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المؤهالت العلمية:
 شللل غ ة ال بكلللغلو وغ
غال .5111
 شللل غ ة ال مغ سلللجير قللللي الة راقيلللغ اال ج لللغ ي مللللن كليلللي العلللللوال اال جمغ يلللي
.2555
 شلللل غ ة الللللدكجو اه قللللي الة راقيللللغ اال ج للللغ ي مللللن كليللللي العلللللوال اال جمغ يللللي
.2555
راقيلللغ كليلللي العللللوال العربيلللي اال جمغ يلللي

غمعلللي االملللغال محملللد بلللن سلللعو االسللل ميي
غمعلللي ليسللللجر البر غنيلللي قللللي
غمعللللي ليسللللجر البر غنيللللي قللللي

التدرج الوظيفي و الخبرات العملية:














معيد بقسم الة راقيغ قي كليي الل ي العربيي الد اسغ اال جمغ يي بةغمعي الق يم غال .2555
اسجغر مسغ د بقسم الة راقيغ قي كليي الل ي العربيي الد اسغ اال جمغ يي بةغمعي الق يم غال .2555
ئيس سم الة راقيغ بةغمعي الق يم لمدة سني غال .2551
كيأ مغ ة الد اسغ العليغ للج و ر الةو ة بةغمعي الق يم .2555- 2555
كيأ مغ ة الد اسغ العليغ للقبول الجسةيأ بةغمعي الق يم .2555-2555
كيأ مغ ة شؤ ن المكجبغ بةغمعي الق يم  2555حجى الو ت الحغلي.
ضو المةلس العلمي بةغمعي الق يم من نوقمبر  2555حجى الو ت الحغلي.
ضو مةلس إ ا ة الةمعيي الة راقيي السعو ي  2555حجى الو ت الحغلي.
ضو مةلس إ ا ة مركز الجنميي المسجدامي بةغمعي الق يم  2552حجى الو ت الحغلي.
امين مةلس الد اسغ العليغ بةغمعي الق يم .2555-2555
ضو اللةني الدائمي للجأليف النشر العلمي بةغمعي الق يم  2555حجى الو ت الحغلي.
ضو اللةني الدائمي للجعيينغ بغلمةلس العلمي بةغمعي الق يم  2555حجى الو ت الحغلي.
امللللين اللةنللللي الدائمللللي للو لللل البللللرامد الد اسلللليي قللللي مللللغ ة الد اسللللغ العليللللغ بةغمعللللي الق لللليم - 2555
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.2555
ضو اللةني الدائمي للمؤتمرا الملجقيغ العلميي لل ب بةغمعي الق يم من 2555حجي .2555
ئيس حدة البحوث الد اسغ بةمعيي اسرة ببر دة  2555حجى الو ت الحغلي.
ئلللليس اللةنللللي الجنقيميللللي للقللللغف الةمعيللللي الة راقيللللي المعقللللو قللللي حللللغب غمعللللي الق لللليم تحللللت مسللللمى
مسجقبأ الجنميي اال ليميي قي من قي الق يم من ا أ تنميي مسجدامي مغ غ .2555 -
ئيس لةني اخجيغ المعيد ن المحغضر ن قي سم الة راقيغ بةغمعي الق يم .2551
ضو لةني مقغبلي الموظفين بكليي الل ي العربيي الد اسغ اال جمغ يي ,غمعي الق يم .2551
ضو لةني إ غ ة هيكلي خ ي مرحلي البكغلو وغ ل ب سم الة راقيغ.
ضو سغبق قي اللةني االسجشغ ي األكغ ميي قي الملحق الثقغقي السعو ي قي لندن .2555-2551
ضللو مةللللس إ ا ة ئللليس اللةنلللي اال ميلللي قلللي مركلللز الجنميلللي اال جمغ يلللي بحلللي الولللليد قلللي بر لللدة -2551
.2552
ئيس اللةني الدائمي للمشغكأ ال بيي بعمغ ة الد اسغ العليغ بةغمعي الق يم .2555-2555
ئيس قر ق الو ي االسجراتيةيي لعمغ ة الد اسغ العليغ بةغمعي الق يم.
ضو اللةني الدائمي للمعغ ض المؤتمرا بةغمعي الق يم .2555 -2555
ضو اللةني االسجشغ ي بعمغ ة خدمي المةجمع بةغمعي الق يم .2552 - 2555
ة تد بيي قي الجعليم االلكجر ني بةغمعي الق يم.
ة تد بيي قي الجو ي االسجراتيةي قي المؤسسغ األكغ ميي بةغمعي الق يم.
ة تد بيي قي م غ ا البحث النو ي بةغمعي الق يم.
ة تد بيي قي الجو ي االسجراتيةي قي مؤسسغ الجعليم العغلي قي اس نبول – تركيغ.
شي مأ ن كيفيي ا دا الو ي االسجراتيةيي بةغمعي الق يم.
ة تد بيي قي االبداع الجميز اال ا ي قق المعغ ير الد ليي قي الةو ة الشغملي قي اس نبول – تركيغ.
ة تد بيي قي تكنولو يغ الجميز االبداع م غ ا الج يير الج و ر المسجمر قي ميونخ  -المغنيغ.

الخبرات األكاديمية:










القيلللغال بجلللد س مةمو لللي ملللن المقلللر ا األكغ ميلللي قلللي كليلللي الل لللي العربيلللي الد اسلللغ اال جمغ يلللي من لللغ
راقيي ال نغ ي).
(موا ا ج غ ي راقيي النقأ راقيي الجو ي
اسس معمأ المسغحي الج و ر ي قي سم الة راقيغ بكليي الل ي العربيي الد اسغ اال جمغ يي .2551
سللللغهم قللللي إنشللللغف معمللللأ نقللللم المعلومللللغ الة راقيللللي قللللي سللللم الة راقيللللغ بكليللللي الل للللي العربيللللي الد اسللللغ
اال جمغ يي .2555
شي مأ أل سغال الة راقيغ قي بر غنيغ ,الجي قد قي مد ني د نغ (قبرا ر .)2550
حضو
حضلللو النلللد ة الجغسلللعي أل سلللغال الة راقيلللي بغلمملكلللي الة راقيلللغ الجقنيلللغ الحد ثلللي  ,الجلللي قلللد بغلر لللغض
(مغ غ  )2552نقمج غ غمعي الملك سعو .
مشللللغ كي تقللللد م للللي لميللللي قللللي المللللؤتمر العللللغلمي للنقللللأ الحضللللري البي للللي ,اللللل ي قللللد قللللي م و للللي
الجشيك (مد ني براغ وليو .)2552
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر العلللغلمي للثلللر ا ال بيعيلللي قلللي الشلللرش األ سللل شلللمغل اقر قيلللغ,
ال ي قد قي م و ي م ر العربيي (مد ني القغهرة قبرا ر .)2551
مشغ كي تقد م ي لميي قي مركز النقأ الكندي ,ال ي قد قي كندا (مد ني منجوبغ ونيو .)2551
حضو مؤتمر االبداع السعو ي األ ل ( )2552ال ي قد قي لندن – بر غنيغ.
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حضو مؤتمر االبداع السعو ي الثغني ( )2551ال ي قد قي غمعي نيوكغسأ  -بر غنيغ
حضللو نللد ة انللر انضللمغال المملكللي لمنقمللي الجةللغ ة العغلميللي لللى الق للغع ال للنغ ي ,الجللي قللد قللي مد نللي
بر دة (مغ غ  )2551نقمج غ ال رقي الجةغ ي قي من قي الق يم.
حضو منجدى الر غض اال ج غ ي الثغلث ,نحو تنميي ا ج غ ي مسجدامي ( ,سمبر .)2551
حضللللو نللللد ة األلمللللي المغليللللي العغلميللللي للنقللللغال المللللغلي الللللد لي تللللدا يغت غ ,الجللللي قللللد قللللي مد نللللي بر للللدة
(نوقمبر  )2555نقمج غ ال رقي الجةغ ي قي من قي الق يم.
حضلللو الملجقلللى الولللغمس للة لللراقيين العلللرب بغلكو لللت تحلللت نلللوان األبعلللغ الة راقيلللي للجنميلللي اال ج لللغ ي
البي يي المسجدامي قي الوطن العربي (ابر أ  )2551نقمجه الةمعيي الة راقيي الكو جيي.
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي الولللغمس شلللر للنقلللأ الحضلللري البي لللي ,الللل ي قلللد قلللي
ا غليغ (بولونيغ ونيو .)2551
مشللل غ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي ملللؤتمر مؤشلللرا الجنميلللي المسلللجدامي قلللي لللنغ ي المعلللغ ن ,الللل ي قلللد قلللي
اسجراليغ ( ولدكوست وليو .)2551
حضو المؤتمر اآلسيوي العغشر للجحضر ,ال ي قد قي ال ين (هوند كوند اغس س .)2551
حضلللو تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملجقلللى العلملللي األ ل للبحلللوث الد اسلللغ العلميلللي ,الللل ي قلللد قلللي غمعلللي
الق يم كليي الل ي العربيي الد اسغ اال جمغ يي ( نغ ر .)2555
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي السلللغ غ شلللر للنقلللأ الحضلللري البي لللي ,الللل ي قلللد قلللي
برص (ليمغسول مغ و .)2555
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي الثلللغني شلللر للنقلللأ ,الللل ي قلللد قلللي البرت لللغل (لشلللبوني
وليو .)2555
حضو مؤتمر ا ج غ غ النقأ ,ال ي قد قي اسبغنيغ (قغلنسيغ وليو .)2555
ضو لةني تحكيم بحوث المؤتمر الثغني ل ب لا ة الجعليم العغلي المقغال قي دة (مغ غ .)2555
ضو لةني تحكيم بحوث المؤتمر الثغلث ل ب لا ة الجعليم العغلي المقغال قي الوبر (ابر أ .)2552
ضو لةني تحكيم بحوث المؤتمر الثغلث ل ب لا ة الجعليم العغلي المقغال قي مكي (ابر أ .)2555
لللليي قللللي الجنميللللي المسللللجدامي للمللللوا اال ج للللغ ي لمللللدة اسللللبو ين (كوااللمبللللو ابر للللأ
ة تو
حضللللو
.)2555
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي الولللغمس للجو لللي الجنميلللي المسلللجدامي ,الللل ي قلللد قلللي
بر غنيغ (نيوقو ست وليو .)2555
مشللغ كي تقللد م للي لميللي قللي المللؤتمر الللد لي الرابللع للنقللأ الجو للي الحضللري ,ال ل ي قللد قللي اليونللغن
( ز رة كو قو وليو .)2555
حضو المؤتمر الة راقي الد لي الثغمن ,ال ي قد قي م و ي الجشيك (برنو اغس س .)2555
حضللللو النللللد ة العغشللللرة أل سللللغال الة راقيللللي بغلمملكللللي الة راقيللللغ الجنميللللي المسللللجدامي  ,الجللللي قللللد بمد نللللي
غلان (نوقمبر  )2555نقمج غ غمعي غلان.
يي قي الجو ي اال ج غ ي لمشغ ع النقأ لمدة اسبو ين (مغ بيغ نغ ر .)2552
ة تو
حضو
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي اللللد ي للةمعيلللي الة راقيلللي األمر كيلللي ,الللل ي قلللد قلللي
قبرا ر .)2552
الوال غ المجحدة األمر كيي (نيو و
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي اآلسللليوي ل سلللجدامي ال غ لللي البي لللي ,الللل ي قلللد قلللي
اليغبغن (ا سغكغ مغ و .)2552
حضو مؤتمر البنيي الجحجيي لنقأ السكك الحد د ي الحضر ي ,ال ي قد قي النمسغ (قينغ ونيو .)2552
ئيس الفر ق البحثي لمشر ع اسي ا ي الرمي بمن قي الق يم – غمعي الق يم (.)2555-2555
غلللله للموهبلللي
ئللليس لةنلللي الجحكللليم بمن قلللي الق للليم  -مسلللغ البحلللث العلملللي  ,مؤسسلللي المللللك بلللدالعز ز
االبداع (.)2552-2555
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ة تو

للللليي قلللللي اآلثاااااقت ادية اااااقات لتعااااات ق الة اااااات لملللللدة اسلللللبو ين (القلللللغهرة

سلللللمبر

حضلللللو
.)2552
حضلللو الملللؤتمر األسللليوي-البغسللليفيكي للجلللغ خ اال ج لللغ ي ,الللل ي قلللد قلللي كو لللغ الةنوبيلللي (سللليول قبرا لللر
.)2555
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي اللللد ي للةمعيلللي الة راقيلللي األمر كيلللي ,الللل ي قلللد قلللي
الوال غ المجحدة األمر كيي (لوغ انةلس ابر أ .)2555
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي الثغللللث شلللر ألبحلللغث النقلللأ ,الللل ي قلللد قلللي البرال لللأ
( و ةغنير ونيو .)2555
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي الملللؤتمر اللللد لي األ ل للملللوا ال بيعيلللي الجنميلللي ,الللل ي قلللد قلللي تشللليلي
(قغن أ مغ نوقمبر .)2555
يي قي الةنتت التسةاات للموا الة اتنت لمدة اسبوع (القغهرة قبرا ر .)2555
ة تو
حضو
حضلللو ملللؤتمر تقيللليم األنلللر للجنميلللي اال ج لللغ ي اال جمغ يلللي ,الللل ي قلللد قلللي تشللليلي (قلللغن لللأ ملللغ ابر لللأ
.)2555
مشللللغ كي تقللللد م للللي لميللللي قللللي المللللؤتمر االكللللغ مي الللللد لي الحللللغ ي شللللر ,اللللل ي قللللد قللللي ا سلللللندا
( كيغقيك ونيو .)2555
حضو مؤتمر حمغ ي البي ي من الجلوث ,ال ي قد قي نيول لندا (ا ك ند نوقمبر .)2555
لللغ االكغ ميلللي ,الللل ي قلللد قلللي
مشلللغ كي تقلللد م لللي لميلللي قلللي ملللؤتمر البحلللر االبلللي المجوسللل للجو
مغل غ (قغليجغ مغ غ .)2550
ضو الةمعيي الة راقيي السعو ي ).(SGS
ضو الةمعيي الة راقيي الوليةيي (الر غض ا ة الملك بدالعز ز).
ضو الةمعيي الة راقيي األمر كيي (.)AGS
ضو مركز النقأ الكندي (.(CTRF
ضو المع د األسجرالي للجعد ن لم المعغ ن (.)AusIMM
ضو معيي النقأ الد لي (.)WCTRS

اإلنتاج العلمي:
األبحاث:







لللغع المعلللغ ن البنيلللي

محمدددد الددددغيريل مايدددد برادشدددول  ,2552الجنو لللع اال ج لللغ ي ملللن خللل ل الع لللي بلللين
الجحجيي للنقأ قي العربيي السعو ي (بغلل ي االنةليز ي).
محمددددد الدددددغيريل مايددددد برادشددددول  ,2551المسللللجقبأ اال ج للللغ ي ل للللنغ ي الجعللللد ن قللللي المملكللللي العربيللللي
السعو ي (بغلل ي االنةليز ي).
محمددددد الدددددغيريل مايددددد برادشددددو ,2551 ,انللللر البنيللللي الجحجيللللي للنقللللأ قللللي اسللللج ل المعللللغ ن قللللي المملكللللي
العربيي السعو ي (بغلل ي االنةليز ي).
شللللبكي طللللرش النقللللأ قللللي الجنميللللي اال ج للللغ ي للمملكللللي العربيللللي السللللعو ي (بغلل للللي
محمددددد الدددددغيريل ,2551
االنةليز ي).
محمد الدغيريل  ,2551غع المعغ ن الجنميي المسجدامي قي المملكي العربيي السعو ي (بغلل ي االنةليز ي).
محمدددد الددددغيريل  ,2555اللللد المجو لللع للسلللكك الحد د لللي للللى الجنميلللي اال ج لللغ ي قلللي المملكلللي العربيلللي السلللعو ي
(بغلل ي االنةليز ي).
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محمد الدغيريل  ,2555االهميي اال ج غ ي لموانئ المملكي العربيي السعو ي (بغلل ي االنةليز ي).
الجنميلللللي المسلللللج دامي قلللللي لللللنغ ي المعلللللغ ن :مشلللللر ع الفوسلللللفغ قلللللي
محمدددددد الددددددغيريل  ,2555تعز لللللز
المملكي العربيي السعو ي – حغلي اسيي (بغلل ي االنةليز ي).
محمدددددد الددددددغيريل  ,2555تلللللأنير توسلللللع شلللللبكي ال لللللرش للللللى الجنميلللللي الز ا يلللللي بمن قلللللي الق للللليم (بغلل لللللي
االنةليز ي).
محمددددد الدددددغيري ,2552 ,إمكغنيللللي الو للللول الجنميللللي اال ج للللغ ي اال ليميللللي قللللي من قللللي الق لللليم (بغلل للللي
االنةليز ي).
محمدددد الددددغيري , 2552 ,مسلللغهمي مشلللر ع البوكسلللغ ت قلللي الجنميلللي اال ج لللغ ي المسلللجدامي للمملكلللي العربيلللي
السعو ي (بغلل ي االنةليز ي).
محمددددد الدددددغيري , 2552 ,مللللأ السلللليليكغ بمن قللللي الق لللليم ,خ غئ لللله ,إمكغنغتلللله المسللللجقبليي :اسللللي قللللي
الة راقيي اال ج غ ي.
محمددددد الدددددغيري ,2555 ,معللللغلم قللللي سيغسللللي النقللللأ للمملكللللي العربيللللي السللللعو ي – شللللبكي السللللكك الحد د للللي
(بغلل ي االنةليز ي).
صدددفية الصدددقريل محمدددد الددددغيريل 2555ل تحليلللأ نمللل الجول لللع المكلللغني لملللدا غ البنلللغ الثغنو لللي قلللي احيلللغف
مد ني بر دة :اسي قي راقيي الودمغ .
صفية الصقريل محمد الدغيريل 2555ل الجحليأ الة راقي للجول ع الحةمي العد ي لمدا غ البنغ الثغنو ي قي
مد ني بر دة.
لللي تلللراب شلللبكي ال لللرش بمن قلللي الق للليم  -المملكلللي العربيلللي السلللعو ي
محمدددد الددددغيري ,2555 ,تحليلللأ
(بغلل ي االنةليز ي).
محمدددد الددددغيري ,2555 ,الجلللأنيرا اال ج لللغ ي اال جمغ يلللي للمعلللغ ن ال لللنغ يي للللى المةجملللع اال ج لللغ
قي المملكي العربيي السعو ي (بغلل ي االنةليز ي).
محمد الدغيري ,2555 ,ال نغ غ ال ائيي بمن قي الق يم آقغ غ المسلجقبليي :اسلي قلي الة راقيلغ اال ج لغ ي,
مةلي العلوال العربيي االنسغنيي ,كليي الل ي العربيي الد اسغ اال جمغ يي بةغمعي الق يم.
محمد الدغيري ,2555 ,تحليأ امكغنيي الو ول لشبكي ال رش بمن قي الق يم ,مةلي العلوال العربيي االنسغنيي,
كليي الل ي العربيي الد اسغ اال جمغ يي بةغمعي الق يم ,مةلد  ,5د ( 5بغلل ي االنةليز ي).
ممدوح عبدالمجيدل محسن فراجل محمد الدغيريل 4102ل ت و مقجرح لد المؤسسغ الجربو ي بمن قي
الق يم قي تنميي ي الشبغب بغلموغطر المر ي ,مةلي العلوال الجربو ي النفسيي ,كليي الجربيي ,غمعي الق يم.

الدتب والنشرات:
 محمددددد الدددددغيري ,2552 ,الجنللللوع اال ج للللغ ي قللللي ا ج للللغ غ الللللب
الجعد نيي قي المملكي العربيي السعو ي كحغلي اسيي (بغلل ي االنةليز ي).
راقيلللي
لللغ ,سلسللللي نشلللرا
 محمدددد الددددغيريل  ,2552النفغ لللغ ال للللبي – تعر ف لللغ – انوا لللغ – طلللرش
( ,)5ت د هغ الةمعيي الة راقيي السعو ي.
للللي
 محمددددد الدددددغيريل 4102ل الحللللوا ث المر للللي ا للللغال مفةعللللي ,العللللد األ ل مللللن نشللللرة الرمللللي ,نشللللرة
ت د ن سم الة راقيغ بةغمعي الق يم.
ال نيللللي بللللغلثر ا ال بيعيللللي ,ال للللنغ ي

االهتمامات العلمية:
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الد اسغ قي مةغال الة راقيغ اال ج غ ي.
النقأ بأنوا ه شبكغ ال رش.
الموا اال ج غ ي.
نغ ي الجعد ن.
الجنميي المسجدامي.

جوائز تقديرية:





ت غ األ لى غال 5550هـ 2555 -ال.
غئزة الملك بدالعز ز للكجغب قي
ش غ ة تقد ر من الملحقيي الثقغقيي السعو ي قي لندن للجفوش العلمي 2555ال.
ش غ ا تقد ر من غمعي ليسجر البر غنيي اننغف اسي مرحلجي المغ سجير الدكجو اه2555-2555ال.
ش غ ة تقد ر تميز من غمعي االمغال محمد بن سعو االس ميي اننغف مرحلي البكغلو وغ 5111ال.
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