السيرة الذاتية
 .1معلومات شخصية
االسم:

عبدالرمحن بن سليمان بن عبدالرمحن الرزيزاء العنقري

تاريخ امليالد:

 1رجب 1382هـ  ،املوافق  28نوفمرب1962م

العنوان:

جامعة امللك سعود
كلية العلوم ،قسم اإلحصاء وحبوث العمليات
ص ب  ، 2455الرياض  ،11451اململكة العربية السعودية

هاتف:

4753060 ، 4676267

فاكس:

4753114 ، 4676274

الربيد اإللكرتوني:

asalangari@gmail.com – aruzaiza@ksu.edu.sa

الوظيفة احلالية:

املستشار واملشرف العام على مركز إحصاءات التعليم.
وزارة التعليم.

 .2املؤهالت العلمية
رجب 1415هـ

دكتوراه يف اإلحصاء التطبيقي ،جامعة جالسجو ،اململكة املتحدة

ديسمرب  1994م

التخصص :إحصاء المعلمي

رمضان 1406هـ

عنوان الرسالة :تقدير الفرتة الزمنية لظاهرة أثرية تارخيياً.
بكالوريوس يف اإلحصاء ،جامعة امللك سعود ،كلية العلوم ،الرياض
عنوان الرسالة :بعض االختبارات اإلحصائية الالمعلمية.

مايو 1986م

 .3التاريخ الوظيفي
1440/1/24هـ  -اآلن:

مستشار متفرغ ومشرف عام على مركز إحصاءات التعليم ،وزارة التعليم.

1438/5/24هـ 1440/1/23 -هـ :

مستشار متفرغ ومشرف عام على اإلدارة العامة للمعلومات وقياس األداء،
وزارة التعليم.

1426/8/6هـ 1438/5/23 -هـ :

مستشار متفرغ ومشرف عام على مركز إحصاءات التعليم العالي ،وإدارة
املعلومات ،و وحدة نظم املعلومات اجلغرافية .وزارة التعليم.

1429 – 1425هـ:

رئيس اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية – جامعة امللك سعود.

1425/7/16هـ 1426/7/15-هـ:

مستشار غري متفرغ لدى مركز إحصاءات التعليم العالي ،وزارة التعليم

العام الدراسي1424/ 1423هـ :

باحث زائر ،كلية العلوم ،اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا ،ماليزيا.

1418/10/23هـ–1422/10/22هـ:

رئيس قسم اإلحصاء وحبوث العمليات ،كلية العلوم ،جامعة امللك سعود

1429/5/16هـ  -اآلن :

أستاذ  ،قسم اإلحصاء وحبوث العمليات ،كلية العلوم  ،جامعة امللك
سعود

1423/4/28هـ 1429/5/15 -هـ :

أستاذ مشارك ،قسم اإلحصاء وحبوث العمليات ،كلية العلوم  ،جامعة
امللك سعود

1415/12/24هـ 1423/4/27-هــ:

أستاذ مساعد ،قسم اإلحصاء وحبوث العمليات ،كلية العلوم  ،جامعة
امللك سعود

1406/10/23هـ–1415/12/23هـ:

معيد ،قسم اإلحصاء وحبوث العمليات ،كلية العلوم  ،جامعة امللك سعود

1408/1/1هـ–1415/9/1هـ:

طالب دراسات عليا يف قسم اإلحصاء ،جامعة جالسجو ،اململكة املتحدة

 .4األنشطة البحثية والتدريبية
أ) االهتمامات البحثية



اإلحصاء الالمعلمي.
حتليل البيانات.



املسوح والدراسات اإلحصائية.



اختبارات احلياة " املوثوقية ".



التحكم األمثل.

ب) اخلربات األكادميية


تدريس مقررات اإلحصاء الرياضي واإلحصاء التطبيقي بقسم اإلحصاء وحبوث العمليات – كلية
العلوم – جامعة امللك سعود من 1415هـ وحتى اآلن.



متعاون مع معهد اإلدارة العامة يف الرياض لتقديم دورة يف طرق اختيار العينات وتصميم االستبانة
اإلحصائية – 1417هـ.



متعاون مع املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتدريس مقرر االحتماالت واإلحصاء اهلندسي
بالكلية التقنية بالرياض – 1419هـ.



متعاون مع معهد االحرتاف الفين يف الرياض إلعداد " دورة حبوث العمليات وحتليل األنظمة "
واإلشراف على تنفيذها خالل الفرتة  1428 – 1423هـ.



متعاون مع معهد االحرتاف يف الرياض لتقديم دورة يف أساسيات اإلحصاء واالحتماالت (جزء من
دورة حبوث العمليات وحتليل األنظمة) خالل الفرتة  1428 – 1423هـ.



مناقشة عدد من رسائل الدكتوراه واملاجستري يف جامعة امللك سعود وجامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن.



حتكيم أحباث ملركز البحوث جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة.



حتكيم أحباث ملركز البحوث جبامعة أم القرى مبكة املكرمة.



حتكيم أحباث ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.



حتكيم أحباث علمية متفرقة لعدد من اجملالت العلمية داخل اململكة وخارجها.



حتكيم عدد من الكتب املؤلفة واملرتمجة.

ج) اخلربات العملية


العمل مستشاراً متفرغاً لدى وزارة التعليم العالي ،أسست خالهلا مركز إحصاءات التعليم العالي
وأشرفت على بناء نظام إلكرتوني جلمع البيانات التفصيلية املتعلقة بالطلبة واخلرجيني وأعضاء
هيئة التدريس واملوظفني من مجيع مؤسسات التعليم العالي يف اململكة ويعترب هذا النظام فريد
على مستوى الشرق األوسط بشهادة خرباء معهد اإلحصاء لليونسكو.



وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط واملعلومات باإلنابة ،وذلك للقيام بأعمال وكيل وزارة التعليم
العالي للتخطيط واملعلومات أثناء متتعه باإلجازة السنوية ،أو تكليفه مبهام خارج اململكة.



املشرف العام على مركز إحصاءات التعليم العالي.



املشرف العام على إدارة املعلومات بالتعليم العالي.



املشرف العام على إدارة نظم املعلومات اجلغرافية بالتعليم العالي.



املشرف العام على خدمة مقبول اإللكرتونية.



عضو جملس إدارة اهليئة العامة لإلحصاء- 1437 ،اآلن.



عضو اللجنة التنسيقية للهيئة العامة لإلحصاء- 1438 ،اآلن.



عضو اجملموعة االستشارية ملركز املعلومات واألحباث السياحية (ماس)- 1437 ،اآلن.



عضو اللجنة العليا إلعداد اخلطة االسرتاتيجية لوزارة التعليم (بعد قرار دمج وزارتي الرتبية والتعليم
مع التعليم العالي) 1436هـ.



رئيس الفريق التنفيذي إلعداد اخلطة االسرتاتيجية لوزارة التعليم (بعد قرار دمج وزارتي الرتبية
والتعليم مع التعليم العالي) 1436هـ.



عضو اللجنة العلمية إلعادة هيكلة الوازرة (بعد قرار دمج وزارتي الرتبية والتعليم مع التعليم
العالي) 1436هـ.



عضو فريق العمل اإلشرايف الرئيسي لربنامج التحول الوطين لوزارة التعليم 1437هـ.



املشرف من طرف وزارة التعليم على املشروع املشرتك مع وزارة العمل خبصوص "مواءمة خمرجات
التعليم مع سوق العمل" ضمن مبادرة تعليم وعمل1436 .هـ 1438 -هـ.



املشرف من طرف وزارة التعليم على املشروع املشرتك مع وزارة العمل خبصوص "منصة أحباث
سوق العمل" ضمن مبادرة تعليم وعمل 1436هـ 1438 -هـ.



عضو اللجنة الوطنية لنظم املعلومات اجلغرافية ـ ممثل وزارة التعليم.



عضو اللجنة املشكلة من عدد من الوزارات إلعداد برنامج لتوعية الشباب والشابات.



عضو للجنة التوجيهية توافق خبصوص "توظيف ذوي االحتياجات اخلاصة".



متثيل الوزارة يف عدد من جلان هيئة اخلرباء.



ضابط اتصال وزارة التعليم (شؤون التعليم العالي) مع معهد اليونسكو لإلحصاء.



متثيل الوزارة يف املؤمترات اإلحصائية داخلياً وخارجياً.



العمل مستشاراً غري متفرغ لدى مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات ملدة أربعة أعوام ،خالل
الفرتة 1419هـ – 1422هـ ،ساهمت خالهلا يف إعداد ومراجعة عدد من التقارير اإلحصائية،
باإلضافة إىل مراجعة وحتكيم استمارة التعداد السكاني.



العمل مستشاراً إحصائيا لفريق اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات ،وقمت بتحليل بيانات " دراسة
استطالعية حلاجة اململكة من املتخصصني يف تقنية املعلومات خالل الفرتة من 1424هـ وحتى
1434هـ " 1424هـ.



العمل خبرياً إحصائيا لدى مكتب النهج الستشارات تقنية املعلومات يف دراسة مقدمة لصندوق
تنمية املوارد البشرية بعنوان " حتديد االحتياج للقوى العاملة يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات ".
وقد قمت بتصميم االستبانة اإلحصائية وأشرفت على مجع البيانات وحتليلها 1428 .هـ.



العمل خبرياً إحصائيا لدى مكتب مبدأ للهندسة يف دراسة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وذلك
يف " مشروع املسح امليداني لرتشيد الطاقة " أحد مشاريع اخلطة الوطنية لدراسة ترشيد استهالك
الطاقة الكهربائية يف اململكة العربية السعودية مقدمة لوزارة املياه والكهرباء .وقد قمت يف هذا
املشروع بتصميم عينة الدراسة وحتديدها ،وتدريب جمموعة من املهندسني على كيفية مجع
البيانات ،واإلشراف عليها ،ومن ثم تصميم استبانة تفريغ البيانات اإلحصائية وحتليلها وكتابة
التقرير اإلحصائي 1428 .هـ.



اإلشراف املباشر على جمموعة من إصدارات وزارة التعليم العالي الدورية:


كتاب إحصاءات التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية السنوي.



كتاب دليل التخصصات يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية.



كتاب ملتقى اإلحصاءات واملعلومات ودورها يف تطوير التعليم العالي.



كتاب مؤسسات التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية.



كتاب دليل املستخدم لنظام إحصاءات التعليم العالي.



تقرير موجز عن إحصاءات التعليم العالي.



اإلشراف املباشر على نظام إحصاءات التعليم العالي اإللكرتوني.



اإلشراف املباشر على صفحة مركز إحصاءات التعليم العالي على موقع وزارة التعليم العالي،
ومتابعة حتديثها.
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الكتب احملكمة
مبادئ االستدالل اإلحصائي باالشرتاك مع الدكتور أنيس إمساعيل كنجو والدكتور عبداحلميد عبداهلل
الزيد .إدارة النشر العلمي واملطابع  ،جامعة امللك سعود1426 ،هـ( .حمكم من قبل
اجمللس العلمي جبامعة امللك سعود).

هـ) مشاريع حبثية ممولة
مشروع رقم  Stat/2006/35مدعم من قبل مركز البحوث ،كلية العلوم ،جامعة امللك سعود1427 ،هـ.
مشروع رقم  Stat/2006/18مدعم من قبل مركز البحوث ،كلية العلوم ،جامعة امللك سعود1427 ،هـ.
مشروع رقم  Stat/24-25/10مدعم من قبل مركز البحوث ،كلية العلوم ،جامعة امللك سعود1425 ،هـ.

و) حضور املؤمترات والندوات واللقاءات العلمية















املنتدى اإلحصائي اخلليجي األول1438/6/23- 21 ،هـ املوافق 2017/3/22- 20م ،اهليئة العامة
لإلحصاء بالتعاون مع املركز اإلحصائي لدول جملس التعاون اخلليجي ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية.
املشاركة يف وفد وزارة التعليم للمشاركة يف فعاليات ورشة العمل االقليمية حول إحصاءات التعليم خالل
الفرتة من 1436/12/29هـ إىل 1437/1/2هـ املوافق 2015/10/16- 12م يف مدينة احلمامات،
اجلمهورية التونسية.
املؤمتر الدولي لتعدين البيانات 30 ،أبريل –  2مايو 2015م ،مجعية الرياضيات الصناعية والتطبيقية
األمريكية  ،فانكوفر ،كندا.
مؤمتر اللقاء السنوي جلمعية اإلحصاء الكندية ،مايو  ،2014جامعة تورنتو ،تورنتو ،كندا.
املؤمتر الدولي الثاني للقياسات احليوية واإلحصاء احليوي ،2013 ،جمموعة أوميكس للمؤمترات ،
شيكاغو ،الواليات املتحدة األمريكية
الندوة الدولية لإلحصاء يف حتليل البيانات الطولية اخلاضعة للقيم املتطرفة وأخطاء القياس والقيم
املفقودة ،2012 ،سانت جونز  ،كندا.
املؤمتر الدولي العاشر حول طرق مونت كارلو للحسابات العلمية 2012 ،م سيدني ،أسرتاليا.
املؤمتر اإلحصائي العربي الثالث 2011 ،م ،املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ،عمان ،األردن.
مؤمتر قادة التعليم العالي يف الشرق األوسط وإفريقيا ،2011 ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
املؤمتر الدولي اخلامس والعشرين للجمعية العاملية للقياسات اإلحصائية احليوية 2010 ،م  ،فلوريان
بوليس ،الربازيل.
مؤمتر اإلحصاءات القومية لعام  ، )NatStats2010( 2010سدني – أسرتاليا.
املؤمتر اإلحصائي العربي األول ،2007 ،املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ،عمان ،األردن.











مؤمتر الدورة  56للمعهد اإلحصائي العاملي2007 ،م ،لشبونة ،الربتغال.
املؤمتر اإلحصائي العاملي2005 ،م ،جامعة مااليا ،ماليزيا.
اللقاء السابع للجمعية السعودية للعلوم الرياضية2005 ،م ،جامعة األمري سلطان ،الرياض.
اللقاء السادس للجمعية السعودية للعلوم الرياضية2002 ،م ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
املؤمتر العاملي عن خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز وإجنازاته1422 ،هـ ،الرياض.
اللقاء اخلامس للجمعية السعودية للعلوم الرياضية2000 ،م ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
التعريف بعملية بولونيا وأثرها على التعليم العالي ،مركز البحوث والدراسات يف وزارة التعليم العالي،
الرياض1431 ،هـ.
منتدى إدارة الوثائق الكرتونياً1427 ،هـ ،الرياض.
ندوة التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية :رؤى مستقبلية ،الرياض1418 ،هـ.

ز) ورش العمل والدورات التدريبية











ورشة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDبعنوان " الدورة الثانية والعشرون لفريق العمل
املعين مبؤشرات نظم الرتبية والتعليم ( " )INESيف  24- 22اكتوبر  2018يف مقر  OECDيف باريس.
املشاركة يف االجتماع الرابع لفريق التعاون الفين املعين مبؤشرات هدف التنمية املستدامة  4املخصص
للتعليم ( )SDG 4لعام  2030يف  18- 17يناير  2018الذي نظمه معهد اليونسكو لإلحصاء يف دبي
بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ورشة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDبعنوان " الدورة الواحدة والعشرون لفريق العمل
املعين مبؤشرات نظم الرتبية والتعليم ( " )INESيف  24- 22مارس  2018يف مقر  OECDيف باريس.
املشاركة يف االجتماع الثالث لفريق التعاون الفين املعين مبؤشرات هدف التنمية املستدامة  4املخصص
للتعليم ( )SDG 4لعام  2030يف  31مايو ـ  2يونيو  2017يف معهد اليونسكو لإلحصاء  -مونرتيال
كندا.
ورشة عمل حول أثر ما بعد 2015م على جدول أعمال التنمية يف قطاع التعليم ،املنعقدة خالل الفرتة
 30- 29نوفمرب 2016م ،مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
(مركز أنقرة ) بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) ،أنقرة ،اجلمهورية
الرتكية.
منظم ومتحدث رئيس يف ورشة العمل بعنوان "آلية بناء نظام دعم القرار" املنعقدة بتاريخ  3شعبان 1437هـ،
املوافق  10مايو 2016م ،يف وزارة التعليم ،اململكة العربية السعودية.
متحدث رئيس يف ورشة عمل بعنوان "أهمية و دور اإلحصاء يف صناعة القرار بالدفاع املدني"  28 ،رجب
1436هـ  17 ،مايو  2015م الرياض – اململكة العربية السعودية .وقد مت ختصيص حلقة يف هذه الورشة
لتقديم عرض عن "آلية بناء األنظمة اإلحصائية".





















ورشة عمل اإلحصاءات السياحية 16 ،مارس 2015م ،مركز املعلومات واألحباث السياحية (ماس) ،اهليئة
العامة للسياحة واآلثار ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
ورشة العمل الثانية والعشرون يف اإلحصاء واملصفوفات ،أغسطس ،2013
معهد احلقول للبحوث يف العلوم الرياضية  -جامعة تورنتو  -كندا.
متحدث رئيس يف ورشة العمل االقليمية ملعهد اليونسكو لإلحصاء للبلدان العربية حول "إحصاءات
التعليم" ،أكتوبر  2012م ،شرم الشيخ – مجهورية مصر العربية .وقد مت تقديم حماضرة يف هذه الورشة
عن آلية بناء نظام إحصاءات إلكرتوني جلمع وتدقيق إحصاءات التعليم.
ورشة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDبعنوان " الدورة التاسعة لفريق العمل املعين
مبؤشرات نظم الرتبية والتعليم ( 2012 " )INESم ،تالني – استونيا.
ورشة العمل االقليمية ملعهد اليونسكو لإلحصاء بالتعاون مع املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي بالشارقة
بعنوان " إحصاءات التعليم العالي " 2010 ،م الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة .وقد مت ختصيص حلقة
يف هذه الورشة لتقديم عرض عن نظام إحصاءات التعليم العالي اإللكرتوني يف اململكة العربية السعودية
وآلية مجع البيانات.
متحدث رئيس يف ملتقى اإلحصاءات واملعلومات ودورها يف تطوير التعليم العالي ،مركز إحصاءات التعليم
العالي ،الرياض – 1430ه.
ورشة عمل معهد اليونسكو لإلحصاء بعنوان " مؤشرات الرتبية الوطنية وحتليل البيانات 2009 ،م جدة –
اململكة العربية السعودية.
دورة تدريبية بعنوان " تقنية القاعات الذكية والسبورة الذكية  -املستوى املتقدم "  ،عمادة تطوير
املهارات ،جامعة امللك سعود ،الرياض –  2010م.
دورة تدريبية بعنوان " أساليب تقويم الطالب داخل القاعات الدراسية "  ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة
امللك سعود ،الرياض – 1429ه.
دورة تدريبية بعنوان " حتفيز الطالب للتعلم "  ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود ،الرياض –
1429ه.
دورة تدريبية بعنوان " التعلم النشط والتدريس للشعب الكبرية "  ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك
سعود ،الرياض – 1429ه.
دورة تدريبية بعنوان " ختطيط التدريس اجلامعي الفعال "  ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود،
الرياض – 1429ه.
دورة تدريبية بعنوان " تنمية الذات "  ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك سعود ،الرياض 1429ه.
ورشة عمل بعنوان " اهلندسة القيمية "  ،معهد اإلدارة العامة  ،الرياض 1429ه.
دورة تدريبية بعنوان " صناعة القرار "  ،مركز صناعة احلياة للتدريب  ،الرياض 1429ه.
منتدى إدارة الوثائق الكرتونياً  ،الرياض 1427هـ.
مشرف عام ومنسق دورة حبوث العمليات وحتليل األنظمة اليت قدمت ( 5دورات) يف معهد االحرتاف الفين
لعدد من القطاعات العسكرية خالل األعوام 1427 – 1423هـ.




ورشة عمل بعنوان " إعداد ومتابعة البحوث مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "  ،مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،الرياض 1420ه.
ندوة التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية :رؤى مستقبلية  -الرياض 1418هـ.

ح) نشاطات أخرى
أ – اجلمعيات العلمية









عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية.
عضو مجعية معهد اإلحصاء الرياضي (أمريكا).
عضو مجعية اإلحصاء الكندية.
عضو اجلمعية السعودية للعلوم اإلحصائية.
عضو مؤسس يف احتاد اإلحصائيني العرب.
عضو هيئة التحرير جمللة كلية العلوم – جامعة امللك سعود.
عضو هيئة التحرير جمللة الراصد – مرصد التعليم العالي ،وزارة التعليم.
عضو هيئة التحرير جمللة كرونيكال – مرصد التعليم العالي ،وزارة التعليم.

ب – اللجان العلمية
املشاركة يف عضوية اللجان التالية:














جلنة اختيار املتعاقدين يف قسم اإلحصاء وحبوث العمليات.
جلنة املعيدين يف قسم اإلحصاء وحبوث العمليات.
جلنة اختبار املتقدمون للوظائف املعلنة بكلية العلوم.
جلنة معرض الظواهر العلمية بكلية العلوم.
جلنة الدوريات واجملالت العلمية يف قسم اإلحصاء وحبوث العمليات.
جلنة إعداد ملف املقررات الدراسية لقسم اإلحصاء وحبوث العمليات.
جلنة توزيع العبء التدريسي يف قسم اإلحصاء وحبوث العمليات
جلنة تنظيم اطالع الطالب على أوراق إجابات االختبارات النهائية يف قسم اإلحصاء
وحبوث العمليات.
جلنة فحص أجهزة احلاسبات اليت ترد إىل قسم اإلحصاء وحبوث العمليات.
جلنة فحص بعض الكتب املقررة ملقررات قسم اإلحصاء وحبوث العمليات.
جلنة دراسة أوجه التعاون بني قسم اإلحصاء وحبوث العمليات ومصلحة اإلحصاءات العامة
واملعلومات.
جلنة التعليم التعاوني بكلية العلوم.
جلنة االمتحانات يف كلية العلوم.







جلنة إعداد اخلطة الدراسية اجلديدة لربنامج البكالوريوس يف قسم اإلحصاء وحبوث
العمليات.
جلنة مراجعة املقررات املتطلبة واملصاحبة ملقررات قسم اإلحصاء وحبوث العمليات.
جلنة العالقات العامة للمؤمتر العاملي عن خادم احلرمني الشريفني وإجنازاته ،الرياض ،
1422هـ.
جلنة العالقات العامة للمؤمتر اإلسالمي األول لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي،
الرياض1421 ،هـ.
جلنة العالقات العامة للمؤمتر العام السادس واجمللس التنفيذي ملنظمة ايسيسكو،
الرياض 1418 ،هـ

ج – اجملالس




عضو جملس قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  -جامعة امللك سعود
عضو جملس كلية العلوم  -جامعة امللك سعود
عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية

د – خدمة اجلامعة واجملتمع













العمل كمستشار غري متفرغ لدى وزارة التخطيط (مصلحة اإلحصاءات العامة) يف الفرتة من
 1419/1/1حتى 1422/12/30هـ
متعاون يف تدريس مقررات لدى الكلية التقنية بالرياض.
املشاركة يف برنامج يف دائرة البحث العلمي من إذاعة الرياض.
املشاركة يف عدد من الربامج املباشرة يف إذاعة الرياض وقناة عالي الفضائية عن آلية
وإحصاءات القبول يف التعليم العالي.
عضو اللجنة االستشارية للسكان بإسكان اجلامعة مبجمع التأمينات.
مقرر اللجنة االستشارية للسكان بإسكان اجلامعة مبجمع التأمينات.
املشاركة يف جلنة العالقات العامة يف املؤمتر العام السادس للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة (إيسيسكو) املنعقد يف مدينة الرياض خالل الفرتة  1418/ 8/9 – 7/29هـ.
املشاركة يف جلنة العالقات العامة يف املؤمتر األول لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي
(إيسيسكو) املنعقد يف مدينة الرياض خالل الفرتة  1421 / 7/21- 18هـ.
املشاركة يف جلنة العالقات العامة يف املؤمتر العاملي عن إجنازات خادم احلرمني الشريفني
واحتفاءً مبرور عشرين عاماً على توليه مقاليد احلكم املنعقد يف جامعة امللك سعود يف الفرتة
 1422 / 8/29- 26هـ.
مستشار إحصائي لدى معهد االحرتاف الفين للتدريب.
1415هـ  -اآلن :استشارات إحصائية مكثفة لطالب الدراسات العليا والباحثني يف جامعة
امللك سعود.

