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 يعسير  ن أحمدب . م. سعيد د. أ
  PMPومدير مشاريع محترف  TCTV من ومدرب معتمدالهندسة الميكانيكية  بروفيسور  

 نبذة موجزة

عضو هيئة التدريس بكلية اهلندسة جبامعة امللك عبدالعزيز ومدرب حمرتف وخبري دولي يف بروفيسور و

مع دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية من أفضل  PMPالتخطيط االسرتاتيجي وإدارة املشاريع االحرتافية 

يف العلوم اهلندسة والتطبيقات اإلدارية. من الباحثني  الواسعةمن اخلربة كبري اجلامعات األمريكية ورصيد 

البارعني الذين حصلوا على براءات اخرتاع حملية ودولية وجوائز ابتكار. خربة يف تقديم املساعدة التعليمية 

لعميقة والقدرة على مساعدة والتدريب للطالب من مجيع املستويات، فضال عن التمكن من املعرفة اهلندسية ا

الطالب على فهم خمتلف اجلوانب العلمية واملهنية. يتمتع مبعرفة واسعة باهلندسة امليكانيكية وامليكانيكا 

بطرق مبتكرة وفعالة، ميلك مهارات االتصال الفعال يف العمل مع  اهلندسية التطبيقية وحتليل وحل مشكالت 

الطالب خصوصا واملستفيدين عموما لتعزيز وزيادة فهم األفكار واملفاهيم اهلندسية املعقدة اليت تهدف إىل خلق 

م باستمرار حيث ميكن للطالب أن يصبحوا علماء ومتعلمني مدى بيئة تعليمية مليئة بالتحديات ومثرية للتعل

احلياة. حصل الدكتور سعيد عسريي على براءة اخرتاع من مكتب براءات االخرتاع األمريكي بعنوان: القارب 

والسالمة املائية وبراءة اخرتاع من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان:  املسابحالذكي لصيانة 

احملرض التفاضلي. يقوم حاليا بتدريس عدة مواد مثل االهتزازات والتحكم وإدارة املشاريع االحرتافية لطالب 

والدراسات العليا. تركز األنشطة البحثية للدكتور سعيد عسريي على التحكم يف اهتزاز البكالوريوس 

الدعامات الدورية  مناألنظمة امليكانيكية. وقد ابتكر مبساعدة مشرفه يف جامعة مرييالند بأمريكا فئة جديدة 

كعازل لالهتزازات امليكانيكية يف العديد من التطبيقات احلرجة حيث يكون التحكم يف انتشار املوجة وانتقال 

ألوراق البحثية القوة يف اجملالني الطيفي واملكاني أمرا ضروريا. باإلضافة إىل ذلك نشر مؤخرا العديد من ا

الدكتور  أن . كماFEMباستخدام  FGMحول حتليل االهتزاز والتحليل النمطي للمواد املتدرجة وظيفيا 

ومدرب حمرتف يف اإلدارة  بأمريكا PMIن معهد إدارة املشاريع م PMP®معتمد  ريعمشاهو مدير  عسريي سعيد

 فيةوهندسة اجلودة االحرتااالسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي والتفكري االسرتاتيجي والتفكري اإلبداعي 

 .HRM وإدارة املوارد البشرية TRIZلمشكالت احللول االبتكارية ل نظريةو Lean 6 Sigma الرشيقة

 الدرجات العلمية  

جامعة امللك  درجة البكالوريوس يف اإلنتاج وتصميم النظم امليكانيكية ▪

 عبدالعزيز 

1988 – 1994 

 1997 – 1995 جامعة امللك عبدالعزيز معيد يف اإلنتاج وتصميم النظم امليكانيكية ▪

 2002 – 1997 بأمريكاجامعة مرييالند  اهلندسة امليكانيكية -ماجستري يف التحكم يف االهتزاز  ▪

جامعة مرييالند  اهلندسة امليكانيكية -دكتوراه يف التحكم النشط يف االهتزاز  ▪

 بأمريكا

2002 – 2004 

 والقدرات الجدارات

 .والتدريبية وتنفيذ وتقييم الربامج التعليمية االسرتاتيجي تخطيطاليف  واسعة خربة ▪

 التعليمي، وإنشاء املناهج الدراسية، وتطوير الربامج. والتقويم التقييمو القياس تإتقان اسرتاتيجيا ▪

يف  الفعالةواملشاركة يف إدارة األنشطة التعاونية املعقدة.  واملمارسة االحرتافيةقيادية الربة اخل وفرة ▪

 أساليب تقييم الربامج والطالب ومراجعة الربامج واالعتماد

 .املستمراإلبداعي مع التعزيز يف بيئة عمل وتعلم متنوعة االحرتاف املهين  ▪

 .والرشيق السلس العملحل النزاعات لضمان  اسرتاتيجياتوحل املشكالت و تقديم االستشارة مبهارة ▪

 مهارات اتصال كتابية وصوتية قوية للتوثيق واالتصاالت. التمكن بإتقان من ▪

 باإلضافة إىل القدرة على حتديد األولويات وتعدد املهام. فائقة،قدرات تنظيمية وشخصية  ▪

 يف التسليم. فائقةدقة للمهام وجدولة األنشطة جبودة عالية يف التنفيذ و اسرتاتيجيةإدارة  ▪

 االتصال وسائل 

 966563888887 + 

 saeed@asiri.net 

              21589| جدة  80204صندوق بريد  

 عسيري بن أحمد د. م. سعيد 

 األساسية  المهارات

 اإلبداعي التفكير استراتيجيات  ▪

 التعلم المتمحور حول الطالب  ▪

 االستراتيجية القيادة  ▪

 سيغما  6 الليننهج  ▪

 إدارة المشاريع االحترافية  ▪

 أفضل الممارسات التعليمية  ▪

 باتصال ماهر مرشد أكاديمي   ▪

 بجودة عالية  األكاديمية اإلدارة  ▪

 باحترافية  تطوير المناهج الدراسية ▪

 متكاملة حلول ذكية ▪

 لمشكالت ول االبتكارية لحلال ▪

 استراتيجيات التدريس النشط ▪

 ب الممتع ممارسات التدري  ▪

 الرقمي لتحقيق الجودة التكامل  ▪

 اإلدارية  الحوكمة ▪

 التوجيه والتدريب  ▪

 البحث والتحليل  ▪

 

 االحترافية االعتمادات 

 محترف، PMIمدير مشروع معتمد من  ▪
PMP-PMI 

مخترع معتمد من براءات االختراع   ▪
ومدينة الملك   US Patentsاألمريكية 

 KACST عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 TVTCمدرب محترف معتمد من  ▪

مدرب معتمد من المركز الوطني لتعليم  ▪
 الواليات المتحدة األمريكية  NCTT التفكير

في هولندا   ICGمعتمد من  TRIZمدرب  ▪
 وفرنسا

 

https://cv.asiri.net/
https://www.linkedin.com/in/saeedasiri/
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 االختراع براءات 

 براءات االخرتاع املمنوحة من قبل الواليات املتحدة األمريكية ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير األجهزة املبتكرة.

، والذي يوفر وسيلة جديدة لتحريك احملرض التفاضليللعلوم والتقنية على براءة اخرتاع جلهاز جديد يعرف باسم  مدينة امللك عبدالعزيز من  حصل •

 .التجانسبدرجة عالية من  السوائل

 لصيانة محامات السباحة والسالمة املائية. القارب الذكيبتكاره جهازا جديدا بعنوان الاألمريكية خرتاع االبراءات من مكتب اخرتاع أمريكية  ةبراء منح •

 

 واألوسمة  الجوائز

األستاذ الدكتور أسامة الطيب حلصوله على براءة اخرتاع من مدينة امللك  رئيس جامعة امللك عبدالعزيز مناخرتاع براءة  جائزةحصل على  •

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

معالي حمافظ اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ماجد القصيب والدكتور قدم معالي وزير التجارة   •

 تقديرية تقديرا ملساهماته البارزة يف اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. شهاداتالدكتور سعد القصيب 

السرتاتيجي ملساهماته الكبرية يف تطوير وتقديم الربامج التدريبية حول التخطيط ا  وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان وسام تقدير من لى حصل ع •

 .االسرتاتيجية واإلدارة

يف حفل توزيع جوائز املخرتعني  م2020زة يف براءات االخرتاع لعام عبدالرمحن اليوبي ملساهمته املتمي عبدالعزيز من رئيس جامعة امللك تكريم  •

 م2020

 يف تطوير كود البناء السعودي. الفعالةوزير التجارة للمساهمة  من درع تقديري •

من سفارة  وكذلكمن امللحقية الثقافية السعودية يف الواليات املتحدة األمريكية للتميز يف التخرج املبكر خالل برنامج الدكتوراه  جائزة تقديرية •

 املاجستري والدكتوراه. مرحليت( يف 4من  4الكامل ) املعدلواشنطن لتحقيق  السعودية يفاململكة العربية 

 اجلامعات، وهي واحدة من أفضل أمريكادرجيت املاجستري والدكتوراه بامتياز من جامعة مرييالند يف نيله ل جائزة األمري بندر بن سلطان األكادميية •

 األمريكية،

 اإلبداع والتخطيط االسرتاتيجي. ن التفكريملساهمته الكبرية يف تطوير وتقديم الربامج التدريبية ع  الكلية التقنية مبكة املكرمة درع تكرميي من •

 .لشرطة أبو ظيب أبوظيب ملساهمته املتميزة يف الربنامج التدرييب لإلدارة االسرتاتيجيةقائد شرطة  من التقديري الوسام  •

 ملساهمته الكبرية يف تطوير برنامج تدرييب حول اإلبداع واالبتكار. جامعة الباحة مني تقديردرع  •

 املتميزة يف الربنامج التدرييب للتخطيط االسرتاتيجي.ملساهمته  من قائد كلية القيادة واألركان التقديري الدرع •

 حلصوله على املرتبة األوىل يف الثانوية العامة باملنطقة اجلنوبية من األمري فيصل بن بندر تقديريةجائزة   •

 واحلصول على املرتبة األوىل على مستوى منطقة عسري األداء األكادميي العالي نتيجةالتعليم مبنطقة عسري من إدارة  اسيالدر التفوقشهادات   •

 للمساهمات الرئيسية يف سلسلة من الدورات التدريبية ATC نادي التدريب العربي مني تقدير درع  •

يف مسابقة أفضل موقع إلكرتوني  جبامعة امللك عبدالعزيز اجلامعيالتدريبية من قبل مركز تطوير التعليم  للدورةإلكرتوني جائزة أفضل موقع  •

  للدورة التدريبية

 لتطوير برنامج التخطيط االسرتاتيجي حملافظة القريات. جائزة لوحة تذكارية من وزارة الرتبية والتعليم •

 ملساهماته يف تطوير املركز. من قبل مركز تطوير التعليم والتعلم يف جامعة امللك عبدالعزيزدرع تقديري  •

 تعليم البنات مبكة املكرمةمركز األمري خالد الفيصل ووزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ووزير الرتبية والتعليم إدارة  تقديرية من  شهادة  •

 درع تقديري من وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان لتقدميه سلسلة من الدورات التدريبية يف اإلدارة االسرتاتيجية وتطوير التعليم •

 Dr. Valeri يف هولندا وفرنسا من قبل الدكتور فالريي سوشكوف ICGمن شركة  وحقوق التأليف والرتمجة اعتماد وشراكة اسرتاتيجية شهادة •

Souchkov 

عن الورقة البحثية بعنوان: "مرشح ميكانيكي قابل للضبط النتشار موجات االهتزازات  علمي من جامعة السلطان قابوس ألفضل حبث التقديرجائزة  •

 الطولية

 Prof. Robert الربوفيسور روبرت سوارتز يف الواليات املتحدة األمريكية الوطين لتعليم التفكري مدير املركزمن  ووسام التكريم عتماداالشهادة  •

Swartz    
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 المهنية المساهمات

والطالقة التواصلية ومهارات  للعقلالعادات األساسية تأصيل و واملتخصصةاملعرفة الواسعة والتكاملية  نقلو جداراتهم الطالب على تطوير مساعدة •

 .بطرق فعالةحل املشكالت 

 البيانات واإلحصاءات.حتديث املناهج الدراسية والبحث يف التطورات يف اجملاالت ذات الصلة وحتديث املواد لتعكس أحدث  •

 تقنيات متنوعة ملساعدة الطالب يف فهم املواد وفهم املفاهيم. تبين البعد التقين يف التعليم والتدريب واستخدام •

 عةومنذجة العمل اجلماعي واملرونة لضمان النجاح الرتبوي والتجاري للكلية واجلام امليكانيكية،املساهمة يف التعليم والتعلم يف ختصص اهلندسة  •

 قيادة تطوير وتوضيح املعايري األكادميية واجلودة جملال املوضوع •

والتعليم  املساهمة يف تصميم املناهج الدراسية واملوارد والربامج واملوضوعات وتطويرها وإدارتها ومراجعتها حسب االقتضاء لضمان أن يعكس التعلم •

 أفضل املمارسات وقيادة امليدان.

 واملساهمة يف التطوير والتحسني املستمر للتعلم والتعليم يف مجيع أحناء اجلامعة. تطوير حمفظة تعليمية شاملة، •

 املشاركة يف األنشطة العلمية اليت تؤثر على التعلم والتعليم يف اجلامعة وتعززهما. •

ة معلومات املكتبة اإللكرتونية وغريها من إعداد مواد عالية اجلودة لتقديم املواد الدراسية ودعم التعلم باستخدام املنصات القائمة على الويب وأنظم •

 أنظمة التعليم والتعلم اليت مت تطويرها لالستخدام يف اجلامعة.

 اختيار وتطوير املواد التعليمية والتعليم املخطط له لتعزيز تعلم الطالب. •

 ض التقدميية.استخدام جمموعة متنوعة من طرائق التعلم واملواد الداعمة لتسهيل عملية التعلم وإبراز العرو •

والطالقة التواصلية ومهارات حل املشكالت  للعقلوالعادات األساسية  واملتخصصة،الطالب على تطوير وإظهار املعرفة الواسعة والتكاملية  مساعدة •

 الفعالة.

ودعم ثقافة التنوع واإلنصاف  ،حل النزاعات توتفعيل اسرتاتيجيا والتقديربني األشخاص اليت تتطلب اللباقة والدبلوماسية النزاع إدارة حاالت  •

 أصحاب املصلحة اآلخرين.بقية واملوظفني واخلرجيني و واملتدربني والشمول مع الطالب

 مواكبة التقدم يف علم أصول التدريس والعمل على التحسني املستمر لطرق التدريس وإدخال مناهج جديدة للتدريس. •

 واملساعدة يف مجع البيانات واستخالص النتائج للمشاريع. دين،واملستفي حتديد الفرص البحثية للطالب •

 .وتلبية احتياجات تدريبية واضحة حمددةلتحقيق أهداف تنسيق وتسهيل وتنفيذ أنشطة إمنائية  ▪

 ساليب التعليمية.تقييم فعالية برامج التدريب والتطوير واستخدام بيانات التقييم ذات الصلة ملراجعة أو التوصية بالتغيريات يف األهداف واأل ▪

 توفري التوجيه والقيادة اليومية ألعضاء هيئة التدريس واملهنيني التدريب. ▪

 تنسيق سري العمل واألنشطة اإلدارية الالزمة لتقديم وتوثيق برامج وأنشطة الوحدة. ▪

 . اوغاياته املنظمة اجلامعة أو تقديم املدخالت واملساعدة يف ختطيط وتقييم وتنفيذ أهداف ▪

 . تواكب سوق العمل مثل مادة اإلدارة االسرتاتيجية ومادة إدارة املشاريع االحرتافية نظام التعليم يف كلية اهلندسةاقرتاح مواد جديدة يف  ▪

 تطوير وتصميم خطط املناهج الدراسية لتعزيز تعلم الطالب، وحتفيز املناقشات الصفية، وضمان مشاركة الطالب. ▪

 مع احملافظة على اخلصوصية التامة للطالب.  واإلرشاد األكادميي للطالب النفسيالتوجيه والدعم توفري  ▪

 . داخل اجلامعة وخارجها للمساهمة يف خدمة اجملتمع وتفعيل رسالة اجلامعة السامية التفاعلية التدريبيةالدورات تقديم  ▪

 واألنشطة املشرتكة يف املناهج الدراسية. العلوم اهلندسية يففيما يتعلق باالهتمامات البحثية  أعضاء هيئة التدريس التعاون التكاملي مع ▪

 تجربة إضافية 

 اآلن – 2017 مركز مهارات بيت اخلربة -استشاري  •

 اآلن – 2018 الوطنية لكود البناء السعودي اللجنةعضو  •

 2018 – 2013 والتقنية بالرياضجلنة جمموعة عمل العلوم اهلندسية والصناعية مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم عضو  •

 2014 – 2004 جلنة تقنية املعلومات، قسم اهلندسة امليكانيكية، جامعة امللك عبد العزيزرئيس  •

 2009 – 2007 مركز تطوير التعليم والتعلم جبامعة امللك عبد العزيزنائب مدير  •

 2007 – 2006 جبامعة امللك عبد العزيزوحدة الدبلومات بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر مدير  •

 2006 – 2005 وحدة تقنية املعلومات بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة امللك عبد العزيزمدير  •
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 قطوف إعالمية 

حنو التغيري )برنامج من ست وثالثني نشر العديد من املقاالت الصحفية واملشاركات اإلعالمية يف التعليم وتطوير الذات واملهارات الشخصية. رحلة 

هو برنامج حلقة( مت تطويره وتقدميه لعدد من الشبكات، فضال عن عدد من الربامج التلفزيونية احلية أو املسجلة. كما يتوفر برنامج "قلب الليل"، و

الشخصية. وإىل جانب كونه ضيفا يف برنامج العقد مباشر يركز على التفاعل املباشر مع املشاهدين حول القضايا املتعلقة بتحسني الذات واإلدارة 

 الثاني على إذاعة الرياض، فقد شارك أيضا يف عدد من حلقات برنامج صباح السعودية على القناة السعودية.

 

 
 
 

  

 معاني عميقة 3الرنين 2الرنين 1الرنين

    
 السعودي كود البناء  القارب الذكي  تطوير الذات   التخطيط الشخصي    

    
 سيغما 6حول لين  أفضل الممارسات 2اإلدارة االستراتيجية 1اإلدارة االستراتيجية    

    
  زهور من حدائق التدريب                 

    

    

    

    
    

https://www.youtube.com/watch?v=guvPu6eg_yw
https://www.youtube.com/watch?v=HDPGvNzRah8
https://www.youtube.com/watch?v=7KzQxbBP3Gs
https://www.youtube.com/watch?v=3w4mTlL8M5Q
https://www.youtube.com/watch?v=7rCTytq-Kvk
https://www.youtube.com/watch?v=XBZkf-hL7rw
https://www.youtube.com/watch?v=AwjKT2ZoMX8
https://www.youtube.com/watch?v=6gu1DVBX5vM
https://www.youtube.com/watch?v=iTr6popl5tg
https://www.youtube.com/watch?v=wPFHJ96-0rY
https://www.youtube.com/watch?v=RqV4ywEUEXo
https://youtu.be/afko95UWK_E
https://youtu.be/H_QznwFHTF8
https://youtu.be/QEVNSWF1E5I
https://youtu.be/nThDNKf4EYE
https://youtu.be/NjgqA9t51Qk
https://youtu.be/hmZqSVd49ss
https://youtu.be/2LNSrAMCE14
https://youtu.be/u-UpYjhyqKY
https://youtu.be/GR-N8RKtC3U
https://youtu.be/dGAWYJrSpc8
https://youtu.be/ZeGqc90KMpI
https://youtu.be/i4FXR4jA6LI
https://youtu.be/kkEc_wp8LdQ
https://youtu.be/FtSlLSZI9xo
https://youtu.be/w8fCIp1RgNU
https://youtu.be/ZVJV3HsI-qA
https://youtu.be/LUMuW3Gcsq4
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 (للتفاصيل ومعرض الصور يمكن النقر على اسم الدورة)  دريبدائق التمن ح 

 ما جسي  6 هندسة الجودة : لين

ن  دورة  ي   سيجما   6لي 
 2008نوفمبر    27فن

ن    28,2021لوزارة الصحة جدة يوليو   سيجما   6دورة لي 

ن   ي   سيجما   6دورة لي 
 2008نوفمبر  27فن

 

 تدريب المدربين

ي د
ن فن ي دورة تدريب المدربي   2013أبريل   9  بر

ن  ي دورة تدريب المدربي 
 2009يونيو   7جدة فن

ي جدة 
ن فن  2009أبريل  25دورة تدريب المدربي 

 

 على التفكير المبنيالتعلم 

ي جدة دورة 
اير  14التعلم القائم عىل التفكب  فن  2007فبر

 2014,  30يونيو التعلم القائم عىل التفكب  لجامعة الحدود الشمالية دورة 

اير دورة  ي رفحاء فبر
اتيجيات التعلم القائمة عىل التفكب  فن  2015, 26اسبر

 

 (OSHAإدارة السالمة والصحة المهنية )

 Feb 28, 2018مهنية إدارة السالمة والصحة الدورة 

 2018, 4إدارة السالمة والصحة المهنية أكتوبر دورة 

 

 إدارة الموارد البشرية

ي جدة يوليو دورة إدارة الموا
ية فن  2018,  26رد البشر

ي الرياض يونيو 
ية فن  2016, 2دورة إدارة الموارد البشر

 

 التخطيط التشغيلي

 2014, 28دورة التخطيط التشغيىلي لشهر مايو  

 

 ستراتيجيتقييم األداء اال

ي دورة  اتيجر  2011سبتمبر   18تقييم األداء االسبر

 

 المهارات اإلدارية 

ي مسجد المدينة المنورة  ورة د
 2014إدارة الجدول الزمنن

ي الحرم المنورة دورة 
 2014إدارة ضغوط العمل فن

 2014مهارات االتصال مسجد المدينة المنورة  دورة 

 2014المنورة   إدارة فريق عمل مسجد المدينةدورة 

 2014إدارة الجودة الشاملة مسجد المدينة المنورة  دورة 

 

 اإلدارة االستراتيجية

ي جدة 
اتيجية فن  2009مارس   23اإلدارة االسبر

ي كوريا الجنوبية 
ي فن اتيجر  Apr 9, 2012دورة إدارة التغيب  االسبر

اتيجية عرعر مارس    2018دورة القيادة االسبر

اير  اتيجية جدة فبر
 2016دورة اإلدارة االسبر

اتيجية بالمدينة المنورة مايو   2015دورة اإلدارة االسبر

اتيجية جدة سبتمبر  
 2014دورة اإلدارة االسبر

اتيجية الدمام نوفمبر 
 2015دورة اإلدارة االسبر

ي عمان  
بية والتعليم فن اتيجية لوزارة البر  2013يناير  5دورة اإلدارة االسبر

ي أبها مارس  
اتيجية فن  2013, 23دورة اإلدارة االسبر

اتيجية جدة أغسطس   2015دورة اإلدارة االسبر

اير  اتيجية جدة فبر
 2012دورة اإلدارة االسبر

اير  اتيجية جدة فبر
 2013دورة اإلدارة االسبر

اير  اتيجية جدة فبر
 2014دورة اإلدارة االسبر

اتيجية جدة مارس   2014دورة اإلدارة االسبر

ي قطر يناير  
اتيجية فن  2014دورة اإلدارة االسبر

اير  اتيجية الرياض فبر  2015دورة اإلدارة االسبر

ي جامعة الملك عبد العزيز جدة 
اتيجية فن  2008أبريل   7اإلدارة االسبر

اتيجية يوليو   2016دورة اإلدارة االسبر

ي يوليو  ي واإلدارة دبر اتيجر  2013دورة التفكب  االسبر

ي الرياض 
اتيجية فن  2009يناير   6دورة اإلدارة االسبر

 التخطيط االستراتيجي

ي القصيم مايو 
ي فن اتيجر  2016دورة التخطيط االسبر

ي جامعة الشارقة اإلمارات  
ي فن اتيجر  2011سبتمبر    18دورة التخطيط االسبر

ي مكة المكرمة يوليو 
ي فن اتيجر  2013, 1دورة التخطيط االسبر

ي لإلدارة العامة للجوازات السعودية  اتيجر  2014مارس  10دورة التخطيط االسبر

ي لكلية الملك خالد مارس   اتيجر  2018دورة التخطيط االسبر

ي عمان صاللة أغسطس  
ي فن اتيجر  2016دورة التخطيط االسبر

ي الرياض نوفمبر 
ي فن اتيجر  2017دورة التخطيط االسبر

ي لوزارة الشؤون اإلسالمية أبريل   اتيجر  2015,  13دورة التخطيط االسبر

ي دورة 
ي جدة فن

ي فن اتيجر  2018يناير   23التخطيط االسبر

ي للكلية التقنية بمكة المكرمة دورة  اتيجر  2012مايو   30التخطيط االسبر

بية والتعليم نوفمبر 
ي لوزارة البر اتيجر  2018,  25دورة التخطيط االسبر

ي لكلية القيادة واألركان بالجيش أكتوبر  اتيجر  2018,  29دورة التخطيط االسبر

ي القصيم مايو 
ي فن اتيجر  2016,  8دورة التخطيط االسبر

ي مسقط عمان يونيو  اتيجر  2015,  20دورة التخطيط االسبر

ي جدة يوليو 
ي فن اتيجر  2011دورة التخطيط االسبر

 

https://cv.asiri.net/#training
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/6sigma/
https://photos.google.com/share/AF1QipM2i7P8U8RJEhI1We47tbvHr7XuM-jPVkehbB481Mi9whH_cB4exq8de8YBruFCAA?key=WERyZ1BVT0EzTnk3dXlxQ3ROcEhPQzFjak9KWW9B
https://photos.google.com/share/AF1QipMBLWpGW6o1904th5q2ip7XdhTynwBXUrF7R6iN9UENKzXaUsHEVO8DJmQCLWzDBw?key=N3B1YlM0eGFQUWs2ejNjMmdJZjNINGJfZGhqUDRR
https://photos.google.com/share/AF1QipOvRH8Sf80xxOKaQ0sQZEe41t0IkI-OKb8XxgRUbZ5NQL2LrwwilSHW_f22c-KvrA?key=X2pJai1DcnR2Zjc1dVVRSjcyN2RxRGg0YXRwQTJR
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/training-of-trainers/
https://photos.google.com/share/AF1QipOdDiWQeADjYXtNZkNEOrQGRyCF1hG5asay_v7VsepAdFnjxRVeaxHuVpVGPEf92A?key=U2hTQzVnR2I5VDZOWkhvdjBNdF9tRS1LMWhvWVhR
https://photos.google.com/share/AF1QipPal-J_mnoet-J_mV2ihafKpcTvkDsieZiWsfpJDH0uIPWfBhVIOcP6cIcWePWU_w?key=bFQ2S0Q4WEFicVZ5WmlzNm5hM0RnLWtqcWZPRG1B
https://photos.google.com/share/AF1QipPu2Jkiq91cp3-xnhSWxcBVLp-RLx7xbOV_f4xCbqCk_a8XOkAfYpVaY_oiycTv5w?key=UmMyUnZnb1JMd0tFclc4V3NGZTlVWGFuU1FHb3Z3
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/thinking-based-learning/
https://photos.google.com/share/AF1QipN_tr7Ri8o9la6HEZOmPcivynZzM6M9drsHSxIIibkfl7T3ac_ZclrLuUIo8E52iQ?key=eTZNWl9vOEdJS1dBOVlQUmF3c21aOFhWQ3I1cVl3
https://photos.google.com/share/AF1QipNwwNxDigw1qifw26ZwM-uu18vOs-dp0q9XdzQ_8MwNu6Hf7d18GtND1YIowNUXJQ?key=OWFnNHhVNWp5dDZxeFZyZ1A1SkVEbUYyU0hLcmdR
https://photos.google.com/share/AF1QipNwwNxDigw1qifw26ZwM-uu18vOs-dp0q9XdzQ_8MwNu6Hf7d18GtND1YIowNUXJQ?key=OWFnNHhVNWp5dDZxeFZyZ1A1SkVEbUYyU0hLcmdR
https://photos.google.com/share/AF1QipNFwESMroU8vuKl8XC0DaLGYuNCKOJWnQjDNvObf84-mGlyAtX7aXxyRJZKEiW4Tw?key=RWN1WGJLVWlZMGFvTy1JUkVNOTYwSFZSWFYteF93
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/occupational-safety-and-health-administration/
https://photos.app.goo.gl/bFsMP4x5NjzWBZNm6
https://photos.app.goo.gl/Vo8z4nsx5mV2KBEt6
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/human-resource-management/
https://photos.google.com/share/AF1QipOjfOEL6UcvTse0FcT_o7nnZPzTVTmt_OflJAnXnJ_oaWqR_aZQ3DGmvJPmRfXKOw?key=TENZN2ViTXVIUGlRbnJqTTNuNFFrM1NqZ3l0Y0h3
https://photos.google.com/share/AF1QipMFFZL2lp3nkSEngaOUpLYlCLoioMLBApbGeG2gs1wDDdapMU56KI2bIlJK7NfOoQ?key=ZVVBWUZoN0RMMVNiQ2VYU0hLZ1Uwb3l5OXBQOWZR
https://photos.app.goo.gl/x7D6NPMqAE5fDHGK7
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/strategic-performance-assessment/
https://photos.google.com/share/AF1QipMzpdgiDMxb8SZ1R7Rud0WnfN3kVWZUpgV1lE0ZSuA7qoFV5SEqD2RsQ_XJXkwwHg?key=MTQ4bVpKUHdiU2RLSkVyX2NYWmtLdVA4a3VUdzNB
https://photos.app.goo.gl/f2b1EWJTWrVnrJPg7
https://photos.app.goo.gl/742NRgfqivyMJCyk8
https://photos.app.goo.gl/HtkaR2stgE9rsm6E7
https://photos.app.goo.gl/LVi42mycwVDv7DsK7
https://photos.app.goo.gl/BPBMCrvJtN7AcHY36
https://photos.google.com/share/AF1QipM-1M8EkAhGrXgeg4Z2zzLE3tzp2hcZPZ7yoIFCUeIcLocJry86cx68gpMZKmfsWg?key=ajZfbmYxTF9NODFncUE4ZV9udmtEWS0yZHd5NWlR
https://photos.google.com/share/AF1QipM-1M8EkAhGrXgeg4Z2zzLE3tzp2hcZPZ7yoIFCUeIcLocJry86cx68gpMZKmfsWg?key=ajZfbmYxTF9NODFncUE4ZV9udmtEWS0yZHd5NWlR
https://photos.google.com/share/AF1QipPPQeTk_QsZAkxVIuQIyAbNBjVr6Vw7vvissTwN3rf1xckCHvJm3_TJAXJFQCaK-g?key=ZVRjYTM2aGhJVVhMVlg5eUVkUlROa3E0VXFJckZR
https://photos.google.com/share/AF1QipPPQeTk_QsZAkxVIuQIyAbNBjVr6Vw7vvissTwN3rf1xckCHvJm3_TJAXJFQCaK-g?key=ZVRjYTM2aGhJVVhMVlg5eUVkUlROa3E0VXFJckZR
https://photos.google.com/share/AF1QipNptX-B70Hv32nxwRQcjUwyhhoj9ec-wTHz8raoe4Fl5jNMg_Ofu8TtiVni5RAQmg?key=ZklyTGxleTdWSEdOTzJLbUY3YVZZbkN4S3AySllB
https://photos.google.com/share/AF1QipNiDzC5h_hg-HPiPvKo4PXFMO3oz5v7hREw9Wuf3fO0Tov32Ywh9jz2HxgJFK6bXA?key=TmRGYTZMWHUzT3RFTE1ReUlLeDJWcnlWY21YNHR3
https://photos.google.com/share/AF1QipOYjP0DrKvx2upXTG4BcXIPvC4QJmFtQKT5oaH1Hpga7MiwDNcpSBM6yq8MRYP1AA?key=ZlpBVWU5bG9NbDZfUmtUZU5oNVpEVUhXdHIxbktn
https://photos.google.com/share/AF1QipMYwJvPn2NhBRpQOu9Rkrfl5sygmaXDw-V4r37833DcUhdc8Ck-7sRCNd35a0ULFw?key=eEdtWW5xZjRWb0NtVFJhMVJneFBwN1RhRXk4bUFn
https://photos.google.com/share/AF1QipOV2us76DPME0aRiDWm6XynbBjIQC1ryTDo2rRwT88gFqZ8XpGGuW0DhBPL0pD5UA?key=eHNDWm9DUGVFcEhVeXlHWWFibEJJY056TkdyZ1pR
https://photos.google.com/share/AF1QipOhpnaXd-BTzjzjz4y--az7cWCaLgeSOgamtzT8YEBYVfJ_r-Qbdjy9VCBZVVE-RA?key=cGh4QmRjWXdMRGRKNVFQeXp6cC01TUdqT3RCaUNR
https://photos.google.com/share/AF1QipPFSNA9JL-rWHJ3qbXmnwJmkNhxlsGaJGWCXa230ouo92htcX53qIhNQA7A926CmA?key=X0g2YVB6SVNJT0w4WWt5dWVDeUZCeWRiNGhPRHNn
https://photos.google.com/share/AF1QipO-j0fsGD1KPoYvQ2-InPnPkT4V7XT0d8Mtw0-tmKyRqjiRpYtz4SrNppJ6yIyyAw?key=UFA4YzVhMUxqMk15MEl2Ull0cldvVkc5Q1ZzbVdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMjsS3ffAeUDZpimkvzb2xKT-_aJzlFNjS-7xrPVZdH7DeFzfsAJYPQTKA3MAv2TQ?key=Ty1zLWU4RTRjOTR6Ul9WNUdrZENiQTR4U090NlF3
https://photos.google.com/share/AF1QipP-NgexThFOVNMCaKr49uHiHg5qkzaNKy6kUI1OMqJAvHZL69If4t7M3yLCaGSyzg?key=YWM0TnpLaXA3cVlRSFRiekw3UHJaRHFUZmxEd1JR
https://photos.google.com/share/AF1QipPMF8OJRqOJfFLZvP6Vcd1nkFvL56Q1u4ZXWs5iyR0RnFaa3k-7A9nWAszo85eX6w?key=Wmc5NHJYeE9NblM4SUx1ajNqckVvc0dMeFJNTGZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipPHD4CNdbUYgnGhD4rsQr6Pdyb7bYivHVEL19y82X63bJJ2zhAXuxZ_uuQmhLh6Ww?key=RUk4ZldNREl6bVJ0WUt1M0RVRk90SGJpWHRvNU93
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https://photos.google.com/share/AF1QipMLVmUsA_2BTXIMLXci8G9B-dzStB02eI5CZLL0kfW0pWXvYV7O3kXYyqziMHLTrQ?key=Z0E3NTAybUhDcUM5dDNEbUtSejV0bWtYNjQ1QXBn
https://photos.google.com/share/AF1QipNNMrd-lXKT8ubcPyIIy-NgZaUAiECQAvGpxIszxC37HkZx-MOG0Jt1I8WZDRTO7Q?key=VnI2RklNRTBZYUxJNEEwZmxCcnFpSFMyVXIzYmJ3
https://photos.google.com/share/AF1QipNuDcT5rnwTbqnavr49nXZQWjWeqtDrnoE1a1zWJHc8IeeA2RJQ6lGarDSW2qy_oA?key=ZEtpdDg5M0htWlljWUl6WEkwVWFEZFpwTFpHTzFR
https://photos.google.com/share/AF1QipO3XTv7u1QKuuaBDOUJXQgeT4noAWzk3mBCMlajmaYGIjo6DAjRR2lQJqUnDPb7fw?key=VVJjRmJRU3FUTElUSUViWHJXNXpOOF9jVUxyNmx3
https://photos.google.com/share/AF1QipNbZmHwaBqkd60YWVcpVA2j5PHjYPcZ462eXYEnKWDz6ypKAWb0OZjOiohHM0Ef_A?key=RWhsZnVDNmtRWHhwa1ZNZFpacXdPVTV2R2tiSXBR
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/strategic-planning/
https://photos.google.com/share/AF1QipPWL8lD38V6jOr-_knkZAB3WMp7MNuvyTBgoReTu_oyvr7Gurwzju-i1cUPovOyEg?key=MEFuc3ctWGlTZ1V3NFYxQy0wMnFDa3dvbmg2S1ln
https://photos.google.com/share/AF1QipMV1FJNZipZc3CpUGKayBQj66fxmgeObsdYksGKzNsCTtkzr37dO7xSGhCZ0xSuaw?key=ZDBVUkNZODRCN244ZTE2N3VuNVdLR3JsbjBEb2lR
https://photos.google.com/share/AF1QipOmWpyyXDnzcc61K01EpMKZfUDe13mTEVTI9IUd3lWMj005Lqlm0hzICgF2xKFsCQ?key=czlGOGQ4eFJFZTladUs1cmJRVE00bW5QVzRUS1RR
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https://photos.google.com/share/AF1QipNCTTE4mLk99e__ZZKhdp4JEi4Fq7LR8oyzhel0VIa13Z0DFygJtpmpvVsuI_TdYQ?key=elFlbTlBQUk1dkRUZ3EwWm5oY2pnVV9lbEUwNUpR
https://photos.google.com/share/AF1QipP_7kIADatrmaeYCE5D97Z5GyIfdu8K9pKcpgCRAwfX6meAycZZKozsGsqAsRp26w?key=ZEpKeDJOU2d1VW9tN2RNWUY3aXVQZFhfTFR0WWt3
https://photos.google.com/share/AF1QipOt6WXWV7C13lTXLk-94sNKKIbDzBZhkJveKn-n02OuOIomM30UpZuhZcSuKdyvjQ?key=NHhhOXdWZFA0VEVXemNQTGxMcHhkOThzV052azVB
https://photos.google.com/share/AF1QipMhHTBqiQVOtT_TZrYLkNrPfY0xxshVsxZaCUvJiiyp8XwRwSgkmv8nQy35L0WH0Q?key=Rm5GTExoa1pQM3dtLVRRZlo1aUxxVFJCSHlLWlln
https://photos.google.com/share/AF1QipN7Dy92D96Of8y32hWN5flNPgAS7i9W9iqSLGSzvAIyVKFWYpqXQoWxN7NwXeLcNA?key=OS1fdXVxckctenB3S0F0UGlhQUEyZ0FFLXBxRHln
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https://photos.google.com/share/AF1QipOQzqohZO4guSLpWkK00No359Jeo6gh4uS9DE3jQxm73DKDsI8n0r7GHYbVc5yqZA?key=bzE5eV9qS21DVXhaUHBpOXExSWcwMTU1Z0J6RjdB
https://photos.google.com/share/AF1QipO4TEi2m4v5mTZLqDFCpocQIo5qItFS0Ppj3XLM9rj8cWMcK0e__awi0-GYfXpcpw?key=S2VMSmlNX1NMdW1lbUxVSzBRRV9WbUVELTJWc19R
https://photos.google.com/share/AF1QipMfzzlrGV65se2MSFX6IWjpDhybRP0DeHESvD9wx5ZAuD8ZZGjCRbolJF--BJboZw?key=TXQxU0dZcUlDU2lwdkJvR3VDQmIxT185djRWWTdB
https://photos.google.com/share/AF1QipPcrNUl5YEUKVJgxh3Uesl4FEP-ZVhgLFKUBQzM1m5_74bcAkvSOQmOyKEeMEQQPg?key=YVhVRjBkcGoxYXlkVFYtZGhtdnUwSEhVM0JtSmx3
https://photos.google.com/share/AF1QipN9FgdkcxUwFv-gDHoJd_WzAVHjOKjmh_KUq12GNSpicHxGHJhUshB7IvMQrZTY8w?key=X2pyem9XVURnNk1jWUhuX3JRalhJQXlwT2EtRHlB
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 (للتفاصيل ومعرض الصور يمكن النقر على اسم الدورة)  دريبدائق التمن ح 

 

 TRIZنظرية حل المشكالت المبتكرة، 

كةل TRIZالدورة التدريبية األوىل من   2013يناير    1)سابك(  شر

 2013يناير   1ل )سابك(  TRIZمن  الثانيةالدورة التدريبية 

 2013لمركز )سابك( مارس    TRIZمن  الثالثةالدورة التدريبية 

 2013مايو  29ل )سابك(   TRIZمن  الرابعةالدورة التدريبية 

ي جامعة الباحة أبريل   TRIZدورة 
 2012,  2فن

ي المدينة المنورة   TRIZدورة 
ي فن
كة الميموبن  Apr 13, 2016لشر

ي جدة  TRIZدورة 
 2009مارس   31فن

ي الرياض  TRIZدورة 
 2008أكتوبر   20فن

ي جدة نوفمبر   TRIZدورة 
 2018، 18فن

ي جدة يوليو   TRIZدورة 
 2017, 21فن

ي الرياض TRIZدورة 
ي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فن

اير    3  فن  2016فبر

ي جامعة الملك عبد العزيز جدة أبريل   TRIZدورة 
 2011, 5فن

 2012, 30للكلية التقنية بمكة المكرمة أبريل    TRIZدورة 

ي الرياض  TRIZدورة 
 2015سبتمبر  6فن

ي الرياض  TRIZدورة 
اير  4فن  2011فبر

ي   TRIZدورة  ي دبر
 2012نوفمبر    14فن

ي   TRIZدورة  ي دبر
 2013يونيو   30فن

ي جدة  دورة 
 2006مايو   25تريز للعائلة فن

كة المياه الوطنية الجبيل دورة   Jun 30, 2015تريز لشر

كة المياه الوطنية جدة  دورة   Aug 28, 2015تريز لشر

ي   TRIZدورة  ي دبر
 2012نوفمبر    14فن

ي   TRIZدورة  ي دبر
 2012نوفمبر    14فن

ي   TRIZدورة  ي دبر
 2012نوفمبر    14فن

ي   TRIZدورة  ي دبر
 2012نوفمبر    14فن

 إدارة المشاريع االحترافية

ي أبريل   PMPدورة 
 2018, 22مرصف الراججي فن

ي أبريل   PMPدورة 
 2018, 29مرصف الراججي فن

ي  PMPدورة 
 2018مايو   6مرصف الراججي فن

اير   PMPدورة  ي جامعة الملك عبد العزيز فبر
 2013,  4فن

ي  PMPدورة 
 Sep 28, 2018التدريبية فن

ي يوليو  PMPدورة 
 2019،  27التدريبية فن

ي  PMPدورة 
 2018أغسطس  2التدريبية فن

ي  PMPدورة 
 2018يونيو   1التدريبية فن

 2018, 30التدريبية أبريل   PMPدورة 

 2019,  25التدريبية ديسمبر  PMPدورة 

 2019,  24التدريبية مايو  PMPدورة 

ي  PMPدورة 
 2019مايو   12التدريبية فن

 2019, 4التدريبية مايو  PMPدورة 

ي  PMPدورة 
 2019مارس  1التدريبية فن

ي  PMPدورة 
 2019مارس   24التدريبية فن

 2019,  9معهد الملك سلمان أبريل   PMPدورة 

ي   PMPدورة 
 2018نوفمبر   1فن

 2021,  13معهد الملك سلمان يونيو   PMPدورة 
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https://photos.google.com/share/AF1QipO8r5PvMUeVwPRwwuSnfbkZIDvBKX_9STYZxW406dcacbl0nyVwz9rqTMQ5VX4jmA?key=b3Vaa3ZDSWJhRDdWWHc1YktBVlhiSFV2NEkwVEtB
https://photos.google.com/share/AF1QipNBMUsY0BQ0Ih7i20QYjhlsKv0LaZqkLiHYeaor6_-eh1R6oXfEmIeA0k_44KGoyQ?key=S0ExMl9QNVRQbjVVTHRRbkNzcHQ4TTk1d2pVaVdB
https://photos.google.com/share/AF1QipPpYjZ-5Hv-oiJPJtCTRsFoBN7RdIxqoginE2Ryp5-61tM32y6fGO6IYZr3EEvCSQ?key=R3ZGMXVJbFZ3QTkzQ3dfby04aEpldkRFUFlLOThR
https://photos.google.com/share/AF1QipO13apTVnxW3yS8KMm4E_x_tEsKJGt_7N8nH3UD1jcOJMaSW2w-bZNFBhmLQ_PrSA?key=OGN1aGx4X0hqNU9qQkFmNmdYSFRjclR5MWt4NFhn
https://photos.google.com/share/AF1QipNuIV3JjzZ-Ihhbj24rsvpPActXDHnWzMrnGGQeWq6jfB1ga6iyJZQVIaZEAjSj8A?key=RUR5YVRvOW5wSGt2dEh0bUJvQ0YwQU40VVNVQjJB
https://photos.google.com/share/AF1QipOt81Ip6nKV-AHwqvOjMrIfbj3ChSJT6k-szlb8ZhivvMRK4cVE8vwJtjkswn5b-A?key=Y0FKRFNHaVFUYWQzQmV5bjZKRFJaUzNsVE1rclJR
https://photos.google.com/share/AF1QipMaH_NgTcG_YH7cUBLScO8WNV5kGFIxHx1qOztv9YnKu20yE6crQVBkUemXXr-PGw?key=dUY2RVRRNnVSWWZLU2ttRFhqMDljNjhQYnA0UjNn
https://photos.google.com/share/AF1QipMjnq8QxdEcQ49cfjpA1IUjKGrdVUgDw-70M6J2XaMqbez2xSob6TP7bTEdlXG8KQ?key=NmlocU1SWE52MkNjVGtBRGFBcGFZMHdWNE01cm1n
https://photos.google.com/share/AF1QipPghhjC3FSnDhuZRuwI8qc1zGMslxINdDQiW0rUeai4jwiiVtBsl61bJLV7ALO0Pg?key=TlVHYmxrSk5zT3kxc181THJSc01xLXNTNGVTT3JB
https://photos.google.com/share/AF1QipNuIV3JjzZ-Ihhbj24rsvpPActXDHnWzMrnGGQeWq6jfB1ga6iyJZQVIaZEAjSj8A?key=RUR5YVRvOW5wSGt2dEh0bUJvQ0YwQU40VVNVQjJB
https://photos.google.com/share/AF1QipNuIV3JjzZ-Ihhbj24rsvpPActXDHnWzMrnGGQeWq6jfB1ga6iyJZQVIaZEAjSj8A?key=RUR5YVRvOW5wSGt2dEh0bUJvQ0YwQU40VVNVQjJB
https://photos.google.com/share/AF1QipNuIV3JjzZ-Ihhbj24rsvpPActXDHnWzMrnGGQeWq6jfB1ga6iyJZQVIaZEAjSj8A?key=RUR5YVRvOW5wSGt2dEh0bUJvQ0YwQU40VVNVQjJB
https://photos.google.com/share/AF1QipNuIV3JjzZ-Ihhbj24rsvpPActXDHnWzMrnGGQeWq6jfB1ga6iyJZQVIaZEAjSj8A?key=RUR5YVRvOW5wSGt2dEh0bUJvQ0YwQU40VVNVQjJB
https://cv.asiri.net/portfolio-archive/project-management-professional/
https://photos.google.com/share/AF1QipP5hY77KL9V46kB2Ba5aIkkBVE6U2V1UIUCY1SF_vqwNwtbEV9GeABlrWn7wGcv5w?key=WUpvVUFwd1d6WUMxZjJaY01rWjlaVXNTRC03bEhB
https://photos.google.com/share/AF1QipNVYSwdAlfI36b1Iaa21L_2VM5nb-pEcFm6mvJxZEUzUqMjLLeOjCkShKrlIHC9lQ?key=c25RVEI0MVlNaUpId3JrWUpPbkNmeldEN3VGdkdR
https://photos.google.com/share/AF1QipNJF0bT4iFmF2ycxbnV52znbJO1lWLgtimKdonpcx84jqHfKlkUq-rHTyaYniygsw?key=VXZLbHhjTW9QVHBFY3RrWTRHWkFQOU5XaHpFcUt3
https://photos.google.com/share/AF1QipM9OgQOPbd1w1y3vp4FZsruoV8xjqji_uvLu7T8y3qOL48LMthU6F2IX7HlWGgjzA?key=eG5XNGwwaklTdGlDUmc3ekE3S2tHc1piUHJCUXRB
https://photos.google.com/share/AF1QipMpjCurW0sEIZqvleY25qg--EWh5VyCOvLf_TEZhMfH4BfvDvHo2vXoq4nMHHrOmw?key=b0dfYzEyQ0VXVHZhQk56Y0N6ekY5ZVhPRld3Rmtn
https://photos.google.com/share/AF1QipPtCCmfR7mGrqM6J4HosopCXoOqJ8r7VhxTiGHgmIUCu_-Uz_9JQA5Ie2U7TVk0YQ?key=TThBTkhOUWFIb2xCYU92X3pnVHJCdllWV2FPVHJR
https://photos.google.com/share/AF1QipMeGGAwcDtkXD_4JSliz5GdKekR3QQufJpvZTGuasX1kV7jdQqfQMyas034iLlX9A?key=RVVPelpacUtRQmZucUFYM3JPUnlMSG8zTjJPbUdR
https://photos.google.com/share/AF1QipMeGGAwcDtkXD_4JSliz5GdKekR3QQufJpvZTGuasX1kV7jdQqfQMyas034iLlX9A?key=RVVPelpacUtRQmZucUFYM3JPUnlMSG8zTjJPbUdR
https://photos.google.com/share/AF1QipMrZNmvNrQmuYFteDOG51i1XsxMMGx7ffjEJ3p2Om4Hh2YozCE-lYntfphdCmif5g?key=Q21SV0JIc01CWUN4ZlJjUEE2YUVzUlp5bWoyRzZR
https://photos.google.com/share/AF1QipNmMijDpvSamuBSm8Nf2NbA9jIaapPLcgLCMIzO9sAh-O1qlNBMY3wKsSIYTvqWvA?key=dHFDdmFaekRZcDJpSEpKMUNNUUYyTjVHc3FqMVJn
https://photos.google.com/share/AF1QipNmMijDpvSamuBSm8Nf2NbA9jIaapPLcgLCMIzO9sAh-O1qlNBMY3wKsSIYTvqWvA?key=dHFDdmFaekRZcDJpSEpKMUNNUUYyTjVHc3FqMVJn
https://photos.google.com/share/AF1QipNgycqLq3d3fBbOeY-JJKr1wjcD0CvO20FXE-D3fl2R9Tp3Iir5-ooa41z4Wvq5RQ?key=dWlGOWt1SHZnOEtHVnh1eC1DQ0NGSC1MVGEyVV93
https://photos.google.com/share/AF1QipPCc59MvtdJm8ibL_nsBLVBDaBeiMfRoE7Cot-pSHAbIrjHl4hV7ZhBinqG5zn_Cg?key=VGlZSDlCRnNYRWhQaHlzb0I4TE5TXzZyMkp4Z3pn
https://photos.google.com/share/AF1QipNcWcJ6sLniRMd69wpPYNcOPl_Iq0IzireJ3shSY9DwVnAm1RBJcl8Y3KVRsDiAvg?key=XzRjN1NYekFPWDBFdGs0NFEzZnZ0eHhZQ3BsaXp3
https://photos.google.com/share/AF1QipMQypEWPOvd9tQZdFhk5WTm9Ke8LVemMU4LuIiL_ld-94mXx9_6W4j5Zjgg5l0Bmw?key=bFFYNTB4V3I3djg2VTQ5VjZLYkp1M2lnbExxdnd3
https://photos.google.com/share/AF1QipP69DUR2XNkwx3Gh2JIvCB3cvjx1jdFwLg235TCj-zHiZuVXnRXjxkdQgyKuZARhQ?key=TlJDdE92dUZvU0N1SzlGUnpqRkEyRENNQk55TlNR
https://photos.google.com/share/AF1QipMn9xvLgOiBU5q2JbIgkdw1wNL-xLwepseYMzxnkP3jWfiUeBRJaDwOiPjjefgxww?key=TFFBeWVnMXBqM25ObnZFdXlqd2JTT1Y1cGViMjRB
https://photos.google.com/share/AF1QipMvscn_i0MWhzzkPUMGIqpBjEU5bjW9JKXEIivJw_M726JURyjMAvIGSm6a32CIBA?key=MWZjN1dPM210V2RJaEh0c0NQQlRaNkkyRkdJQ2dn
https://photos.google.com/share/AF1QipOLHyToQwy3cfwgUsZGX39BtZCqIKiZcGlPABx9e8lUDqzeuPoURqgZygLbmPdI6Q?key=V1dzUFY0ZURZeWktYUE1VndXRTZnWEgweVdrN05n
https://photos.google.com/share/AF1QipPoC-t9HqVxhJeXSzbPWzs5lovy3Lk7ugxbXRw1jTjitVM3ou34IM9z525CSINWTg?key=aU9scEI5T1lKa1dHQ1BpdlJrZVFBTHBIc1RjdS1R
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ي للطرق الحسابية فن "، المؤتمر األوروبر ي لألنابيب المربعة تحت التكسب  المحوري الديناميكي العنارص المحدودة والتحليل التجرينر

 .(2004)، 28-24، يوفاسكوال، فنلندا، ECCOMAS 2004 العلوم التطبيقية والهندسة

ي،  .س • از محرك مركبة السيارات باست"عسير ن كيب الدوريةعزل اهبر مارس،   9-4، سان دييغو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، SPIE 2005،  "خدام أنظمة البر
(2005). 

ي  .س • وس عسير , " دعامات دورية لنظام دعم علبة البر ن  .Journal of Vibration and Control, V11 (6), 709-721, (2005) ," و ع باز و د بايبن

ي  .س • , " دعامات دورية نشطةو ع باز و  عسير ن  .Journal of Smart Material Structures, V15, 1707-1714, 2006 ," د بايبن

ي، • ازات محرك السيارات س. عسير ن  .(2006)، 1، رقم 17 ، العلوم الهندسية،JKAU ،الهياكل والمواد الذكية ، "أ. الجاوي، "الحوامل الدورية لعزل اهبر

ي،  • ي المحتمل للتكنولوجيات الجديدة عىل نظام التعليم العاىلي   الدراسيةالمادة موقع "س. عسير ،  2، العدد  12،  ، العلوم الهندسيةJKAU ،"كمثال عىل األثر اإليجابر
 .(2006)،  17-3الصفحات  

ي • ازات الطولية " ,س. عسير ن  .Shock & Vibration Journal, Vol. 14 Issue 5, p377-399, (2007) ," مرشح ميكانيكي قابل للضبط النتشار موجة االهبر

ي،  • از لمحرك مركبة السيارات باستخدام حوامل دورية"س. عسير ن از  ،"تخفيف االهبر ن  .V3 (3)  ،(2007)المجلة الدولية لضوضاء المركبات واالهبر

ي، • ي للمنصات البحرية ذات امدم. عبد السالم، أ. الغ س. عسير -V20 (1) ،pp93 ، العلوم الهندسية،JKAU ، "األرجل الدوريةي، "االستجابة الديناميكية لنموذج تجرينر
105 ،(2009) 

ي،  • از النطاق العريض باستخدام قضبان دورية هجينة"س. عسير ن ن اهبر  V5 (1) ،(2010)، مجلة البحوث الهندسية ،"توهي 

ي،  • اع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رقم "س. عسير "، براءة اخبر  .(2010)، 06270232المحرض التفاضىلي

ي،  • ن لتحقيق أقىص قدر من األداء المهيج"عسير ن التفاضليي   V2 (6) ،(2012)، المجلة الدولية للميكانيكا والتطبيقات ،"تصميم وتنفيذ المحرضي 

ي ، • از باستخدام المواد المتدرجة وظيفيا س. عسير ن ن االهبر  ,V78 (1), pp693-702 ,دسة والتكنولوجيااألكاديمية العالمية للعلوم والهن ,"ح هدية ، و عيىس, "توهي 
(2013) 

ي، • از الميكانيكي لهياكل المنصات البحرية س. عسير
ن ، "التحليل النظري لالهبر ي

 (2014)، 11- 1، صV4 (1)، المجلة العالمية للميكانيكا ،"ي. الزهرابن

ي .ليو ، ج. مور ، س. الدورسي ، ه. هيديا ، س • ي للمواد غب  المتجانسة" ،  ، و. ليو ، "نموذج  عسير
الميكانيكا الدقيقة لقواعد الواصف اإلحصاب 

 .(2014)،   (IF: 2.43) الحاسوبية الميكانيكا 

ي  • ازات لنظام القيادة باللولب الكروي س. عسير ن  International Journal of Advance Research in ," و ح دايكن, " النمذجة الديناميكية وتحليل االهبر
Science and Engineering, IJARSE, Vol. 4, No.5, (2015). 

ي .ليو ، ج. مور ، س. الدورسي ، ه. هيديا ، س • ي األوعية الدموية الدقيقة للورم: دور حجم وشكل ووظيفة سطح   عسير
، و. ليو , "نقل الخاليا والجسيمات النانوية فن

ن الواجهة ."الجسيمات النانوية   .(2016)،  6.1،   تركب 

ي، • ن أداء طالء الركبة االصطناعية بدون أسمنت من خالل مواد متدرجة وظيفياه.   س. عسير  .(2016) .945- 939، ص   58،  اختبار المواد ".هدية، ن. فودة. "تحسي 

ي،  • ازي لزراعة األسنان المتدرجة وظيفيا"س. عسير ن  .(2016)،  12المجلد   ،(YJES) مجلة ينبع للهندسة والعلوم ،"التحليل النمطي واالهبر

ي .ليو ، ج. مور ، س. الدورسي ، ه. هيديا ، س • النمذجة متعددة المقاييس القائمة عىل الوحدات عىل المرونة اللزجة للمركبات النانوية ", ، و. ليو عسير
 .(2016)،  15- 1، ص الميكانيكا الحاسوبية ."البوليمرية

ي، سعيد،  • ، رقم  القارب الذكي لصيانة حمامات السباحة"، مك"س. عسير اع األمريكي
 .(2020)، 10,713,918تب براءات االخبر

ي ،  • از باستخدام المواد المتدرجة وظيفيا"س. عسير ن  .(2013)،  23- 19، تورونتو ، كندا ،   األكاديمية العالمية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا ،  "تخفيف االهبر
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ي، و •   ش أقباس، و محمد الطاهر، "التحليل الديناميكي للحزم العميقة اللزجة المرنة المتدرجة وظيفيا ذات الظروف الحدودية المختلفة بسبب حمل س. عسير
 .(2020)، 5، العدد 12، المجلد المجلة الدولية للميكانيكا التطبيقية ،"النبض

ي، • يف د. أكباس، ومحمد الطاهر، "تأثب   س. عسير ات المسامية عىل سلوك ما بعد االلتواء لألصداف المنحنية بشكل مضاعف من الرغوة المعدنية غب  الكاملة  ورسر
 (2020) 6، العدد  75، المجلد  الهندسة اإلنشائية والميكانيكا ،"هندسيا مع المقويات

ي، •  مجمعات نحاسية ذات قواعد شيف مركبة جديدة وأصباغ آزو  محمد أ. قاسم، م. أ. الطاهر، خالد محمد سعد، "مركبات تنسيق جديدة مبنية عىل س. عسير
 J. Electrochemical. Sci. , 15 (2020) ،"كمحسسات للخاليا الشمسية الحساسة للصبغة الطيفية والكهروكيميائية

ي، • الهندسة   ،"ركبات النانوية البالستيكية المطاطيةوسيف د. أكباس، ومحمد الطاهر، "نموذج تنبؤي للمسافة البادئة الكروية عىل سلوك تحميل وتفري    غ الم س. عسير
 (2020) .6، العدد 75، المجلد  اإلنشائية والميكانيكا

ي، • ي  س. عسير
،  الهندسة اإلنشائية والميكانيكا ،"وسيف د. أكباس، ومحمد الطاهر، "االستجابات الديناميكية المبللة لشعاع سميك متدرج وظيفيا تحت حمل نبىصن

 .(2020) ،6، العدد  75المجلد 

ي   • ن شفرة توربينات الرياح بالمواد المركبة"س. عسير از وتحسي  ن
ي    ، "تحليل االهبر

ي حول تطوير المعرفة من وجهات نظر متعددة التخصصات فن
المؤتمر الدوىلي الثابن

 .(2021)،   28- 24ديسمبر ، اسطنبول ، تركيا ،   22 - 23،   (ICAKMPET-21) الهندسة والتكنولوجيا

ي، أ  •  Ceramics،   "وجيه، م. أ. الطاهر. "نموذج تنبؤي للمسافة البادئة الكروية عىل المركبات النانوية البالستيكية المطاطية: سلوك التحميل والتفري    غ .س. عسير
International 45.3 (2019): 3088-3100. 

ي أ. المشهور، ،  • از جديد مضبوط يعتمد عىل درجة واحدة من حرية الحركة االنتقاليةمم" .س. عسير ن  .Int Appl Mech 57   ،373-377   ،(2021)،  "تص اهبر
https://doi.org/10.1007/s10778-021-01088-0 

ي  •  .Science International  ،33 (5) (2021): 371-378 "نمذجة وتحليل الربيع الجديد المصنوع من مواد متدرجة وظيفيا" .س. عسير

ي أ. المشهور و • از مضبوط جديد يعتمد عىل درجة واحدة من حرية الحركة االنتقالية" .س. عسير ن ،   Cogent Engineering  ،8: 1   ،(2021)،  "تطوير ممتص اهبر
1976929   ،DOI: 10.1080/23311916.2021.1976929 

ن و  • ي حمزة ديكي  ي الهندسة الميكانيكية ، المجلد  "،  س. عسير
" ، التقدم فن ي

ازي للشفرات التوربينية الريحية ذات المحور األفقر ن از االهبر ن ية لالهبر (  9) 13دراسة بارامبر
111   ،(2021) 

ي  • الية للهندسة الميكانيكية ، " .س. عسير ن عىل لوحة واحدة" ، المجلة األسبر  :DOI،   (2021)دراسة عددية للتأثب  عىل الوجهي 
10.1080/14484846.2021.2005864. 

ي و. درباس و  • ازها ، المجلد "،  س. عسير ن ي حدبات الطريق مع أنظمة تعليق مختلفة" ، المجلة الدولية لضوضاء السيارة واهبر
ازي للمركبة فن ن ،   (2)  18السلوك االهبر

(2022). 

ي  • ن شفرة توربينات الرياح بمواد مركبة" ، المجلة الدولية للهندسة الميكانيكية ، المجلد  " .س. عسير از وتحسي  ن
،   6259-6247، الصفحات  1، العدد  7تحليل االهبر

(2022). 

• ، ن ، نارص، منصور ف. ياسي  ي عىلي . "مقالة بحثية طريقة تكرار س. عسير ن ن من ، رشيد نواز، اليق زادة، محمد مهتاب علم، وندوالن سي  ية جديدة لحل نظام مقبر
تيب الكشي Drinfeld-Sokolov-Wilson معادالت   .(2022) مجلة المواد النانوية ".(FSW) والمياه الضحلة الكشية (FDSW) ذات البر

ي  •  .(2022)لعضوية وتطبيقاتها، الكيمياء الحيوية غب  ا  ".(NAS) المعالجة النشطة لكيمياء المياه لحمامات السباحة باستخدام نظام آىلي جديد" .س. عسير

ي ،.الدعيص، فؤاد س • ، محمد مهتاب علم، تازة غول. "تدفق السوائل الكهرومغناطيسية الهيدروديناميكية الكشية مع تحوالت  س. عسير ي ، أنور سعيد، جيهان مجدوبر
 .(2022)تشابه جديدة." مجلة المواد النانوية، 

ي •  .(2022)السلوك المرن للطرف االصطناعي غب  المعزز للورك المصنوع من مركب مع تصنيف الخصائص المادية." مجلة المواد النانوية،  " .س. عسير

ي • وط عىل قضيب الصيد مصنوع من مواد مركبة متدرجة وظيفيا باستخدام تحليل العنارص المحدودة". مجلة المواد الحيوية التط" .س. عسير يقية بتحليل مقارن مشر
 .22808000221089774(: 2022والمواد الوظيفية ، )

، إبراهيم ع.، و  • ي عىلي  Materials ".التحليالت الحرارية والميكانيكية لقرص القابض الجاف المصنوع من مركب مصفوفة األلومنيوم المتدرج وظيفيا" .س. عسير
Research Express 9, No. 4 (2022): 046507. 

ي • ي المصنوع من مركب مع وبدون تصنيف خاصية المواد تحت حمل مستقر." مجلة المواد النانوية  السلوك المي " .س. عسير
ك الحلزوبن  .(2022) 2022كانيكي للزنبر
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، إكرام هللا، ن. أمب  أحمد، عناية هللا، تيسب  محمد، • ن ، يونغ مي  ي ىلي  ".DJM غب  المستقر عبر الفضاء المسامي مع تأثب  االنزالق: نهجتقريب تدفق الضغط  " .و س. عسير
ي وسائل اإلعالم العشوائية والمعقدة ) 

 .15-1(:  2022موجات فن

ي •  .(2022) 69تصميم وتحليل نظام مفصل الورك بدون أسمنت باستخدام مواد متدرجة وظيفيا." أرشيف الهندسة الميكانيكية  " .س. عسير

ي  • . "تحليل نقل الحرارة لنظام مولد بخار الماء/بروميد  إلياس محمد ص  .س. عسير ليح، خالد محمد الفواز، عقيل ف. العوقة، س. محمد سجادي، وأسامة ك. نصب 
ي التطوير الحراري للبطاريات". مجلة تخزين الطاقة 

 .105118(: 2022)  53الليثيوم المستخدم فن

• ، ن ، قاسم، منصور ف. ياسي  ي عىلي وكاشف عىلي أبرو. "دور المرونة اللزجة عىل النظام الحراري الكهروميكانيكي المعرضة للمناطق الحلقية   ، أمجد عىلي باشا، س. عسير
يائية األوروبية ن ي وجود مجال مغناطيىسي مائل موحد". المجلة الفب 

 .10-1(: 2022)  7، العدد    Plus 137 لألسطوانات فن

ي  • . "تحليل نقل الحرارة العابر لمجموعة ، سعيد عبدالعزيز، الياس محمد صليح، خالد محمد ا س. عسير لفواز، عقيل ف. العوقة، س. محمد سجادي، وأسامة ك. نصب 
ي وحدات البطارية الحرارية مع سوائل نانو العاملة

 .105184(:  2022)  53مجلة تخزين الطاقة   ".Al2O3 متصلة بشكل متسلسل من مواد تغيب  الطور فن

ي  • ن أداء تحويل الطاقة المتجددة وتخزينها عبر إلياس محمد صليح، خالد  .س. عسير . "تحسي   ANN محمد الفواز، عقيل ف. العوقة، نضال أبو حمدة، وأسامة ك. نصب 
ة الشعة." المجلة الدولية لبحوث الطاقة ي نظام سخان المياه بالطاقة الشمسية مع مضخة دائرية كهروضوئية متغب 

 .فن


