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 التعليم
  بريطانيا.  ،، جامعة النكسرتدكتوراه الفلسفة يف اإلحصاء هـ  :  1414صـفـر 

  Spectral Analysis For Replicated  Biomedical Time Series               عنوان رسالة الدكتوراه:     
  ريدنج ـ بريطانيا.  هـ :  ماجستري العلوم يف اإلحصاء احليوي ، جامعة 1410ربيع أول 

 Rainfall Analysis in Somalia with Application  to Agriculture    :عنوان رسالة املاجستري    
  اإلحصـاء، جامــعة املـلك سعود ـ الرياضهـ :بكالــوريوس العــلوم يف 1406شـعبان . 

 
  ية فيالوظالخبرة 

 

  قسم اإلحصاء وحبوث العمليات، جامعة  امللك سعودأستاذ :هـ1430رجب ،.  

 ك سعودجامعة  املل ، قسم اإلحصاء وحبوث العمليات، مشاركأستاذ : هـ1430مجادى ثاين  -هـ  1422 شعبان.  
 أستاذ مساعد ، قسم اإلحصاء وحبوث العمليات، جامعة امللك سعود : هـ 1422رجب  -ه 1414الثاين  ىمجاد.  

  معيد ، قسم اإلحصاء وحبوث العمليات ـ جامعة امللك سعود .هـ : 1414مجادى األوىل  -هـ 1408حمرم 
 واألكاديمية اإلدارية الخبرة

 هـ1431 /20/3حىت  هـ1427 /21/3 من  يف الفرتة  امللك سعود عة جام -كلية العلوم-وكيل الكلية للشؤون األكادميية. 

 هـ 1429 /10/5حىت  1425 /11/5 يف الفرتة من  عضو هيئة حترير جملة كلية العلوم. 

  هـ 1427 /25/3حىت  1425 /26/3 يف الفرتة من بكلية العلوم البحوثعضو مركز. 

 هـ1418 /22/10 إىل 1416 /23/10 من   لفرتةايف  امللك سعود جامعة  -لية العلومك-رئيس قسم اإلحصاء وحبوث العمليات. 

 هـ.1416 /22/10 إىل 1415 /23/10 نيف الفرتة مك سعود مللامعة اج -لية العلومك-أمني جملس قسم اإلحصاء وحبوث العمليات 

 .عضو جملس قسم اإلحصاء وحبوث العمليات 

 هـ1432 /20/3ىت ح 1427 /21/3 و يف الفرتة  هـ، 1418-1416يف الفرتة   عضو جملس كلية العلوم. 

 بالقسم. الدراسية جلنة تطوير اخلطط مقرر 

 عضو جلنة الدراسات العليا بالقسم . 

  بالكلية الدراسية جلنة تطوير اخلططعضو. 

 ممثل الكلية يف العديد من اللجان داخل اجلامعة. 
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 مجال اإلهتمام البحثي
 . منذجة السالسل الزمنية 
 .املوثوقية واختبارات احلياة 
 ــحالمنــــ

 .هـ 1414مجادى األوىل  ـ هـ 1408حمرم والدكتوراه يف الفرتة من  حاصل على بعثة من جامعة امللك سعود للحصول على درجيت املاجستري
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 الكتب المؤلفة والمترجمة

 

   (. 1421بد الرب )عاحلسيين ، راضي و  ، ، إبراهيم عبدالعزيز، الواصلعبداهلل عبد احلميد، ، الزيدكنجو ، أنيس إمساعيل -1
 )كتاب مرتجم(: . ةتطبيقي نماذج إحصائية خطية     

 اجلزء األول:  االحندار. 

 اين وتصاميم جتريبيةحتليل تب :اجلزء الثاين. 
 الطبعة األوىل، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض.                      

   (.كتاب مؤلف) ".(،   "طرق رياضية  لإلحصائيين1425) إبراهيم عبدالعزيز،  الواصل، كنجو ، أنيس إمساعيل -2
 .عود،الرياضسبات، جامعة امللك عمادة شؤون املكت، الطبعة األوىل                  

 عضوية اللجان والجمعيات العلميـــة
 .عـضـو الـجمـعـية السعــودية للعـلوم الريـاضيـة 

 اإلحصائية. عـضـو الـجمـعـية السعــودية للعـلوم 
 .عـضـو الـجمـعـية الـمــلكـيـة  اإلحـصــائــية البـريطـانية 

 .عضو احتاد اإلحصائيني العرب 

 
 العلميـــة مناقشة الرسائل و اإلشراف 

 جامعة امللك سعود( بعنوان منصور بن أمحد العامري املقدمة من الطالب  اإلشراف على رسالة الدكتوراه(:        

Statistical Analysis of Competing Risks Models                                                                          
 بعنوان : )جامعة امللك سعود( مناقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالب أمين كامل ريان        

Some properties for classes of life distributions based on Aging Notions                                                                       

 بعنوان  )جامعة امللك سعود(  املقدمة من الطالبة فريدة بنت سعد الشنيفي مناقشة رسالة املاجستري: 

                     Study of longitudinal count models                     

  بعنوان :)جامعة امللك سعود( مناقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالبة أم السعد بنت محود عوضه 

            Goodness of fit tests for some integer valued Time Series   

                                          

  عنوان :ب )كلية الرتبية للبنات جبدة(   فاتن بنت أمحد مؤمن خانمناقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالبة 

            Predicting number of Cancer Cases  in Saudi Arabia using Time Series Analysis                                      

 

  ( بعنوان كلية الرتبية للبنات جبدة) منرية وايل الرماحيمناقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالبة: 

             A Study on Robust Estimation of the Regression Parameters and the Linear Regression Model Under Test      

                            

  جامعة امللك سعود( بعنوان : حممد عبيد الصاعديمناقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالب( 

              Reliability Equivalence Factors for Some Systems                                            

 جامعة امللك سعود( بعنوان : عيده بنت خلف العنزي هاقشة رسالة املاجستري املقدمة من الطالبمن( 

Parameters estimation of some statistical distributions using ranked set sampling                                                

 جامعة امللك سعود( بعنوان : عادل نايف العتييب بالة املاجستري املقدمة من الطالمناقشة رس( 

              Generalized Gompertz Distribution 

 جامعة امللك سعود( بعنوان : رىب عبداهلل اليايف هالة املاجستري املقدمة من الطالبمناقشة رس( 

               Lack of fit testing for polynomial regression models without replication 
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 خدمة المجتمع
 اسات العريب للدر  "  اليت نظمها املركز دور اإلحصــــاء يف مكافحة اجلرميةلقاء حماضرات  يف الدورة التدريبية  " إ 

 هـ . 1416/  1/  9 إىل 1415/  12/  21   األمنية والتدريب، الرياض ، يف الفرتة من    
 رتة منفمة يف الدارة العاء السكاين اخلاص مبصلحة االحصاءات العامة"  اليت نظمها معهد االلقاء حماضرات  يف دورة  " اإلحصاإ  

 ، الرياض.هـ 3/2/1417ىل إ 12/1416 /17      
  ه 1434/1435 اهليئة العامة للسياحةمستشار غري متفرغ لدى . 
  هـ 21/10/1436 -هـ 22/10/1434يف الفرتة من  التعليم العايلمستشار غري متفرغ لدى وزارة. 
  )هـ. 29/12/1420إىل  ـه1/4/1418 الفرتة من يفمستشار غري متفرغ لدى وزارة التخطيط )مصلحة اإلحصاءات العامة 

  هـ 20/6/1426 – 20/6/1422مستشار غري متفرغ لدى وزارة التخطيط )مصلحة اإلحصاءات العامة( يف الفرتة من . 

 " ية كادميية نايف العربأيت نظمتها تطوير نظم إحصاءات العدالة اجلنائية يف الدول العربية" الاملشاركة ضمن اللجنة العلمية يف ندوة 

 م. 1997مايو  14-12هـ  املوافق 1418حمرم  8-6للعلوم األمنـية وذلك خالل  الفـرتة ما بني      

 .املشاركة يف تدريس بعض املقررات لدى الكلية التقنية بالرياض 

  بالرياض. الرئاسة العامة لتعليم البنات –بعض مقررات الدراسات العليا لدى كلية الرتبية املشاركة يف تدريس 

 .حتكيم أحباث ملركز الدراسات وأحباث احلج، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 

 .حتكيم أحباث جلامعة امللك عبدالعزيز 

  لفين.اف للتدريب ااإلحرت اليت ينظمها معهد ية يف جمال حتليل السالسل الزمناملشاركة يف العديد من الدورات التدريبية 
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