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 :    العلمية الدرجات
 سنة التخرج الجهة المانحة التخصص الدرجة  م

1.  
 الدكتوراه
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)إحصاء و  

 رياضيات( 

   جامعة بيرمنجهام

 المملكة المتحدة)بريطانيا(  /بيرمنجهام   
شوال  25

 هـ1425

 م 8/12/2004

2.  
 الماجستير 

العلوم في بحوث 

 العمليات 

   جامعة النكستر

  المملكة المتحدة)بريطانيا( - النكستر 
 هـ 1421 محرم

 م4/2000

3.  
 البكالوريوس 

اإلحصاء وبحوث 

 العمليات 

 كلية العلوم  - جامعة الملك سعود 

 العربية السعودية المملكة  -الرياض  
 1415  رمضان

 هـ

 م2/1995

 
 
 
 

 الشخصية البيانات 
   محمد الخضيري إبراهيم بن عبدالرحمن االســــــــــــــــــــم 

 سعودي الجنسية م  24/9/1968الموافق   هـ1388 /1/7 تاريخ الميالد

 المباريات نظرية /رياضي اءـــــــإحص التخــصــص 
   والمنافسة وتطبيقاتها

 أستاذ الدرجة العلمية

 الحـاليـة الوظيفـة
                        للدراســات العليــا والبحــم العلمــييــ  بــن عبــد الع  األميــر ســطاموكيــل جامعــة 

 جامعة الملك سعود.باإلحصاء وبحوث العمليات، بكلية العلوم  بقسم و أستاذ 
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 :  الوظيفـي التدرج ▪
 . هـ29/8/1441 من  اعتبارا  بجامعة الملك سعود   العلوم بكلية العمليات  وبحوث  اإلحصاء بقسم أستاذ  •

 من  اعتبارا  بجامعة الملك سعود  العلوم بكلية العمليات  وبحوث  اإلحصاء بقسم مشارك أستاذ  •

 . هـ25/12/1429

/  11/ 15 من اعتبارا   بجامعة الملك سعود  العلوم بكلية العمليات  بحوث  و اإلحصاء  بقسم مساعد  أستاذ  •

 هـ24/12/1429 حتى  هـ1425

  هـ 1416/ 22/5من اعتبارا   العلوم كلية – سعود  الملك جامعةب ت العمليا بحوث  و اإلحصاء بقسم معيد  •

 .هـ 14/11/1425 حتى

 :  المناصب اإلدارية ▪
ـ 1438/ 19/8مـن  للدراسات العليا والبحم العلمـي جامعة األمير سطام بن عبد الع ي وكيل  • حتـى ـه

 اآلن
ـ 1440 /24/12مـن لشـوون الفـرو   وكيل جامعة األمير سـطام بـن عبـد الع يـ بعمل  ف  ل  ك  م   • إلـى ـه

 هـ 23/12/1441

ــ  ك  م   • ــد الع يـــ بعمـــل  ف  لـ ــة األميـــر ســـطام بـــن عبـ ــة  وكيـــل جامعـ ــة واألكاديميـ                     للشـــوون التعليميـ

 .هـ 24/9/1440 إلىهـ 1438 /19/08من 

             ـهــ 1435 /19/8مــن للشــوون التعليميــة واألكاديميــة  بــن عبــد الع يــ  األميــر ســطاموكيــل جامعــة  •

 .هـ18/8/1438إلى 

ـ وحتـى 26/11/1435اعتبـارا  مـن  ف  لـ  ك  الم  للتطـوير والجـودة  جامعة سـلمان بـن عبـد الع يـ وكيل  • ـه

26/3/1436  

ــة • ــوون التعليميــة واألكاديمي ــد الع يــ  للش ــلمان بــن عب ــة جامعــة س ــرع علــى وكال                             اعتبــارا   المش

 .هـ18/8/1435هـ وحتى 20/4/1435من 

ـ20/4/1432 مــن اعتبــارا   األميــر ســطام بــن عبــد الع يــ  حاليــا (جامعــة ) الع يــ  عبــد  بــن ســلمان جامعــة وكيــل •                هــ

 .هـ1435/ 4 /19 حتى

ــل • ــة وكيـ ــرج جامعـ ــة ) الخـ ــ  حاليـــا (جامعـ ــن عبـــد الع يـ ــر ســـطام بـ ــ  ك  الم   األميـ ــة  ف  لـ ــة الجامعـ ــس وكالـ                                  وموسـ

 .هـ19/4/1432 حتى هـ8/7/1431 من اعتبارا  

ــ  ك  الم   والتســجيل القبــول عميــد  • ــا (جامعــة ) الخــرج بجامعــة ف  ل ــ  حالي ــد الع ي ــن عب ــر ســطام ب                  س العمــادة ســ  و  وم   األمي

 .هـ8/7/1431 حتى هـ16/1/1431 من اعتبارا  

ــد  • ــة عميـ ــوم كليـ ــات  العلـ ــانية والدراسـ ــة اإلنسـ ــرج بجامعـ ــة ) الخـ ــد جامعـ ــن عبـ ــطام بـ ــر سـ ــا (األميـ ــ  حاليـ                               الع يـ

 .هـ8/7/1431 حتى هـ1/1/1431 من اعتبارا  

 .هـ30/12/1430 حتى هـ1428/  11/  17   من اعتبارا   بالخرج العلوم كلية عميد  •

 .هـ 16/11/1428 إلى  هـ1428/  9/  1   من اعتبارا   بالنيابة بالخرج العلوم كلية عميد  •

 .  هـ1428/  9/  1 إلى هـ1428/  2/  24   من اعتبارا   بالخرج العلوم كلية وكيل •

 .هـ1430/  3/ 28 حتى هـ28/4/1428 من اعتبارا   بالخرج العلوم بكلية الرياضيات  قسم رئيس •

ـ1426 شـعبان مـن اعتبـارا   بالريـاض  العلـوم بكليـة العمليـات  وبحـوث  اإلحصـاء قسم مجلس أمين •                     ـه

 هـ1428/ 2/ 23 حتى

 :المهام اإلشرافية ▪
األمـر السـامي اإلشراع على إنشاء وكالة الجامعة والعمادات واإلدارات التابعة لها بعد صـدور  -

 .  هـ المتضمن إنشاء جامعة الخرج3/9/1430/م ب بتاريخ 7305الكريم رقم 
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بجامعة الخرج بعد انفصال كليات جنوب الريـاض اإلشراع على إنشاء عمادة القبول والتسجيل  -

 عن جامعة الملك سعود وإنشاء جامعة الخرج .

)جامعـة األميـر المشرع على تطبيق النظـام المـالي واإلداري بجامعـة سـلمان بـن عبـد الع ي   -

 .بن عبد الع ي  حاليا (   سطام

ـ  - ــامالت اإللكترونـي ــة والتع ــق نظــام االتصــاالت اإلداري ــى تطبي ــلمان                           المشــرع عل ــة س ة بجامع

 بن عبدالع ي  .

بجامعـة سـلمان بـن عبـد مة اإللكترونية()البصعلى تطبيق نظام الحضور واالنصراعالمشرع  -

 الع ي 

 

 الخبرات األكاديمية:  ▪
ـ 1432 مـن خـالل الفتـرة عسـكريةمستشار غير متفرغ في الموسسة العامة للصناعات ال .1  ـــــ

 .هـ 1437

الشبكات وتطبيقاتهـا العمليـة  نظرية تدريس مادة طرق األمثلية وتطبيقاتها العملية وكذلك مادة .2

 في قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.

اإلشراع على البحـوث الطالبية)مشـاريع تخـرج طـالب السـنة النهائيـة( فـي طـرق األمثليـة  .3

يقات طـرق األمثليـة فـي وتطبيقاتها مثل جدولة وتخطيط اإلنتاج في المنشآت الصناعية و تطب

وشبكات الطرق بأنواعها وكذلك التوزيـع األمثـل لمراكـ  الخـدمات  االتصاالت مجال شبكات 

 العامة الحكومية.

 في القسم.وبحوث العمليات  تدريس مواد اإلحصاء .4

ت المشـاركة فــي تصــميم العديــد مــن البـرامة التدريبيــة الخاصــة باإلحصــاء وبحــوث العمليــا .5

مثل جدولة وتخطيط اإلنتـاج والقـوا العاملـة ومشـاكل الشـبكات بأنواعهـا  وتطبيقاتها العملية

 (MATLAB ;LINDO; LINGO; WinQSB; SPSS)بواسطة برامة مثل

 الدراسية في قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.الخطط المشاركة في وضع و تطوير  .6

 تنسيق أنشطة مجلس قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.  .7

 جامعة الملك سعود. -تحكيم بعض البحوث العلمية المقدمة لمرك  البحوث في كلية العلوم .8

 محّكم بحوث علمية ) أوراق بحثية ( لعدد من المجالت األجنبية المتخصصة مثل:  .9

 -Journal of Annals of Operations Research. 

- Journal of Applied Mathematical Sciences. 

- Journal of Applied Mathematics and Computing. 

 

  مجاالت االهتمام البحثي و العملي: ▪

 نظرية المباريات / المنافسة وتطبيقاتها -

 اإلحصاء الرياضي. -

 النماذج اإلحصائية، ومعالجة و تحليل البيانات. -

الخــدمات العامــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة مثــل المــدارس والمعاهــد التوزيــع األمثــل لمراكــ   -

والمستشــفيات ومراكــ  الرعايــة الصــحية األوليــة ومراكــ  الــدفا  المــدني والشــرطة ومحطــات 

 البن ين.

لتحقيق أكبـر  االتصاالت مثل توزيع أبراج  االتصاالت تطبيقات بحوث العمليات في مجال شبكات  -

 ينة معينة.تغطية ممكنة في منطقة أو مد 

تطبيقات بحوث العمليات في المجال الصحي مثل تقليل زمـن انتظـار المرضـى والمـراجعين فـي  -

 العيادات الخارجية وكذلك جدولة فترات عمل األطباء والممرضين.
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والجوية(والكهرباء والماء  تطبيقات بحوث العمليات في مجال الشبكات مثل شبكات الطرق)البرية -

دة الكميات التي يـتم ضـخها فـي الشـبكة بأقـل تكلفـة ممكنـة وأقصـر زمـن وذلك ل يا واالتصاالت 

 ممكن.

 .االتصاالت في المستشفيات والبنوك والمطارات وشبكات  االنتظارتطبيقات نظرية صفوع  -

ــافيةاســتخدام الطــرق  - ــي تخصصــي اإلحصــاء و بحــوث  (Heuristic Methods) االستكش ف

 .العمليات وتطبيقاتها المختلفة

 . Minitabو  SPSSت تدريبية على استخدام برامة الح م اإلحصائية مثل: دورا تنفيذ  -

 حقائب تدريبيه لتعليم مبادئ وأسس اإلحصاء لغير المتخصصين في اإلحصاء. تصميم -

حقائب تدريبيـه عـن تطبيقـات اإلحصـاء فـي مجـال اإلدارة واالقتصـاد واألعمـال وكـذلك  تصميم -

 . SPSSاستخدام برامة الح م اإلحصائية مثل:
 

 النشر العلمي ▪

عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، عبدالفتاح مصطفى محمد السيد " مبادئ اإلحصاء  -1

" كتاب محكم عن طريق المجلس العلمي بجامعة  SPSSواإلحتماالت وتطبيقاتها باستخدام 

 هـ.1434سلمان بن عبدالعزيز ،

 

2- A. Al-khedhairi, S. Salhi, " Enhancements to Two Exact Algorithms for   

Solving  the Vertex P-center Problem", Journal of Mathematical Modelling 

and Algorithms , 2005, 2(2), 129-147. 

 

3- A. Al-khedhairi, "An Enhancement of  Daskin's Algorithm for Solving  P-

centre Problem". Journal  of  Approximation Theory and Applications, 2006, 

2(2), 121-131. 

 

4- A.  Al-khedhairi, L. Tadj, " Optimal Control of a Production 

Inventory System with Weibull Distribution Deterioration",  Applied 

Mathematical Sciences, 2007,  1(35), 1703-1714.   

 

5- A.  Al-khedhairi, L. Tadj, " A bulk Service Queue with A Choice of Service 

and Re-service under Bernoulli Schedule", International 

Journal of  Contemp. Math. Sciences,  2007,  2(23), 1107-1120.    

               

6- A.  Al-khedhairi , Sarhan A., and L. Tadj, "Estimation of the Generalized 

Rayleigh  Distribution Parameters",  International Journal of Reliability and 

Applications, 2008, 7(1) , 1-12. 

 

7- A. Sarha, L. Tadj, A.  Al-khedhairi  and  A. Mustafa, " Equivalence factors 

of a parallel-series system",  Applied Sciences, 2008, 10,  219-230. 
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8- A.  Al-khedhairi , A. El-Gohary, " A New Class of Bivariate Gompertz 

Distributions and its Mixture",  Int. Journal of Math.  Analysis,  2008, 2(5),  

235-353.  

 

9- A.  Al-khedhairi, "Parameters estimation for a linear exponential 

distribution based on grouped data". International Mathematical Forum, 

2008, 3, 1622-1634. 

 

10- A.  Al-khedhairi," A simulated annealing algorithm  for solving the p-

median location problem ",  International Journal of  Contemp. Math. 

Sciences,2008 , 3 ( 28 ) , 1357 – 1365 

 

11-  A.  Al-khedhairi, "Chaos and Control of Food Chain Model Using 

Nonlinear Feedback",  Applied Mathematical Sciences, 2009,3 ( 12 ) , 591 – 604 

 

12- A.  Al-khedhairi, " Optimal Control of a Production Inventory system with 

Generalized Exponential Distributed Deterioration, Journal of Mathematical 

Sciences: Advances and Applications , 2010,4 (2) , 395-411. 

 

13-  A.  Al-khedhairi, and S. Salhi,  " Integrating heuristic information into 

exact methods: The case of the vertex p-centre problem" Journal of the 

Operational Research Socity (2010) 61. 1619-1631. 

 

14- A. El-Gohary, and A. Al-Khedhairi, " Parameters Estimation of 

Generalized Linear Failure Rate Semi-Markov Reliability Models" 

International Journal of Reliability and Application Vol. 11 No. 1 pp. 1-16, 2010. 

 

15- SS Askar, A Al-Khedhairi "Analysis of nonlinear duopoly games with 

product differentiation: stability, global dynamics, and control " 

       Discrete Dynamics in Nature and Society 2017. 

 

16- A Al-Khedhairi, AA Elsadany, A Elsonbaty, AG Abdelwahab 

"Dynamical study of a chaotic predator-prey model with an omnivore"       

The European Physical Journal Plus (2018) 133 (1), 29   

 

17-  A Al-Khedhairi, SS Askar, AE Matouk, A Elsadany, M Ghazel 

"Dynamics, Chaos Control, and Synchronization in a Fractional-Order 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Samardzija-Greller Population System with Order Lying in (0, 2)" 

Complexity 2018. 

 

18-  SS Askar, AA Karawia, A Al-Khedhairi, FS Al-Ammar "An algorithm 

of image encryption using logistic and two-dimensional chaotic economic 

maps" Entropy (2019) 21 (1), 44. 

 

19- A Al-khedhairi, A Elsonbaty, AH Abdel Kader, AA Elsadany  "Dynamic 

Analysis and Circuit Implementation of a New 4D Lorenz-Type 

Hyperchaotic System" Mathematical Problems in Engineering 2019. 

 

20- SS Askar, A Al-Khedhairi "Analysis of a Four-Firm Competition Based on 

a Generalized Bounded Rationality and Different Mechanisms" Complexity 

2019. 

 

21- A Al-Khedhairi, AE Matouk, SS Askar "Bifurcations and chaos in a novel 

discrete economic system " Advances in Mechanical Engineering (2019) 11 

(4), 1687814019841818. 

22- A Al-khedhairi " Differentiated Cournot duopoly game with fractional-

order and its discretization " Engineering Computations (2019) 36 (3), 781-

806. 

 

23- A Al-Khedhairi, AE Matouk, SS Askar "Computations of synchronisation 

conditions in some fractional-order chaotic and hyperchaotic systems " 

Pramana (2019) 92 (5), 72. 

 
 :والندوات الموتمرات    ▪

ــاريس بفرنســا  .1 ــة ب ــدولي لبحــوث العمليــات والهندســة الماليــة والــذي عقــد بمدين                     حضــور المــوتمر ال

 هـ.7/8/1433هـ إلى 6/8/1433خالل الفترة من 

ــة  .2 ــة العربي ــيم المنظم ــوم( تنظ ــديات وطم ــة تح ــات العربي ــي الثاني)الجامع ــوتمر العرب                        حضــور الم

ــة ،  ــة اإلداري ــراك  للتنمي ــة م ــة بمدين ــة المغربي ــرة مــن –بالمملك ــي الفت ــ 27/12/1429-23ف                          ـه

 .م 2008ديسمبر  24-21الموافق 

                  بتقديم بحم في الموتمر العالمي لجمعيات بحوث العمليات المنعقد في مدينة إسطنبول المشاركة  .3

 م. 7/2003/ 10-6من  في الفترة تركيا,

javascript:void(0)
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                المنعقد  (OR46) المشاركة بتقديم بحم في الموتمر السنوي لجمعية بحوث العمليات البريطانية .4

 م.2004/ 9/9–7  ( بريطانيا, في الفترة منYork Universityفي جامعة يورك )

                المنعقد  (OR45) بتقديم بحم في الموتمر السنوي لجمعية بحوث العمليات البريطانية المشاركة .5

 م.2003/ 4/9-2بريطانيا, في الفترة من  (Keel University) في جامعة كيل

                المشاركة كرئيس جلسه علمية في برنامة )ملتقى الجامعات الخليجية والمسوولية االجتماعية  .6

بعنوان "مجاالت المسوولية االجتماعية في الجامعات   (–رؤا استراتيجية وممارسات فاعلة 

 م  11/2015/ 24-22الموافق هـ 12/2/1437-10في الفترة من بجامعة المجمعه  الخليجية"

ــرة  .7 ــتدامة " خـــالل الفتـ ــة مسـ ــي لتربيـ ــاط الطالبـ ــوي" النشـ ــى الخـــرج التربـ ــي ملتقـ ــاركة فـ                                 المشـ

ـهــ وذلــك برئاســة جلســة بعنــوان "النشــاط الطالبــي وبنــاء شخصــية الطالــب 8/4/1431 – 4مــن 

 اإليجابية".

المشاركة كمتحدث في ندوة تحت عنوان " ماذا يريد التعليم العالي من التعليم العام" وذلك خالل  .8

/   4/  27ملتقى اإلدارة المدرسية الذي نظمته ادارة التعليم في محافظة الخرج خالل الفترة من 

 .هـ1429/  5/  2هـ إلى 1429

 

 

 

 

 ورش العمل:   ▪

المشاركة في ورشة عمل "التخطيط االستراتيجي لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ، وجودة   .1

البرامة األكاديمية " والتي نظمها مرك  القيادة األكاديمية في وزارة التعليم العالي بمدينة الخبر                            

 م .13/3/2014في 

المشاركة في ورشة عمل اإلرشاد األكاديمي والتي نظمتها كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة  .2

 الخرج.

المشاركة في ورشة عمل التخطيط االستراتيجي والتي نظمتها جامعة الملك سعود في  .3

 هـ. 11/1431

موسسات التعليم العالي" المنعقدة في  المشاركة في فعاليات ورشة العمل " الجودة وتطبيقاتها في  .4

 م. 26/5/2009-25هـ الموافق 1430-2-1جامعة  الملك سعود في الفترة من 

حضور ورشة عمل بعنوان "طرق التخطيط لتوزيع مواقع مراك  الخدمات العامة" المنعقدة في  .5

  بإشراع جمعية بحوث العمليات  م2005/ 3/7-1في الفترة  (,بريطانيا,KENTمدينة كنت )

 البريطانية. 

حضور ورشة عمل بعنوان "تطبيقات بحوث العمليات في مجالي اإلنتاج والصناعة" المنعقدة في  .6

 م.3/6/2004-1في الفترة  بريطانيا, ,(Lancaster Universityجامعة النكستر )

المشاركة في ورشة العمل األولى للخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك سعود بعنوان " رؤا وتطلعات   .7

 هـ.1429/   1/ 20لقيادات اإلدارية واألكاديمية بالجامعة في ا

  حضور ورشة عمل بعنوان " تطبيقات وضمان الجودة " المنعقدة في جامعة الملك سعود خالل الفترة  .8

 هـ. 3/1/1428-1من 

               حضور ورشة عمل بعنوان "تطبيقات التقنية الحديثة في التعليم" المنعقدة في جامعة الملك سعود  .9

 هـ. 9/11/1425في 

 

 :الدورات التدريبية   ▪
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حضور البرنامة التدريبي " موشرات األداء وتطوير اإلجراءات إلنجـاز األعمـال واتخـاذ القـرارات  .1

ـ 17/12/1439 – 8ر التنميـة بمدينـة لنـدن خـالل الفتـرة مـن الفعالة" والذي نظمه شركة كـواد                             ـه

 م .28/8/2018-19الموافق 

حضور البرنامة التدريبي "العقود المالية)الصياغة والتحليـل والترسـية" والـذي نظمـه معهـد كـوادر  .2

 م .5/9/2017-27/8هـ الموافق 14/12/1438-5التنمية بمدينة دبي خالل الفترة من 

 والذي نظمه معهد كوادر التنميةتدريبي " تطوير التعليم األكاديمي في الجامعات" البرنامة الحضور  .3

ــد ،  ــة مدري ــبانيابمدين ــن  إس ــرة م ــالل الفت ــى 29/11/1436خ ــ إل ــق 4/12/1436ـه ــ المواف                          ـه

 م .9/2015/ 17-13من 

حضور البرنامة التدريبي "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" والذي نظمه معهد كوادر التنميـة  .4

 م . 29/4/2014-25هـ الموافق 29/6/1435-25مدينة دبي خالل الفترة من ب

                   ( اســتراتيجيات التميــ  فــي المنظمــات الحكوميــةالطاولــة المســتديرة حــول ) اجتمــا المشــاركة فــي  .5

م 17/9/2013هـ الموافـق 11/1434/ 11بمدينة الدمام بتاريخ والذي نظمه معهد اإلدارة العامة 

. 

الطاولة المستديرة حول )الحوكمة والقيادة في القطـا  الحكـومي( والـذي نظمـه  اجتما المشاركة في  .6

ر،  ،معهـــد اإلدارة العامـــة بالتعـــاون مـــع المدرســـة الفرنســـية ــ  بـ                      فتـــرة وذلـــك خـــالل البمدينـــة الخ 

 هـ.27/2/1434هـ إلى 25/2/1434من 

حضور دورة تدريبية عن صنع القرار باستخدام ومراقبة العملية اإلحصائية بالعاصمة الفرنسية   .7

 هـ.25/8/1431-15م، الموافق 30/7/2010-26يس خالل الفترة من بار

ــوان  .8 ــودة " حضــور دورة بعن ــيات إدارة الج ــرة "  1 –أساس ــالل الفت ــا خ ــات ووكالئه ــداء الكلي                             لعم

 هـ.24/3/1429-23من 

                        " لعمداء الكليات ووكالئها ورؤساء األقسام " إدارة الجودة لقيادات الكليات  حضور دورة بعنوان .9

 هـ. 1429/  3/  29في جامعة الملك سعود في 

حضور الدورة األكاديمية المتخصصة في تدريس العلوم والرياضيات بمركـ  دراسـات تعلـيم العلـوم  .10

م، الموافـق                     2009نـوفمبر  20-16ل الفتـرة مـن والرياضيات بجامعة ليـدز بالمملكـة المتحـدة خـال

 هـ .3/12/1430إلى  29/11/1430من 

ــادة األكاديم .11 ــة الملـــك ســـعود خـــالل الفتـــرة يـــةحضـــور دورة " القيـ                                         " والتـــي عقـــدت فـــي جامعـ

 هـ .26/1/1430-25م، الموافق 22/1/2009-21من 
 
 

 عضوية المجالس واللجان والجمعيات العلمية:  ▪

 اجملالس :  
 حتى اآلن.هـ 1438/ 19/8من اعتبارا   جامعة األمير سطام بن عبد الع ي أمين مجلس  -

ـ 1438/ 19/8مـن رئيس المجلس العلمي لجامعة األمير سطام بن عبـد الع يـ   اعتبـارا   - حتـى ـه

 اآلن.

 .هـ وحتى اآلن 1/1/1431اعتبارا  من  األمير سطام بن عبد الع ي عضو مجلس جامعة  -

 هـ.1431/  12/  30هـ حتى 1428/  9/  1عضو مجلس جامعة الملك سعود اعتبارا  من  -

ـ 1428/  2/ 24مجلس كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعـة الخـرج اعتبـارا  مـن  رئيس -                 ـه

 هـ.20/4/1432حتى 

  )جامعة األمير سطام  خرجوالدراسات اإلنسانية بجامعة المجلس قسم الرياضيات بكلية العلوم  رئيس -

 هـ.20/4/1432هـ حتى 1428/  4/ 28من  بن عبد الع ي  حاليا (
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ـ               1425/  11/ 15عود مـن عضو مجلس قسم اإلحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم بجامعة الملك س - ـه

 حتى اآلن .

               عضو مجلس إدارة معهد البحوث والخدمات االستشـارية بجامعـة سـلمان بـن عبـدالع ي  اعتبـارا   -

 حتى اآلن. هـ1432/  7/  23من 

 نائب رئيس مجلس إدارة مرك  خدمة المجتمـع والتعلـيم المسـتمر بجامعـة سـلمان بـن عبـدالع ي  -

 .هـ20/4/1435هـ وحتى 3/2/1431اعتبارا  من 

 
 ان: ـــ اللج أهم  

ـ ، 19/2/1441 مـناألمير سطام بن عبـد الع يـ  اعتبـارا   جامعةالدائمة لجائ ة  رئيس اللجنة العليا - ـه

 ولمدة عامين .
رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مذكرة التعاون مـع اإلدارة العامـة للبحـوث والدراسـات بـوزارة الصـحة  -

 هـ.8/5/1442حتى هـ ، 9/5/1440 منبجامعة األمير سطام بن عبد الع ي   اعتبارا  

ــيس - ــة رئ ــدعم  الدائمــة اللجن ــرامة ل ــة الشــراكات ب ــ    الخارجي ــد الع ي ــن عب ــر ســطام ب              بجامعــة األمي

 .حتى اآلنهـ ، 8/1/1440 مناعتبارا  

ــدولي بج - ــاون الــ ــة للتعــ ــة الدائمــ ــيس اللجنــ ــ  رئــ ــد الع يــ ــن عبــ ــطام بــ ــر ســ ــة األميــ                                       امعــ

 حتى اآلن.هـ 1439 /30/3من اعتبارا  

ــيس اللجنـــة الدائمـــة لالبتعـــاث  - ــة األميـــر ســـطام بـــن عبـــد الع يـــ  رئـ                         والتـــدريب بجامعـ

 حتى اآلن.هـ 1438/ 19/8من اعتبارا  

                رئـيس اللجنــة الدائمـة لشــوون المعيـدين والمحاضــرين بجامعــة األميـر ســطام بـن عبــد الع يــ   -

 ن.حتى اآلهـ 1438/ 19/8من اعتبارا  

ــ                           - ــد الع يـ ــن عبـ ــطام بـ ــر سـ ــة األميـ ــوتمرات بجامعـ ــدوات والمـ ــة للنـ ــة الدائمـ ــيس اللجنـ رئـ

 حتى اآلن.هـ 1438/ 19/8من اعتبارا  

ــا للمراجعـــة الداخليـــةاللجنـــة الدائمـــة اإلنائـــب رئـــيس  - بجامعـــة األميـــر ســـطام                   شـــرافية العليـ

 . حتى اآلنهـ 1440 /24/3من الع ي  اعتبارا  بن عبد 

نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مذكرة التعاون مع مدينة الملك فهد الطبيـة بجامعـة األميـر  -

 هـ .25/12/1441هـ وحتى 26/12/1439سطام بن عبد الع ي  اعتبارا  من 

عضو اللجنة اإلشرافية العليا الستيفاء الدراسة الذاتية الموسسية للحصول على االعتماد األكاديمي  -

ــ وحتــى 28/1/1439اعتبــارا  مــن األميــر ســطام بــن عبــد الع يــ  الموسســي بجامعــة  ـه

 هـ .27/1/1440

                ارا  اعتبـ بجامعة األمير سـطام بـن عبـد الع يـ   2030عضو اللجنة العليا لتفعيل رؤية المملكة  -

 هـ وحتى اآلن28/4/1438من 

عضو اللجنة العليا للتعليم اإللكتروني والتعليم عـن ب عـد بجامعـة األميـر سـطام بـن عبـد الع يـ    -

 هـ، وحتى اآلن .28/3/1438اعتبارا  من 

الع يـ  عضو اللجنة اإلشرافية العليا لتنفيذ الخطة االستراتيجية بجامعـة األميـر سـطام بـن عبـد  -

 هـ وحتى اآلن .13/3/1438اعتبارا  من 

هـ ، 18/9/1437عضو مجلس إدارة برنامة التشغيل المباشر للمستشفى الجامعي اعتبارا  من  -

 وحتى اآلن.

        نائب رئيس اللجنـة الدائمـة للمراجعـة الداخليـة بجامعـة األميـر سـطام بـن عبـد الع يـ  اعتبـارا   -

 هـ وحتى اآلن . 23/8/1437من 
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ــة بمحافـظـ  - ــة الفكري ــة الحماي ــارا  مــن عضــو لجن ـ26/1/1436ة الخــرج اعتب ــىهــ   ، وحت

 .هـ26/1/1440

يام بالتـدريس الجامعة إلى المتعاونين من خارجها للقرئيس اللجنة الدائمة للنظر في حاجة كليات  -

 ، وحتى اآلن .هـ20/4/1435اعتبارا  من بن عبد الع ي   األمير سطامجامعة في كليات 

                         األميـر سـطامبجامعـة لتقيـيم حاجـة الكليـات مـن أعضـاء هيئـة التـدريس رئيس اللجنـة الدائمـة  -

 ، وحتى اآلن .هـ20/4/1435اعتبارا  من بن عبد الع ي  

ــة  - ــية بجامع ــرامة الدراس ــة للخطــط والب ــة الدائم ــيس اللجن ــطامرئ ــر س ــ   األمي ــد الع ي ــن عب                   ب

 هـ ، وحتى اآلن .20/4/1435اعتبارا  من 

ــة  - ــدريس بجامع ــة الت ــاء هيئ ــدالت ألعض ــواف  والب ــة للح ــة الدائم ــيس اللجن ـ رئ ــر ـس                 طاماألمي

 ، وحتى اآلن .هـ20/4/1435اعتبارا  من بن عبد الع ي   

                       اعتبـارا  بـن عبـد الع يـ    األميـر سـطامبجامعـة  لمكافـأة الحاسـب اآللـي رئيس اللجنـة الدائمـة  -

 ، وحتى اآلن .هـ20/4/1435من 

بـن عبـد الع يـ    األميـر سـطامبجامعة  األكاديميةللنظر في قضايا الطالب رئيس اللجنة الدائمة  -

 ، وحتى اآلن .هـ20/4/1435اعتبارا  من 

                 اعتبــارا   بالكليــات  األكاديميــة باألقســام التدريســية األنصــبة لدراســة الدائمــة اللجنــةرئــيس  -

 .هـ 1/5/1437 من 

ـ 6/3/1437اعتبـارا  مـن  التـدريس هيئـة أعضـاء تقيـيم تطوير لمشرو  العليا اللجنةعضو  - ـه

 وحتى اآلن.

ــ   - ــد الع يـ ــن عبـ ــطام بـ ــر سـ ــة األميـ ــتراتيجية بجامعـ ــة االسـ ــة للخطـ ــة الدائمـ ــو اللجنـ                       عضـ

 هـ وحتى اآلن .8/6/1435اعتبارا  من 

                                   الع يــــ   بــــن عبــــد  األميــــر ســــطامعضــــو اللجنــــة العليــــا للســــنة التحضــــيرية بجامعــــة  -

 وحتى اآلن . هـ20/4/1435اعتبارا  من 

ــيم المــوازي بجامعــة  - ــا للتعل ــة العلي ــر ســطامعضــو اللجن ــارا  مــن  األمي ــ   اعتب ــد الع ي ــن عب ب

 .وحتى اآلن هـ 19/3/1435

هـ 8/6/1435عضو مجلس التطوير والجودة بجامعة األمير سطام بن عبد الع ي  اعتبارا  من  -

 وحتى اآلن .

                             بجامعــة األميــر ســطام بــن عبــد الع يــ  رئــيس اللجنــة اإلشــرافية علــى مشــرو  معرفــة  -

 .هـ 8/10/1440هـ وحتى 14/6/1436اعتبارا  من 

                     بجامعـــة  )لجنـــة ترســـية المنافســـات والمناقصـــات(رئـــيس اللجنـــة الدائمـــة لفحـــص العروض  -

 .هـ 19/8/1435هـ وحتى 20/4/1432اعتبارا  من  )جامعة الخرج سابقا (سلمان بن عبد الع ي  

ــر مــن  - ــروض بالشــراء المباش ــة لفحــص الع ــيس اللجنــة الدائم ــ وحتــى 28/3/1433رئ ـه

 .هـ19/8/1435

ــة                               - ــاديمي بجامعـ ــام األكـ ــالي واإلداري والنظـ ــام المـ ــفات النظـ ــداد مواصـ ــق إعـ ــيس فريـ رئـ

 . بن عبد الع ي  األمير سطام

رئيس اللجنة الدائمة إلنشاء وتجهي  المراك  الترفيهية للطالب والطالبات بجامعة األميـر سـطام  -

 هـ.2/5/1434تى هـ وح2/5/1433بن عبد الع ي  اعتبارا  من 

رئيس اللجنة الدائمة لتشغيل المستشفى التعليمي بجامعة الخرج )األميـر سـطام بـن عبـد الع يـ   -

 هـ .5/1/1435هـ وحتى 5/1/1433حاليا ( اعتبارا  من 

بـن عبـد الع يـ   اعتبـارا  مـن  األميـر سـطامجامعـة  القيـادات فـيعضو اللجنة الدائمة لترشيح  -

 هـ17/5/1433
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-1436/1437رئيس فريق عمل إعداد خطة التنمية العاشرة لجامعة سـلمان بـن عبـدالع ي    -

 م(.2019-2015هـ )1440/1441

           ت السـالمة فـي جميـع مرافـق الجامعـة اعتبـارا  نائب رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق متطلبـا -

  .هـ19/8/1435هـ وحتى 20/4/1432من 

ــيس  - ــةرئـ ــابقات الوظيفيـ ــة للمسـ ــة الدائمـ ــارا   اللجنـ ــ  اعتبـ ــد الع يـ ــن عبـ ــلمان بـ ــة سـ                          بجامعـ

 هـ.19/8/1435هـ وحتى 23/1/1432من 

                    اللجنــة الدائمــة لترقيــات المــوظفين الــذين أكملــوا المــدد النظاميــة مــن المرتبــة العاشــرة رئــيس  -

 .هـ19/8/1435هـ وحتى 20/4/1432من اعتبارا   بجامعة سلمان بن عبد الع ي  فما دون

اعتبـــارا  مـــن  بجامعـــة ســـلمان بـــن عبـــد الع يـــ  اللجنـــة الدائمـــة لتحـــوير الوظـــائفرئـــيس  -

 .هـ19/8/1435هـ وحتى 20/4/1432

األمير سطام )جامعة مطبوعات بجامعة سلمان بن عبد الع ي الرئيس اللجنة الدائمة لمراجعة وتدقيق  -

 .هـ15/11/1435هـ وحتى 10/11/1431اعتبارا  من  (بن عبدالع ي  حاليا  

          )جامعــة األميــر ســطام        الع يــ رئــيس اللجنــة الدائمــة للتعــامالت اإللكترونيــة بجامعــة ســلمان بــن عبــد  -

 . هـ19/8/1435هـ وحتى 20/4/1432من اعتبارا   بن عبدالع ي  حاليا (

رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة إدخال وتحديم بيانات الجامعة فـي أنظمـة وزارات الدولـة اعتبـارا                -

 هـ .30/1/1437هـ وحتى 30/1/1435من 

ائمة لإلعداد والتنسيق للمناسبات والفعاليات العامة الخاصة بالجامعة اعتبارا  من رئيس اللجنة الد  -

 هـ .5/6/1435هـ وحتى 5/6/1432

)جامعــة األميــر ســطام                        رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة سير العمل في مشاريع جامعة سلمان بن عبد الع ي   -

 .هـ19/4/1435هـ وحتى 10/11/1431اعتبارا  من  الع ي  حاليا (بن عبد

األميــر جامعــة )سلمان بن عبد الع يـ عضو اللجنة الدائمة لمتابعة تأهيل مباني كليات البنات بجامعة   -

 هـ .22/8/1435هـ وحتى 8/11/1433اعتبارا  من  سطام بن عبد الع ي  حاليا (

            اللجنــة الدائمــة لترقيــات المــوظفين الــذين أكملــوا المــدد النظاميــة للمراتــب العليــا نائــب رئــيس  -

ـ 20/4/1432اعتبارا  من  بجامعة سلمان بن عبد الع ي فما فوق  من المرتبة الحادية عشر  ـه

 .هـ19/8/1435وحتى 

                    األميــر ســطام جامعــة )عضو لجنة التعيينات والترقيات بالمجلس العلمي بجامعة سلمان بن عبـد الع يـ   -

 .هـ 28/4/1433وحتى  28/4/1431من  اعتبارا   بن عبد الع ي  حاليا (

ارا  اعتبـ  عضو اللجنة اإلشرافية على مشرو  التقويم الذاتي األولي لجامعة سلمان بن عبدالع ي  -

 .هـ 20/8/1433إلى  20/2/1432من 

              األميــر ســطام جامعــة )عضو اللجنة الدائمة لتطـوير الكليـات الصـحية بجامعـة سـلمان بـن عبـد الع يـ   -

 .هـ20/4/1432هـ وحتى 1/1/1431اعتبارا  من  بن عبد الع ي  حاليا (

                           األميــر ســطام بــن عبــد الع يــ  حاليــا (جامعــة )عضــو اللجنــة الدائمــة للتعاقــد بجامعــة ســلمان بــن عبــد الع يــ   -

 .هـ20/4/1432هـ وحتى 1/1/1431اعتبارا  من 

           األميــر ســطامجامعــة )عضو اللجنة الدائمة للخطط والنظـام الدراسـي بجامعـة سـلمان بـن عبـد الع يـ   -

 .هـ20/4/1432هـ وحتى 1/1/1431اعتبارا  من  بن عبد الع ي  حاليا (

ــرج - ــة الخ ــات جامع ــة كلي ــادة هيكل ــة إلع ــة الدائم ــن  عضــو اللجن ــى 13/3/1431م ــ وحت ـه

 .هـ13/3/1432

رئيس لجنة وضع القواعـد التنفيذيـة لالئحـة الدراسـية واالختبـارات للمرحلـة الجامعيـة بجامعـة  -

 .هـ 7/4/1431من  األمير سطام بن عبد الع ي  حاليا (جامعة )سلمان بن عبد الع ي  

 هـ1431/1432عضو لجنة انتقال كلية الطب وطب األسنان إلى مقر الجامعة الجديد لعام  -
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ــة وضــع  - ــن عضــو لجن ــات م ــم اإلحصــاء وبحــوث العملي ــي قس ــية ف وتطــوير الخطــط الدراس

 هـ.1429/  12/  25هـ حتى  10/1/1426

ـ 7/2/1427عضو لجنة اختيار وتعيين المعيدين في قسـم اإلحصـاء وبحـوث العمليـات مـن  -                       ـه

 هـ.1428/  12/ 30 وحتى

حصــاء وبحــوث العمليــات حتــى تــاريخ عضــو لجنــة التقــويم واالعتمــاد األكــاديمي فــي قســم اإل -

 هـ.23/2/1428

عضو لجنة اختيار المتعاقدين من أعضاء هيئة التـدريس فـي قسـم اإلحصـاء وبحـوث العمليـات  -

 هـ.  23/2/1428حتى تاريخ 

رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم في الموتمر السعودي الثالم للعلوم وتطبيقاتـه والـذي عقـد  -

 هـ.23/2/1428-20سعود خالل الفترة من في رحاب جامعة الملك 

ــن  - ــارا  م ــالخرج اعتب ــوم ب ــة العل ــع كلي ــة تطــوير موق ــيس لجن ــى 1428/  10/  26رئ ــ حت ـه

 هـ.16/1/1431

ــوم بــالخرج  - ــة  العل ــي كلي ــام ف ــداد الع ــم اإلع ــوير بقس ــية والتط ــط الدراس ــة الخط ــيس لجن                       رئ

 هـ.16/1/1431حتى  هـ1428/  5/  26 ن اعتبارا  مالتابعة لجامعة الملك سعود 

التابعـة لجامعـة الملـك سـعود رئيس لجنة المعيدين في قسم الرياضيات في كلية العلـوم بـالخرج  -

 هـ.16/1/1431حتى  هـ1428/  4/  28اعتبارا  من 

ــالخرج - ــوم ب ــة العل ــي كلي ــم الرياضــيات ف ــي قس ــوير ف ــية والتط ــط الدراس ــة الخط ــيس لجن                       رئ

 .هـ16/1/1431هـ حتى 1428/  4/  28اعتبارا  من التابعة لجامعة الملك سعود 

 التابعـة لجامعـة الملـك سـعود             عضو لجنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس في الكليـات الجامعيـة -

 هـ.1430/ 30/12في محافظات جنوب الرياض حتى 

لتنفيذ األعمال والمشـتريات فـي الكليـات عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفحص العروض المقدمة  -

 هـ.30/12/1430حتى التابعة لجامعة الملك سعود الجامعية في محافظات جنوب الرياض 

عضو اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب والمعيدين في الكليـات الجامعيـة فـي محافظـات جنـوب  -

 هـ.1430/ 30/12حتى هـ 9/2/1430من التابعة لجامعة الملك سعود الرياض 

عضو اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي في الكليات الجامعية في محافظات جنوب الرياض  -

 هـ.1430/ 30/12حتى ود التابعة لجامعة الملك سع

ــن  - ــارا  م ــرج اعتب ــة الخ ــة بجامع ــي قضــايا الطــالب األكاديمي ــر ف ــة للنظ ــة الدائم عضــو اللجن

 هـ .23/1/1432هـ وحتى 23/11/1431

 أهم اجلمعيات العلمية: 
 تاريخه.حتى  م1998عضو جمعية بحوث العمليات البريطانية من   -

 تاريخه.حتى  م2000عضو جمعية بحوث العمليات األمريكية من   -

 تاريخه.حتى  م2000عضو جمعية بحوث العمليات الدولية من   -

     .تاريخه حتى 2007عضو الجمعية السعودية للعلوم اإلحصائية من   -

 خدمة المجتمع:  ▪

 هـ، وحتى اآلن. 26/1/1436عضو لجنة الحماية الفكرية بمحافظة الخرج اعتبارا  من   -1

              المشاركة في ملتقى الخرج التربوي " النشاط الطالبي لتربية مستدامة "خالل الفترة  -2

هـ وذلك برئاسة جلسة بعنوان " النشاط الطالبي وبناء شخصية  8/4/1431 – 4من 

 الطالب اإليجابية". 
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قد في رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم في الموتمر السعودي الثالم للعلوم والذي ع -3

 هـ1428/   2/   23  – 20رحاب الجامعة خالل الفترة من 

( في محافظة الخرج لألعوام الدراسية القدرات نائب رئيس لجنة اختبارات القياس والتقويم ) -4

 هـ.1431/ 1430هـ و 1429/1430هـ و 1428/1429هـ و 1427/1428

المشاركة كمتحدث في ندوة تحت عنوان " ماذا يريد التعليم العالي من التعليم العام" وذلك  -5

              خالل ملتقى اإلدارة المدرسية الذي نظمته إدارة التعليم في محافظة الخرج خالل الفترة 

 . هـ5/1429/  2هـ إلى 1429/  4/  27من  


