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 المناصب:

االمن السيراني وهندسة  ستاذفي وكالة الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة وأ مستشاراالى االن:  2019 •

 النظم والمعلومات، جامعة جدة.
 في جامعة أم القرى. المعلوماتو نظمهندسة ال ستاذفي وكالة الجامعة وأ مستشارا :2019الى -2017 •

، المعلوماتو نظمهندسة ال ستاذ: مستشار في وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي وأ2011-2016 •

 جامعة أم القرى,
 : كبير مستشاري شركة وادي مكة للتقنية.2012-2016 •

 سعودية.: أستاذ هندسة الحاسب اآللي،  جامعة الملك فهد، المملكة العربية ال1999-2005 •
 في المملكة المتحدةمونتفورت  دي :  استاذ كرسي لهندسة النظم و المعلومات  في جامعة2011 – 2005 •

 المتحدة .  المملكة في بلفاست في كوينز  جامعة في زائر : أستاذ 2003 -2001 •

 : عضو هيئة تدريس فس جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة.1985-1999 •
 
 العلمية:شهادات ال

 .1985نيوكاسل، المملكة المتحدة،  دكتوراه في الهندسة الكهربائية وااللكترونية، جامعة •
 . 1982في الهندسة الكهربائية وااللكترونية، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، كالوريوس ب •
 دي االشارات  في جامعةلقب استاذ كرسي النظمة تحليل وحمل  1996في عام حصل على درجة االستاذ  •

 .في المملكة المتحدةمونتفورت 
 

 :واإلنجازات العلمية كأسهامات في خدمة المملكة العربية السعودية الجوائز
 

والمقدمة من سمو األمير خالد الفيصل،  2017بجائزة مكة للتميز العلمي والتقني في عام الفوز : 2017 •
كنت أشغل  والذيفي جامعة أم القرى فريق وكالة األعمال واإلبداع المعرفي أمير منطقة مكة المكرمة ل

 مستشار في الوكالة وشركة وادي مكة للتقنية.

على مستوى  األمني( لجائزة األمير نايف لألمن العربي )فرع اإلختراعبالمركز الثاني : الفوز 2017 •
العالم العربي لبراءة اإلختراع المشتركة مع الدكتور ذيب القحطاني والتي صدرة من مكتب براءات 

   US7856101اإلختراع في الواليات المتحدة برقم 

لبراءة إختراع والتي تملك  في معرض جنيف الدولي األربعين للمخترعين الميدالية الذهبية:  2012 •
 .هد للبترول والمعادن ملكيتها الفكريةجامعة الملك ف

 الجامعةصادرة بأسم الكبر عدد براءات اختراع  الملك فهد للبترول والمعادن : جائزة جامعة 2012 •

 للبترول والمعادن. جامعة الملك فهدفي   جائزة افضل استاذ:  2004 •

جامعة الملك فهد  في كلية علوم وهندسة الحاسوب، التشفير : جائزة التميز في النشاط البحثي في 2004 •
 للبترول والمعادن.

من قبل المشتركة مع طالب وأعضاء هيئة تدريس سعوديين  ختراع ات اإلبراءمن  30أكثر من  تباسأق •
 :Google Patentك ر لشركات العالمية التالية حسب محبراءات إختراع ل

IBM, Intel, The US National Security Agency; Microsoft, Nokia, Thomson, Ebay, 

Google, Philips, Apple, Samsung, Fujitsu, Bank of America, AT&T, Texas Instruments, 

Red Hat Inc., Juniper Networks, Inc., Tata, ST Microelectronics, Certicom, Inside Secure, 

Infineon Technologies, Ericsson, Honeywell, Siemens, Qualcomm, Telecom Italia, 

Mitsubishi, Adobe Systems, Thales, Altera, Elect. & Telecom. Res. Inst., Korea, NT&T, 

Cryptography Research, General Dynamics C4, EM Corp. (All citations can be verified 

through Google Patents). 

 

 
 



الدولية والتي حصدت على أكثر من العلمية و المجالت والمؤتمرات في نشربحث علمي  130أكثر من  •
  . Google Scholarإقتباس في أبحاث علمية حسب محرك  800

 
 

 :خبرات

 األمن السيبراني. •

 هندسة النظم و المعلومات والتطبيقات.  •

بما في ذلك النظم   تهااعمل التفاعل الدينامكي بين النظم و سياقأطر  االدراك االصطناعي وتطبيقاتها و •
 اإلنسانية.

 النظم االستباقية وتطبيقاتها.  •

 االبداع وريادة االعمال المعرفية. •

 ادارة البحث والتطوير ونقل التقنية  •

للمؤسسات  االستراتيجي و التنفيذي تخطيط أطر عمل لنظم الجودة النوعية و السيطرة النوعية و ال •
 المعرفية واألكادمية.

 .نظم االقتصاد المعرفي و تنمية المجتمع المعرفي •

 نظم ريادة االعمال واالبداع المعرفي واالبتكار. •
 

 


