين من التوزارة ال

 هـ1434محرم  27، م العالي لتعليم العالي االهلي، وزارة التعليإدارة ا

 ندوة "التعليم العالي للفتاة فيي المملكية:  في  :واءمة التعليم العالي للفتاة لسوق العملم
ربيتع  3-1 ”: المدينتة الجامعيتة للبنتات، جامعتة الملتك ستعود، من النميو إليى المنافسية

 م2013يناير  15-13م الموافق 1434األول 

  نظييرة علييى بعيير أدوار بييرامج األبتعيياث السييعودية غلييى مؤسسييات التعليييم العييالي فييي
ـيي (CONAHEC)الشتتمال أمريكتتي فتتي التعلتتيم العتتاليتجمتتع التعتتاون امريكييا الشييمالية. 
 م2013مايو  3-1إدمينتون، كندا ، 
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 المنشورة: الكتب ح

 النشر سنة الناشر العنوان

 جامعة الملك سعود اإلحصاء التطبيقي

 مع محمود إبراهيم هندي

 هـ1410  

 جامعة الملك سعود البرمجة الخطية  

 مع محمد العض

 هـ1410  

 دار المريخ للنشر مقدمة المعاينة اإلحصائية 

مع محمود هندي عبد البر 
 الحسيني

 هـ1415   

 هـ1417     جريدة الرياض  لمحات من حديث االساتذة 

  هـ1419    جامعة نايو للعلوم األمنية حجم االستخدام غير المشروع للمخدرات

 

مكتب التربية لدول الخليج  ابريطانيالتعليم العالي في 
 العربية

 هـ1420   
 

 جامعة الملك سعود نظرية اإلحصاء وتطبيقاتها

 محمد إبراهيم عقيلمع  

 هـ1422        

 جامعة الملك سعود لبرمجة عير الخطية في ا ليةاألمثتقنيات 

 مع أحمد أبوالمجد

 هـ1422    

 جامعة الملك سعود قاموس العلوم الرياضية 

مع معروف سمحان وفوزي 
 الذكير 

         
 هـ1422

واقيييييع الجامعيييييات األجنبيييييية وفروعهيييييا فيييييي 
 منظومات التعليم العالي

مركز البحوث والدراساتن 
 وزارة التعليم العالي

 هـ1433

الشيييييهادات الميييييزورة والوهميييييية والواهنييييية 
 واالعتمادات الصورية في التعليم العالي

 ، مركز البحوث والدراسات
 وزارة التعليم العالي

 هـ1433

التعليم العيالي فيي المملكية العربيية السيعودية: 
باللقتة اإلنجليزيتة  )  إنجازات وتحديات وفرص

) 

تحرير باإلشترا  مع الري 
 Springerسمي ، 

 هـ1434

السنة التحضيرية بجامعة الملك  أساسيات اإلحصاء واالحتمال 
للغة اإلنجليزية( مع اسعود )ب
ور شراحيلي ص، مندمحمد قاي

 وخلو سلطان 

 هـ1438
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 ط: ترجمات إلى اللغة العربية

 سنة النشر الناشر وعام نشر النسخة األصلية العنوان

، الموثوقييييية واختبييييارات الحييييياة  ةنطرييييي
 م1981

 جامعة الملك سعود

مع عبدالهادي نبيه 
 أحمد

 هـ1418

أساسيات الطرق اإلحصائية متعددة 
 م1987المتغيرات، 

مع أحمد 
جامعة أبوالمجد

 الملك سعود

 هـ1422                

 جامعة الملك سعود م1957مقدمة في نظرية االحتمال،

 مع أنيس كنجو 

 هـ1422

   

  

 ة االدكتور و جستير: اإلشراف على رسائل الماك

 ة  باإلشراف على عدد من رسائل الماجستير تم نشر نتائجها باالشتراك مع الطل أوال: 

 ة اثانيا: رسائل الدكتور

Year of 

Publication Name Title and Institution 

1998 Al-Kahlout, Gamal  

R. 

 Tests of Exponentiality Versus Renewal 

Ageing Properties Under Random 

Censoring. Department of Probability 

and Statistics, University of Sheffield, 

Great Britain 
2008 Layla,  A.  Al Essa  Some contribution to      Reliability 

Theory of Multistate   Coherent Systems.  

 College of Education.for Girls,(Princess 

Nora bint Abdulrahman  University) 

Riyadh.  

2008  Arwa M. A.  Al-

Shingiti 

Reliability Characteristics Based on 

Aging and Longevity Applications.  

Dept of Statistic and O.R.,  King Saud 

University. 
2016 .     Samah A. Alghamdi Reliability of Stress-Strength Model: 

Estimations and Applications 

Dept of Statistics and O.R.,, King Saud     

University. 
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