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العمل الحالي  :أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود 1439-4-14ه-
 المستشار الثقافي واإلعالمي بوزارة الثقافة واالعالم -4-13-1439-3-21
1439ه
 رئيس اللجنة الثقافية واإلعالمية وعضو اللجنة التعليمية بأمارة منطقة الرياض (مجلس
المنطقة) من 1438-5-3ه
 وكيل الوزارة المساعد لإلعالم الخارجي و مستشار معالي الوزير للخطة االستراتيجية
(مبادرات التحول الوطني) بوزارة الثقافة واالعالم 1438-5-3ه-3-20-
1439ه
( رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات) بمجلس الشورى من1436/3/3ه
وحتى 1437-3-3ه

http://www.shura.gov.sa

( نائب رئيس اللجنة)) الدورة اخلامسة والسادسة 1433ه1434 ،ه1435 ،ه
( عضو مجلس الشورى )من الدورة اخلامسة 1430 -3- 3ه وحىت 1438-3-3ه
( مستشار ثقافي بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية) – وزارة الثقافة واإلعالم(املرتبة )14
من 1429-9-20هـ 1430-3-3-ه(مخسة شهور فقط)
http://www.info.gov.sa
( أستاذ علم المعلومات ) – قسم علم املعلومات –جامعة امللك سعود من 1431-7-8ه

http://news.ksu.edu.sa/news/44963

 عضو هيئة تدريس متعاون مع جامعة الملك سعود وجامعة االميرة نورة
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المؤهالت
العلمية:

 دكتوراه في علم المعلومات (تقنية المعلومات) من جامعة بيتسبريج ،Pittsburgh
الواليات املتحدة األمريكية عام 2001م ممتاز مع مرتبة الشرف االولى

www.pitt.edu

 دكتواره في اإلدارة (الدراسات والخطط االستراتيجية)
(القيادة االدارية) من جامعة بيتسبريح  Pittsburgh ،الواليات املتحدة األمريكية عام
2001م ممتاز مع مرتبة الشرف االولى
www.pitt.edu

 الماجستير في علم المعلومات ،كلية علوم املعلومات ،جامعة بيتسبريح ،الواليات املتحدة
األمريكية ،عام  1994م ممتاز مع مرتبة الشرف االولى

http://www2.sis.pitt.edu

التخصص العام :علم معلومات -التخصص الدقيق :تقنية املعلومات
 الماجستير في اإلدارة (الدراسات واخلطط االسرتاتيجية)  ،جامعة بيتسبريح الواليات
املتحدة األمريكية  ،عام 1996م ممتاز مع مرتبة الشرف االولى
التخصص العام  :الدراسات واخلطط االسرتاجية -التخصص الدقيق :القيادة اإلدارية
http://www.education.pitt.edu/sl

المسار
التعليمي

 الدراسات العليا :
 -1دكتوراة:
أ  .الدكتوراه في علم المعلومات ،كلية علوم املعلومات ،جامعة بيتسبريح ،الواليات املتحدة
األمريكية ،عام 2001 :م
http://www2.sis.pitt.edu/

ب .الدكتوراه في اإلدارة الدراسات والخطط االستراتيجية ، ،جامعة بيتسبريح ،الواليات
املتحدة األمريكية .عام 2001م
التخصص العام  :اإلدارة والتخطيط ،التخصص الدقيق  :القيادة االدارية
http://www.education.pitt.edu/sl
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 -2ماجستير:
أ  .الماجستير في علم المعلومات  ،كلية علوم املعلومات  ،جامعة بيتسبريح ،الواليات املتحدة
األمريكية ،عام 1994م
التخصص العام  :معلومات .التخصص الدقيق  :تقنيات المعلومات.

http://www2.sis.pitt.edu

ب  .الماجستير في اإلدارة (الدراسات واخلطط االسرتاتيجية) ،جامعة بيتسبريح الواليات
املتحدة األمريكية ،عام 1996
التخصص العام :اإلدارة والتخطيط الرتبوي ،التخصص الدقيق :القيادة اإلدارية
http://www.education.pitt.edu/sl

 المرحلة الجامعية :كلية الطب ومل اكمل فيها ،مث قسم :علم املعلومات ،جامعة امللك عبد
العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية .التخرج عام 1409 :هـ 1410-هـ .ممتاز مع
مرتبة الشرف األولى

www.kau.edu.sa

 المرحلة الثانوية :مدرسة الفتح بمدينة جدة عام1405 :هـ (1985م) .القسم العلمي .
 المرحلة المتوسطة :مدرسة بن تيمية بمدينة جدة عام1403 :هـ (1983م).
 المرحلة االبتدائية :مدرسة النموذجية بمدينة جدة عام1400 :هـ (1980م).
المسار
الوظيفي

 عضو مجلس الشورى من الدورة اخلامسة  1430وحىت االن
http://www.shura.gov.sa/

 وكيل عمادة شؤون المكتبات للشؤون الفنية والتقنية بجامعة الملك سعود

من  1428/4/15 :هـ املوافق 2007 /5/2م إىل 1429-9-19هـ

http://www.ksu.edu.sa/SITES/KSUARABIC/DEANSHIPS/LI
BRARY/
 رئيس جمعية المكتبات والمعلومات السعودية 1431-1428ه
 رئيس قسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود
من1425/5/10:ه ـ املوافق2004/6/27:م ،إىل1427/5/10ه
املوافقhttp://colleges.ksu.edu.sa/.2007/ 6/6
 أستاذ علم المعلومات في قسم علم المعلومات جبامعة امللك سعود 1431-7-8هـ
املوافق  2010-7- 20م http://news.ksu.edu.sa/news/44963
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 أستاذ مشارك في قسم علم المعلومات
من  1426/9/2 :هـ املوافق  2005/10/4م http://colleges.ksu.edu.sa/
 أستاذ مساعد في قسم علم المعلومات

من 1422/6/21 :هـ .املوافق 2001/9/9 :م

 معيد بقسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود

من 1411/9/21 :هـ إىل 1412/5/28هـ

املوافق 1991/4/6م إىل 1992/1/3م

 متعاون مع مكتبة الملك فهد الوطنية www.kfnl.gov.saعند إنشائها يف جمال
حفظ واسرتجاع املعلومات1411 .ه

 أخصائي معلومات مركز المعلومات صحيفة عكاظ

1410/5/18هـ

إىل

1411/5/8هـ
 مدرس في مجال الحاسب في مركز تدريب أهلي .

من 1409/5/14 :هـ إىل 1410/5/1هـ .

عضوية
الجمعيات
والمؤسسات
ومجالس
اإلدارات
السابقة
والحالية

املوافق 1989/1/2م إىل 1989/11/29م

-1عضو الجمعية األمريكية لعلوم المعلومات والتقنيات ( www.asis.com ) ASIS
 -2عضو الجمعية األمريكية للمكتبات ( www.ala.com )ALA
 -3عضو جمعية الحاسبات السعودية 4www.computer.org.sa.
 -4عضو جمعية جستن للعلوم التربوية والنفسية http://www.gesten.org.sa.
 -5رئيس النادي السعودي في بتسبيرج ببنسلفانيا لمرتين عامي 1993 :م 1996 ،م .
http://www.saudiclub.us
 -6نائب رئيس المدرسة السعودية ألبناء الطلبة المبتعثين في بتسبيرج بأمريكا وهي تعمل
بنظام اليوم الكامل عام  1999م /http://www.pitt.edu/~sorc/ssh.

النشاط العلمي
والثقافي
واإلداري

-1

مستشار غير متفرغ بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 1439-4-10ه -

-2

عضو الهيئة االستشارية لمركز الحوار الوطني وحوار اتباع األديان -4-2
1439ه-
4

-3

عضو هيئة تحرير المجلة العالمية ألمن المعلومات والجرائم السيبرانية بجامعة
نايف العربية كلية الحاسب وامن المعلومات 1439-3-17ه -

-4

عضو المجلس االستشاري لكلية االعمال بجامعة جدة 1438-3-2ه-

-5

رئيس تحرير مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية  -الرياض -من 1432-9-1هـ

حىت تارخيه

 #عضو مؤسس لجمعية رفيدة لصحة المرأة 1437-7-20ه-
rofaida.org
-4عضو اللجنة العلمية لدارة الملك عبد العزيز  -الرياض 1434-1-1هـ-
-5عضو هيئة التحرير لمجلة دراسات المعلومات  -الرياض من 1436-8-1هـ حىت -1
1438-12ه
-6

رئيس تحرير مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية  -الرياض -من 1432-9-1هـ

حىت تارخيه

 -7عضو اللجنة االستشارية لعمادة شؤون المكتبات في الجانب التقني جبامعة األمرية

نورة بنت عبد الرمحن 1433-5-1هـ حىت 1433-10-1ه

 -8عضو الهيئة االستشارية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال االتصاالت
وتقنية المعلومات -تونس1431-11-1 -هـ حىت 1433-12-1ه
 -9عضو محكم في اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد  -ابو ظيب 1431-11-1 -هـ
 -10رئيس اللجنة االستشارية إلنشاء مركز معلومات بوزارة الزراعة مرتبط بوكيل وزارة
الزراعة 1431- 7 -24هـ  -حىت 1434-1-20هـ
 -11عضو الهيئة االستشارية للجودة لقسم علم المعلومات بجامعة الملك سعود –7-1
1431هـ حىت تارخيه
 -12عضو الهيئة االستشارية للجودة لقسم علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز 5-1
– 1431هـ حىت تارخيه

 -13عضو في الهيئة االستشارية برئاسة معالي رئيس مجلس األمناء في مكتبة الملك فهد
5

الوطنية  1430/6/14هـ
 -14عضو في الهيئة االستشارية للخطة االستراتيجية للثقافة برئاسة معايل وزير الثقافة
واإلعالم يف وزارة الثقافة واإلعالم  1430/6/7هـ حىت  1434 -3-3هـ
 -15رئيس لجنة االستشارية إنشاء مركز معلومات هيئة الغذاء والدواء مرتبط بنائب رئيس هيئة
الغذاء والدواء1430-3-2هـ

 -16عضو اللجنة العلمية لجائزة التميز الرقمي (للمحتوى الرقمي العربي) بوزارة االتصاالت
وتقنية املعلومات الرياض  1432،1433 ،1431 ،1430 ،1429-هـ حىت تارخيه

 -17عضو اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات1429ـ 1432-هـ
 -18مستشار غير متفرغ في مؤسسة الرياض الخيرية ( واحة األمير سلمان للعلوم ) في
مشروع واحات األحياء بمدينة الرياض 1424/6/1هـ

إىل 1426/9/1هـ

www.psso.org.sa
 -19مستشار صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان لوضع خطة
لتقنية وإدارة المعلومات على مستوى اإلمارة من  1423/10/ 16إىل شوال  1424هـ
 -20عضو يف جلنة اإلشراف العلمي بمشروع موسوعة المملكة العربية السعودية التابع ملكتبة
امللك عبد العزيز العامة بالرياض من 1423/1/21هـ إىل اآلن  www.saudiency.org.و
/http://www.kapl.org.sa

 -21عضو اللجنة االستشارية الدائمة بمكتبة األمير سلمان _ جامعة امللك سعود -1428
1429هـ

 -22عضو لجنة التحرير لمجلة دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات –القاهرة-
من عام 1427هـ وحتى تاريخه
 -23عضو لجنة كلية اآلداب في إعداد الخطة الخمسية الثامنة ( 1430 _1425هـ ) .
-24

المسئول

عن

الموقع

الشبكي

جبامعة

امللك

سعود

-1425

1428هـwww.ksu.edu.sa.
 -25عضو اللجنة العلمية لسالمة الغذاء والدواء بهيئة الغذاء والدواء
1425هـwww.sfda.gov.sa.
 -26عضو اللجنة االستشارية لتطوير كليات المعلمين بالرياض 1430-1423هـ
 -27عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات 1422/4/1هـ
www.slia.org.sa.
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المشاركات
التدريبية
كمدرب

 -1تقدمي دورة ألكادميية نايف لألمن الوطين ملدة شهر من  1/25اىل  1433/2/25يف جمال
االختزال والتشفري
 -2تقدمي دورة عن أنظمة األرشفه اإلكرتونية ملدة شهر ملوظفي ديوان املظامل 1430/1/16إىل
1430/ 2/16
 -3إلقاء حماضرتني ودورة تدريبية عن اإلرهاب الرقمي ،ومحاية األطفال من خماطر االنرتنت بدعوة
من إدارة التعليم بالقريات يف  1426 / 1 /19هـ .
 -4تقدمي دورة عن احلكومة اإللكرتونية يف مركز الفيصل لتنمية املوارد البشرية من 12/ 16
1426/هـ1426-12-22-هـ http://www.kff.com
 -5تقدمي دورة عن األرشفة االلكرتونية ملدة أسبوعني من 1425 / 4 / 19 – 5هـ يف مركز امللك
فيصل لتنمية املوارد البشرية
 -6تقدمي دورة عن مهارة البحث عن املعلومات يف االنرتنت وتقنياته من  1425|2|11—7هـ
 -7تقدمي دورة عن ادارة املعلومات يف البيئة الرقمية ملدة أسبوع يف مركز الفيصل لتنمية املوارد
البشرية من 1424/4/7هـhttp://www.kff.com
 -8تقدمي دورة عن اختيار أنظمة مراكز املعلومات يف بريوت من  2004 / 4 / 2 – 1م .
 -9تقدمي دورة استخدام احلاسوب يف البحث عن املعلومات ملدة ( )6أسابيع بالتعاون مع كلية
الدراسات التطبيقية _ جامعة امللك سعود من ( 1423/2/1إىل 1423/3/9هـ ).
http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Colleges/A
ppliedStudies/default.aspx
 -10إعداد مقرتح كدراسة استشارية لشعبة اخلرباء يف جملس الوزراء بالديوان امللكي إلنشاء مركز
معلومات من 1422/9/1هـ إىل 1422/12/1هـ .
 -11إلقاء حماضرة ودورة تدريبية عن إجنازات خادم احلرمني الشريفني بإحدى مدارس الرياض يف
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يوم 1422/8/21هـ .
 -12إعداد قاعدة بيانات لشركة املدينة عن أمساء الفنادق وأسعارها وأماكنها .....اخل كقاعدة
معلومات يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية ملدينة مكة املكرمة يف 1421/11/1هـ .
 -13املشاركة ملدة فصل دراسي يف إحدى املدارس مبدينة بتسبريج بأمريكا بدورة لتصميم شبكة
االنرتنت لتلك املدرسة مع فريق عمل مكون من مخسة أعضاء هيئة تدريس يف 1998/1/1م.
 -14املشاركة يف دورة تدريبية لطالب قسم الرتبية جبامعة بتسبريج يف أمريكا ملدة يوم عن حمركات
البحث يف اسرتجاع املعلومات يف 1995/5/1
م /http://www.education.pitt.edu.

لمشاركة في
الصحافة
والمجالت
واإلذاعة
السعودية
والتلفزيون
السعودي
والقنوات
الخليجية

أبحاث باللغة
اإلنجليزية

 -1الكتابة يف صحيفة عكاظ بشكل اسبوعي عن التقنية مث صحيفة الرياض بشكل غري منتظم
 -2الكتابة يف صفحة بعنوان تقنيات يف جملة التجارة بالغرفة التجارية جبدة
 -3الكتابة يف جملة الشورى
 -4الكتابة يف جملة احوال املعرفة
 -5الكتابة يف الصحف السعودية واخلليجية عن موضوعات علم املعلومات والتقنية
 -6مقابالت تلفزيونية عن قضايا يف علم املعلومات والثقافة واالعالم

 .1حبث بعنوان "استخدام اعضاء هيئة التدريس ملصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية
يف كلية األداب جبامعة امللك سعود و كلية األداب جامعة االمرية نورة" .نشر البحث
يف مركز البحوث جبامعة امللك سعود سنة 1430هـ
 .2حبث بعنوان "التخفيف من مشاكل القلق النامجة عن استخدامات اإلنرتنت واحلاسب
اآليل بني الطلبة املستجدين من خالل ورشة عمل يف جامعة امللك سعود " .نشر
البحث سنة 2002م
 .3حبث بعنوان "إعداد أمناء املكتبات وأخصائي املعلومات حلل املشاكل اليت تواجه
املستخدمني الدوليني يف املكتبات" .مؤمتر املكتبات الدويل (17-15 )IFLA
اغسطس سنة 2001م ،جامعة امللك سعود /http://www.ifla.org.sg
 .4حبث بعنوان "امللك عبد العزيز مؤسس اململكة العربية السعودية" (جون جي .ستوك
و جربيل العريشي) .نشر البحث سنة 1998م يف الوسائط اإلعالمية للمكتبة
8

املدرسية اجمللد  ،14الرقم.7
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portl
ets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERIC
ExtSearch_SearchValue_0=EJ561365&ERICExtSearc
h_SearchType_0=eric_accno&accno=EJ561365
 .5نقد ملقالة برايس آلني بعنوان "تأثري اخللفية األكادميية على حتديد احتياجات
املعلومات" (نشر يف جملة علمية تصدر من جامعة بتسربج)
 .6تقرير مشروع وكتاب ودليل باللغة االجنليزية ملدراء املدارس بعنوان "البحث املسحي
للمدراء يف املدارس " .الكتاب يتناول يضم  5أبواب مع  5عناوين حبثية وقام بإعداده
 3أشخاص .ومت متويل املشروع من قبل مركز الوسائط املدرسية يف بنسلفانيا.
الكتب
(تأليف)

 -1الشبكات االجتماعية والقيم :رؤية تحليلية (مشترك) .االردن :الدار املنهجية 1436،هـ
 -2التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف اإلصالح املتمركز حول املدرسة (مشرتك) األردن :الدار
املنهجية 1436،هـ
 -3التدريس والتدريس املصغر (مشرتك) .االردن :الدار املنهجية 1435،هـ
 -4هندسة القيادة التربوية وثقافة التغيير(مشترك) .االردن :الدار املنهجية1435 ،هـ
 -5أمن المعلومات (مشترك).االردن :الدار املنهجية 1436،هـ
 -6طرائق واسرتاتيجيات تدريس الفئات اخلاصة (مشرتك) .االردن :الدار املنهجية 1436،هـ
-7

مجتمع المعرفة في العالم العربي (مشترك) .االردن :الدار املنهجية1437،هـ

 -8االختزال والتشفري (مشرتك) .االردن :الدار املنهجية 1436 ،هـ
 -9التحول الى مجتمع معلوماتي والمحافظة على الهوية الثقافية في المجتمع السعودي.
األردن :الدار املنهجية1436 ،هـ

 -10احلاسب واملعلومات (مشرتك) .االردن :الدار املنهجية  1437،هـ
 -11اجتاهات حديثة يف طرائق واسرتاتيجيات التدريس :خطوة علي طريق تطوير إعداد املعلم.
االردن :دار صفاء 1433،هـ
 -12الرتبية األسرية ومؤسسات التنشئة اإلجتماعية (مشرتك) .االردن :دار صفاء 1433،هـ
 -13علم النفس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة (مشرتك) .االردن :دار صفاء1434 ،هـ
 -14صعوبات التعلم النمائية ومقرتحات عالجية( مشرتك) .االردن :دار صفاء1433 ،هـ
 -15صناعة النشر في العالم العربي (مشترك) .الرياض :دار كتايب 1434 ،هـ
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 -16األرشفة اإللكرتونية (مشرتك) .الرياض :مكتبة امللك فهد1433 ،هـ

الكتب (ترجمة)  -1كتاب التنقيب عن المعلومات في المواقع الشبكية (تحت النشر )
 -2كتاب عن اقتصاديات المعرفة اللغة والثقافة الرياض:مكتبة امللك فهد1434،ه
-3

كتاب عن أرشفة قواعد البيانات .الرياض :مكتبة امللك فهد1433،هـ

 -4كتاب عن تنظيم المعلومات على الشبكة العنكبوتية لعالمية الرياض:مكتبة امللك
فهد1430،هـ.

http://www.kfnl.gov.sa/idarat/alnsher%20el/tntheem/Pub
Main.htm
 -5كتاب ميتاداتا (ما وراء البيانات) .وزارة الرتبية والتعليم ،مراكز مصادر التعلم1427 .هـ
 -6كتاب عن تراخيص المحتويات في البيئة الرقمية .دليل تطبيقي ألمناء املكتبات مؤلفه
ليلي إلن _ مجعية املكتبات األمريكية 1427 .هـ  www.ala.comالرياض :مكتبة
امللك فهد1427،هـ
 -7كتاب عن المكتبات الرقمية ملؤلفه وليام آرمز( .الكتاب منشور يف  MITعام
2000م) .الرياض :مكتبة امللك فهد1427،هـ
األبحاث باللغة  -1دور مؤسسات التعليم العايل يف تعزيز امن املعلومات( حتت النشر)
العربية

 -2حتديات امن املعلومات يف العامل العريب (حتت النشر)
 -3واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى طالب اجلامعات السعودية واثرها على القيم
االجتماعية واألخالقية واالمن الفكري لديهم .جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية ع 38ابريل
 2015جامعة حلوان .
 . -4واقع شبكات التواصل االجتماعي ودورها يف دعم وتعزيز القيم اجملتمعية لدى طالب
وطالبات اجلامعة باململكة العربية السعودية الرياض :جملة مكتبة امللك فهد الوطنية مج 21ع3
مايو 2015م.
 -5دور مؤسسات املعلومات يف عصر املعرفة لتعزيز االنتماء وحتقيق الوحدة الوطنية لدى الشباب
يف دول جملس التعاون اخلليجي -أبو ظيب 19-17 .SLA – AGC .مارس  2015م
 -6استخدام التقنية وعالقتها بتشكيل اهلوية الوطنية من منظور طالب وطالبات جامعة امللك
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سعود جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية .جامعة حلوان ع36
ابريل2014،

 -7دور املستشارين العاملني يف اجلامعات السعودية يف تطوير العمل االداري .جملة مكتبة امللك
فهد الوطنية مج ،22ع 1أكتوبر 2016-2015م

 -8فعالية استخدام اهلاتف النقال يف تنمية املفاهيم التقنية لدى عينة من طالب الدراسات العليا
جبامعة امللك سعود .جملة كلية الرتبية بأسوان ،ديسمرب 2012م

 -9مستوى استخدام التعامالت اإللكرتونية يف مؤسسات القطاع اخلاص جملة املكتبات واملعلومات
العربية فرباير 2011م
 -10املعايري الدولية للبوابات يف اجلامعات السعودية .جملة دراسات واملعلومات العدد  9يناير
2011م
 -11اقتصاديات أوعية املعلومات الرقمية .جملة االجتاهات احلديثة يف املعلومات شهر يناير
 2011م
 -12استخدام مصادر املعلومات يف مؤسسات القطاع اخلاص دراسة لواقعها يف مدنية
الرياض .حبث (جملة جامعة امللك عبد العزيز )1431هـ.
 -13صفات القيادة اإلدارية لدى أمناء املكتبات العامة مبنطقة الرياض .جملة املكتبات
واملعلومات العربية 1431هـ.
 -14مدى رضا الزبائن عن استخدام االنرتنت يف التجارة االلكرتونية دراسة التطبقية-بيع املواقع
اإللكرتونية للكتب (.جملة دراسات املعلومات )2010م.
 -15مهنة املكتبات واملعلومات يف اململكة العربية السعودية التصنيف ،التوصيف واملسميات
حبث مشرتك ( .جملة العربية )3000اكتوبر  2009م
 -16دور التقنيات املعلومات يف تطوير التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم العايل بقطاعه
اخلاص والعام ودراسة تطبيقية على مدينيت الرياض وجدة .جملة االجتاهات احلدثية يف املكتبات
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واملعلومات 2008م.
 -17االتصال العلمي واملكتبات الرقمية– مراجعة علمية لقضايا التأثري والتأثر واالجتاهات
املستقبلية .حبث منشور يف جملة دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات مايو  2007م.
 " -18حنو إنشاء مكتبة رقمية للدوريات العربية احملكمة "
جملة دراسات عربية يف املكتبات و علم املعلومات القاهرة1426 ،هـ.
 -19النشر االلكرتوين  :دراسة نظرية لبعض قضايا الكتاب االلكرتوين.
جملة دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات 1425هـ.
-20أمهية التخطيط يف املكتبات األكادميية ،جملة مجعية املكتبات املصرية1424 .هـ
/http://www.elaegypt.com
 "-21حنو مكتبة وطنية رقمية للرسائل اجلامعية اجملازة من اجلامعات والكليات السعودية
(مشرتك)  " .ندوة املكتبات الرقمية  :التطلعات واملستقبل _ الندوة الثانية للجمعية السعودية
العزيز
عبد
امللك
مكتبة
مع
بالتعاون
واملعلومات
للمكتبات
العامة  http://www.spl.org.sa. .من 1423/2/11-10هـ
المشاركة في
المؤتمرات
والندوات
العلمية

 -1املشاركة بورقة عمل يف املؤمتر املنعقد على هامش املعرض السنوي جلمعية املكتبات
املتخصصة -أبو ظيب حول " :املستقبل املهين -العزوف عن املهن التقليدية والتوجه حنو بيئة
املهن الرقمية املستقبلية .أبريل  .2013عنوان ورقة العمل :إعداد املكتبيني وأخصائيي املعلومات
يف البيئة الرقمية"
 -2املشاركات مع جملس الشورى يف حمافل دولية برملانية وجلان الصداقة من عام 1430هـ
 -3املشاركة بورقة عمل عن صناعة احملتوى املعلومايت باململكة العربية السعودية وذلك يف مهرجان
التبادل الثقايف بني اململكة العربية السعودية وتونس بدعوى من وزير الثقافة واإلعالم السعودي
1426/4/23هـ إىل 1426/4/30هـ .
 -4املشاركة يف مؤمتر الشراكة بني اجلامعات ومؤسسات القطاع اخلاص 1426/2/15هـ
 -5املشاركة يف حبث علمي يف القاهرة عنوان املؤمتر تقنيات املعلومات 1425هـ  ،عنوان البحث
الدور املعلومات لعضو هيئة التدريس يف البيئة األكادميية http://www.wsis- .
egypt.gov.eg/main.asp
 -6املشاركة يف حبث علمي يف الرياض عنوان املؤمتر املعلومات يف البيئة الرقمية 1425ه ،عنوان
البحث :االتصال العلمي يف البيئة الرقمية .
 -7املشاركة يف حبث علمي يف سلطنة عمان عنوان املؤمتر التعليم اإللكرتوين 1424هـ  ،عنوان
البحث :النشر اإللكرتوين دراسة نظرية لبعض قضايا الكتاب اإللكرتوين .
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 -8املشاركة يف حبث علمي بلبنان عنوان املؤمتر إدارة املعلومات يف البيئة الرقمية 1423هـ  ،عنوان
البحث :حنو إنشاء مكتبة رقمية للدوريات العربية احملكمة .
.i

التدريس

تدريس مواد في الواليات المتحدة األمريكية  ،جامعة بتسبيرج :

www.pitt.edu

 – 1مادة إدارة املواد البشرية فصل الربيع 1998م .
 – 2مادة مدخل إىل علم املعلومات فصل اخلريف 1999م .
 – 3مادة الصعوبات اإلدارية خريف 1997م .

.

تدريس موضوع أنظمة املعلومات اإلدارية واختيار النظام املناسب لكل شركة ملدة أسبوع بدعوى

من اجلامعة األمريكية بلبنان عام 2004م .
.ii

تدريس مواد بجامعة الملك سعودwww.ksu.edu.sa :

-1اخالقيات الحوسبة وطرق البحث كلية الحاسب (قسم علوم الحاسب)
 –2مادة شبكات احلاسب وتقنياته (قسم علم املعلومات)
 –3إدارة مراكز املعلومات( قسم علم املعلومات)
 –4احلفظ اإللكرتوين (قسم علم املعلومات)
- 5احلاسب واملعلومات(قسم علم املعلومات)
- 6تطبيقات احلاسب يف مؤسسات املعلومات
 .iiiتدريس مواد في كلية الدراسات التطبيقية
 -1االختزال والتشفري
 –2إدارة املوارد البشرية
 -3قواعد املعلومات الطبية
-4نظم املعلومات الطبية
-5التوثيق يف السجالت الطبية
-6برجمة قواعد البيانات -7االحصاء التطبيقي
األوسمة
والجوائز

 .1شهادة شكر من جامعة االمرية نورة يف اللجنة العلمية ملؤمتر تقنيات املعلومات 1436ه
 .2شهادة شكر من صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف يف 1434-2-25ه
 .3شهادات شكر وتقدير من وزارة الرتبية والتعليم يف 1425/3/14هـ
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www.moe.gov.sa
 .4شهادات شكر وتقدير من جامعة امللك سعود يف جمال إقامة الدورات التدريبية وخدمة اجملتمع
لألعوام  1423هـ 1424 ،هـ 1425 ،هـ  .1426 .هـ 1427 .هـ
www.ksu.edu.sa
 .5شهادات شكر وتقدير من مركز امللك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية
www.kfcris.com
 .6شهادات شكر وتقدير ودروع من املدرسة السعودية بأمريكا يف عام  2000م
/http://www.pitt.edu/~sorc/ssh
 .7شهادات شكر وتقدير ودروع من جامعة بتسبريج بأمريكا ما بني عامي  2000– 1994م
/ http://www.pitt.edu.
 .8شهادات شكر وتقدير ودروع من النادي السعودي بأمريكا ما بني عامي 1998– 1993م .
 .9جائزة امللحق الثقايف بواشنطن عام  1994م يف مرحلة املاجستري =.والدكتوراة 2001م
 .10شهادات تفوق علمية من مرحلة البكالوريوس 1990 – 1986م .
 .11جائزة األمري ماجد يرمحه اهلل للتفوق العلمي عام  1990م .
 .12شهادات شكر وتقدير يف جمال األنشطة الثقافية واالجتماعية من جامعة امللك عبد العزيز
ما بني عامي (  1990– 1985م ) www.kau.edu.sa.
 .13شهادة وجائزة ألحسن مقالة علمية على مستوى جامعة امللك عبد العزيز (املركز األول عام
1988م ) www.kau.edu.sa.
 .14جائزة ألحسن قصة قصرية جامعة امللك عبد العزيز (املركز األول عام 1989م ) .
www.kau.edu.sa

تحكيم أبحاث

 -1تحكيم أعمال علمية للترقية في المملكة ودول الخليج والعالم العربي وأمريكا (سرية لذا
اليمكن ذكرها)

مناقشة رسائل  -2رسالة دكتوراة الباحث أبو تركي احلارثي توليد واكتساب املعرفة يف شركة االتصاالت السعودية
علمية

فرباير 2017-21م
 -3رسالة دكتوراة الباحث عثمان عقيلي دور مشاركة املعرفة يف دعم عمليات اختاذ القراريف جملس
الشورى السعودي يناير 2017-11-م
 -4رسالة دكتوراة الباحث عبد اهلل علي سعيد الزهراين –متطلبات تطبيق جمتمع املعرفة يف امليدان
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الرتبوي السعودي -دراسة تطبيقية على العنصر البشري 1437-11-12ه
 -5رسالة ماجستري الباحث عبد الرمحن الشكرة -افادة الباحثني من الربامج التدريبية اليت تقدمها
املكتبة الرقمية السعودية 1437-9-16ه
 -6رسالة دكتوراة الباحثة رمحة الزهراين  -التخطيط االستراتيجي إلدارة المعرفة في مؤسسات التعليم
العالي 1437-7-28ه

 -7رسالة دكتوراة الباحث عبداهلل الشهري -سلوكيات تشارك املعرفة لدى اختصاصي مراكز
مصادر التعلم باململكة العربية السعودية1436-8 -ه
 -8رسالة دكتوراة للباحث فايز عويضة اجلهين  -دور السلوك التنظيمي يف دعم عمليات إدارة
املعرفة -دراسة تطبيقية على اهليئة امللكية بينبع 1436-5ه
 -9رسالة دكتوراة للباحث عبد اهلل باطريف  -تطبيقات الشبكات االجتماعية يف التوعية والتوجيه
بالرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة العربية السعودية 1436-3ه
 -10رسالة دكتوراة للباحث عادل اليويب -تطبيقات الشبكات االجتماعية يف التعليم العايل:
دراسة حالة جامعة امللك عبد العزيز 1435-12ه
 -11رسالة دكتوراة للباحث حممد حسن الشلهوب عن عوامل النجاح احلرجة ودورها يف مبادرات
ادارة املعرفة يف املؤسسات العامة واخلاصة باململكة العربية السعودية 1435-8-6ه
رسالة املاجستري للباحث حممد الغنيم -مدى رضى املستفيدين عن خدمات
-12
املعلومات يف جملس الشورى السعودي  :دراسة حالة يف 1435 -3-1هـ
 -13رسالة الدكتوراه الباحثة اعتماد مؤمنة عن أمنوذج معياري مقرتح لبناء السجالت الطبية
اإللكرتونية يف اململكة العربية السعودية وآلية تبادهلا نوقشت يف 1435-2-1هـ
 -14مناقشة رسالة دكتوراه للباحث عبداهلل السرحان بعنوان " تطبيقات إدارة املعرفة يف القطاعني
العامل واخلاص يف اململكة العربية السعودية  :دراسة مقارنة على اهليئة امللكية للجبيل وشركة كيان
السعودية للبرتوكيماويات جامعة امللك عبدالعزيز 1434 ،هـ
 -15مناقشة رسالة الدكتوراة للباحثة سحر مدين بعنوان"" درجة ممارسة القيادة والتحويلية وعالقتها
بالروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية"االدارةالرتبوية – جامعة ام القرى
1434ه ـ
 -16مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة اريج العسكر "امكانية توظيف حمتوى تطبيقات الويب  2لدعم
مصادر املعلومات يف التعليم االلكرتوين يف اجلامعات السعودية" كلية احلاسب واملعلومات-
جامعة االمام حممد بن سعود1434 -
 -17مشرف مساعد للباحث معاذ عابد املشوخي عنوان الرسالة "نظام لتقنية املعلومات يف
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املتاحف السعودية1432......هـ
 -18مناقشة رسالة الدكتوراه لـلباحثة عفاف ندمي عن" ادارة املوارد البشرية يف املكتبات اجلامعية
املركزية باململكة العربية السعودية ( دراسة تقوميية تطويرية ) 1431هـ
 -19مناقشة رسالة طالبة املاجستري للباحثة لطيفة العبدالكرمي عن" مكتبات جنوح
االحداث1430....هـ
 -20مناقشة رسالة طالبة الدكتوراه فوزية الغامدي عن" األمية املعلوماتية 1430....ه
 -21مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث منصور القرشي عن" خدمات املعلومات يف البيئة الرقمية
1429هـ
 -22مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة رمي الرابغي عن" اخلدمة املرجعية الرقمية 1428....هـ
 -23مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة محيده الصبحي عن" تصميم نظام معلومايت1428....هـ
 -24مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث عاطف قطان عن" التعليم عن بعد1428 ....هـ
 -25رسالة دكتوراه للباحثة رحاب الكابلي عن "الدوريات اإللكرتونية1428/1427 ...هـ
 -26رسالة دكتوراه للباحث محد العمران عنوان الرسالة "مراكز مصادر التعلم 1428/1427..هـ
 -27رسالة الباحثة رحاب البسام لنيل درجة املاجستري عنوان الرسالة "استخدام شبكة اإلنرتنت يف
اإلجراءات الفنية 1425.............هـ مراجعة بتاريخ 1436-4-25ه
 -28مشرف مساعد للباحثة نداء العيد عنوان الرسالة "استخدام املكتبات األلكرتونية ....كلية
الرتبية قسم تقنيات التعليم 1427.هـ
تمت المراجعة في  1يناير 2018
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