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 :هتمامات البحثيةاال

 
استعادة المعلومات، تعلم اآللة، الذكاء االصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، الحوسبة الطبية، 

 األداء.األنظمة والحوسبة فائقة 
 

 المؤهالت العلمية:
  

، ر، جامعة ديالوي)استعادة المعلومات وتعلم اآللة( دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسب •
 .م٢٠١٨الواليات المتحدة األمريكية، يوليو 

الرسالة: استكشاف منهجيات استعادة المعلومات في نظم دعم اتخاذ القرار اإلكلينيكي ومهام 
  .البحث الحيوي الطبي

 

)البيانات الضخمة والحوسبة فائقة األداء(، جامعة  في علوم الحاسب علومال ماجستير •
 .م٢٠١٤، الواليات المتحدة األمريكية، ديسمبر رديالوي

في مستوى  باستخدام أنظمة تخزين مختلفة MapReduceنمذجة منهجية الرسالة: 
 الحوسبة األقصى.

 

، جامعة الملك سعود، )مرتبة الشرف األولى( في علوم الحاسب علومال بكالوريوس •
 م.٢٠١١.الرياض، المملكة العربية السعودية، يونيو 

 البحث: التحكم بواجهة سطر األوامر باستخدام الدماغ. 
 

 العلمية: خبراتال

 
—٢٠١٨، جامعة الملك سعود )أكتوبر قسم علوم الحاسبأستاذ علوم الحاسب المساعد،  •

 .اآلن(
 .(م٢٠١٨أكتوبر  —م٢٠١٨جامعة الملك سعود )يناير  ،قسم علوم الحاسبمحاضر،  •
معمل استعادة المعلومات، قسم علوم الحاسب والمعلومات، جامعة ديالوير باحث مساعد،  •

 .م(٢٠١٨يوليو —م٢٠١٥)فبراير 
قسم علوم الحاسب والمعلومات، جامعة  األداء،معمل الحوسبة الفائقة باحث مساعد،  •

 .م(٢٠١٤سبتمبر —م٢٠١٤ديالوير )فبراير 
 .م(٢٠١٨يناير  —م٢٠١١جامعة الملك سعود )أكتوبر  ،قسم علوم الحاسبمعيد،  •

https://www.linkedin.com/in/mohammad-alsulmi-phd-77016237/


 

 .م(٢٠١٠قسم األنظمة المضمنة، شركة اإللكترونيات المتقدمة )صيف طالب متدرب،  •
 

 :نشر واألبحاث العلميةال

 
• Mohammad Alsulmi and Ben Carterette. Improving medical search tasks using 

learning to rank. In Proceedings of IEEE Conference on Computational Intelligence in 

Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB). IEEE, 2018. 

• Mohammad Alsulmi, and Ben Carterette. Exploring ontology expansions for clinical 

case retrieval in precision medicine: UDEL at TREC 2017 PM track. In Proceedings 

of the Text Retrieval Conference (TREC). NIST, 2017. 

• Mohammad Alsulmi and Ben Carterette. Learning to rate clinical concepts using 

simulated clinician feedback. In Proceedings of the ACM International Conference on 

Intelligent User Interfaces (IUI). ACM, 2017 

• Mohammad Alsulmi and Ben Carterette. Improving clinical case search using semantic 

based query re-formulations. In Proceedings of the IEEE International Conference on 

Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). IEEE, 2016. 

• Mohammad Alsulmi and Ben Carterette. Learning to predict the performance of 

clinical queries using an integrated approach. In Proceedings of the IEEE International 

Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). IEEE, 2016. 

• Mohammad Alsulmi, and Ben Carterette. Examining semantic based query 

reformulations for clinical based retrieval: UDEL at TREC CDS 2016. In Proceedings 

of the Text Retrieval Conference (TREC). NIST, 2016. 

• Mohammad Alsulmi, Karankumar Sabhnani, and Ben Carterette. University of 

Delaware at TREC 2016 Tasks Track. In Proceedings of the Text Retrieval Conference 

(TREC). NIST, 2016. 

• Travis Johnston, Mohammad Alsulmi, Pietro Cicotti, and Michela Taufer. Performance 

tuning of MapReduce jobs using surrogate-based Modeling. In Proceedings of the 

International Conference on Computational Science (ICCS). 2015. 

• Mohammad Alsulmi, Karankumar Sabhnani, and Ben Carterette. University of 

Delaware at TREC 2015. In Proceedings of the Text Retrieval Conference (TREC). 

NIST, 2015 

• Mohammad Alsulmi. Modeling MapReduce workloads on different storage and file 

system technologies at the extreme scale. Master’s thesis report. University of 

Delaware. 2014. 

• Mohammad Alsulmi, Omar Alobaid, Meshal Alfarhood, and Abdullah Alawadh. Brain 

Controlled Command- Line Interface. Senior Project’s technical report. King Saud 

University. 2011. 

 :منحوال تكريمال

 
 .إلتمام مرحلة الماجستير والدكتوراه مقدمة من جامعة الملك سعودبعثة دراسية  •



 

 .م٢٠١٨منحة بحثية لحضور مؤتمر علمي مقدمة من جامعة ديالوير، الواليات المتحدة األمريكية  •
 .م٢٠١٧منحة بحثية لحضور مؤتمر علمي مقدمة من جامعة ديالوير، الواليات المتحدة األمريكية  •
 .م٢٠١٦منحة بحثية لحضور مؤتمر علمي مقدمة من جامعة ديالوير، الواليات المتحدة األمريكية  •
منحة بحثية لحضور مؤتمر علمي مقدمة من هيئة العلوم الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية  •

 .م٢٠١٥
المتحدة منحة بحثية لحضور مؤتمر علمي مقدمة من الملحقية الثقافية السعودية في الواليات  •

 .م٢٠١٥األمريكية 
مكافأة التخرج بمعدل عال مقدمة من الملحقية الثقافية السعودية في الواليات المتحدة األمريكية  •

 .م٢٠١٥
مكافأة انهاء برنامج اللغة اإلنجليزية بمدة أقل من سنة مقدمة من الملحقية الثقافية السعودية في  •

 .م٢٠١٣الواليات المتحدة األمريكية 
 .م٢٠١١تكريم التخرج بمرتبة الشرف األولى واألول على الدفعة من جامعة الملك سعود بالرياض  •
مكافأة وتكريم قائمة العميد للخمس األوائل مقدمة من كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك  •

 .م٢٠١٠سعود 
والمعلومات بجامعة الملك مكافأة وتكريم قائمة العميد للخمس األوائل مقدمة من كلية علوم الحاسب  •

 .م٢٠٠٩سعود 
مكافأة وتكريم الطالب العشر األوائل على برنامج السنة التحضيرية مقدمة من معالي مدير جامعة  •

 .م٢٠٠٨الملك سعود 
 

 :في المؤتمرات العلمية لمشاركةا
 

• Attending, IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and 

Computational Biology, St. Louis, MO, USA, 2018. 

• Attending, Text Retrieval Conference, NIST, Gaithersburg, MD, USA, 2017. 

• Attending, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, Shenzhen, 

China. 2016 

• Registration co-chair, ACM International Conference on the Theory of Information 

Retrieval, Newark, DE, USA, 2016. 

• Attending, Text Retrieval Conference, NIST, Gaithersburg, MD, USA, 2016. 

• Attending, Text Retrieval Conference, NIST, Gaithersburg, MD, USA, 2015. 

 

 :والمشاريع هارات التقنيةالم •
 

باإلمكان االطالع على المهارات والمشاريع وغيرها من خالل صفحتي الشخصية في 

LinkedIn  من هنا 
 

https://www.linkedin.com/in/mohammad-alsulmi-phd-77016237/

