
 االسم:

 حامد بن ضافي بن محمد الوردة الشراري

 الدرجة العلمية:

)  1425  ذو القعدة –اتصاالت –دكتوراة في الهندسة الكهربائية 
 (2004ديسمبر

(CE-SCE:) 

 هي اعلى شهادة مهنية تمنحها الهيئة السعودية للمهندسينو

 هـ3/3/1438  هـ الى3/3/1430عضو مجلس الشورى السعودي من 

 نائب رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بمجلس الشورى.

 عضو لجنة التعامالت االلكترونية بمجلس الشورى.

 لشورى.عضو اللجنة االستشارية للشأن العام بمجلس ا

 -ه1433عضو مجلس امناء كليات الشرق العربي للدراسات العليا من 
 هـ.1438

عضو اللجنة االستشارية التأسيسية لكليات الشرق العربي للدراسات العليا 
 )الفيصل سابقا(.

 عضو الهيئة االستشارية لكليات الشرق العربي للدراسات العليا.

 هـ .1434 /6عضو مجلس ادارة المركز الوطني ألبحاث الشباب من 

جامعة الملك سعود -كلية الهندسة –عضو هيئة التدريس )متعاون( 
 3/1434الى  3/1431من



 هـ. 1430عضو هيئة التدريس بجامعة الجوف من 

( للمشاركة 1430-1427معارا من معهد االدارة العامة لجامعة الجوف )
 الجوففي تأسيس جامعة 

 ه.1430الى  1413عضو هيئة التدريس بمعهد االدارة العامة من 

عضو هيئة تدريس زائر )متدرب( بمركز تطوير موظفين الحكومه 
 كوالرادو. -االمريكيه الغربي دنفر 

 هـ.1432الى  1427عضو مجلس ادارة نادي الجوف االدبي من 

 فرع االنجاز الوطني. -عضو اللجنة العلمية-( 2009جائزة الملك خالد )

رئيس وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف 
 2016تركيا  –الناتو

الدراسات )كلية طب، جامعات تقنية، وجامعة الملك سلمان للتقنيات 
 المتقدمة(.

 الخبرات العملية:

 هـ3/3/1438هـ الى 3/3/1430من  –السعودي عضو مجلس الشورى 

نائب رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بمجلس الشورى 
 عضو لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بمجلس الشورى

عضو لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بمجلس الشورىاالوربي، 
وركينا فاسو، ساحل العاج، السنغال، فرنسا، النمسا، بلجيكا، لوكسمبورج ،ب

 غينيا، غينيا

 بيساو، مالي ،تشاد، الكونغو، الجابون.(



عضو لجنة الصداقة البرلمانية التاسعة بمجلس الشورى مع الدول )االردن، 
سوريا، لبنان، تركيا، اليونان، قبرص، المجر، التشيك، العراق، فلسطين، 

 بلغاريا، وسلوفاكيا(

هـ برئاسة معالي 1433ت االلكترونية بمجلس الشورى عضو لجنة التعامال
 نائب رئيس مجلس الشورى.

هـ، برئاسة 1437عضو اللجنة االستشارية للشأن العام بمجلس الشورى 
 معالي مساعد رئيس مجلس الشورى.

 62رئيس وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الدورة السنوية 
 م.2016كيا تر –للجمعية البرلمانية لحلف الناتو

عضو الوفد المشارك في اجتماعات رابطة مجالس الشيوخ 
 هـ:1432الجابون

 مثلت المملكة في احدى اللجان لمتخصصة )لجنة الشباب والتدريب(.

 هـ.1432عضو الوفد الزائر لدولة التشيك ودولة المجر 

مثل المجلس في استقبال وتوديع ومرافقة بعض الوفود الزائرة للمجلس 
 هات أخرى.ولج

بعض الجهود التي بادرت فيها وشاركني بعض الزمالء وقدمتها للمجلس  -
 وتم التصويت بالموافقة عليها:

< مقترح مشروع " نظام حماية البيانات الشخصية" وقدم لمجلس الشورى 
 ( من نظامه.23ووافق عليه باالغلبية وفقا للمادة )

عات غير المؤينة" وقدم < مقترح مشروع " نظام الحماية من االشعا
 ( من نظامه.23لمجلس الشورى ووافق عليه باالغلبية وفقا للمادة )



< مقترح مشروع " نظام تنمية االبتكارات" وقدم لمجلس الشورى ووافق 
 ( من نظامه، ورفع للمقام السامي.23عليه باالغلبية وفقا للمادة )

ار ليمول المشاريع < مقترح مشروع " تعديل نظام بنك التسليف واالدخ
االبتكارية والواعدة" وقدم لمجلس الشورى ووافق عليه باالغلبية وفقا للمادة 

 ( من نظامه.23)

< مقترح مشروع " الالئحة التظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق" وقدم 
 ( من نظامه.23لمجلس الشورى ووافق عليه باالغلبية وفقا للمادة )

ظام الدفاع المدني لمعاقبة المتهورين في < مقترح مشروع " تعديل ن
الظروف المناخية القاسية" وقدم لمجلس الشورى ووافق عليه وفقا للمادة 

 ( من نظامه.23)

< موكل علي بالمجلس منذ اكثر اربع سنوات دراسة وانجاز "مقترح نظام 
 بفضل هللا.-لنقل وتوطين النقنية"، وقد تم انجازه ورفع للمجلس القراره 

ل من رفع راية اهمية )امن المعلومات في المملكة( في المجلس من خالل او
المداخالت المركزة وصناعة توصيات اصبحت قرارات للمجلس لهذا تم 

 انشأ مركز االمن االكتروني الوطني مع الكتابة الفاعلة في الصحافة

 والمجالت للتوعية.

بصناعة العديد من  باالضافة للمساهمة الفاعلة مع زمالئي االعضاء الكرام
 القرارات النوعية التي صدرت من المجلس ورفعت للمقام السامي الكريم.

 /5. عضو الهيئة االستشارية لكليات الشرق العربي للدراسات العليا من 2
 هـ.1438

 –كلية الهندسة  -. عضو المجلس االستشاري لقسم الهندسة الكهربائية3
 هـ.1435جامعة الملك سعود من 



كلية الهندسة  -. عضو هيئة التدريس )متعاون( في قسم الهندسة الكهربائية4
....)ثالث سنوات 3/1434الى  3/1431جامعة الملك سعود من –

 متتواصلة(

. عضو اللجنة االستشارية التأسيسية لكليات الفيصل للدراسات العليا، 5
 هـ.1430الرياض، من 

جائزة الملك خالد  -وطنيفرع االنجاز ال-. عضو اللجنة العلمية 6
(2009.) 

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم  –. محكم مشاريع ومقترحات بحثية 7
 والتقنية.

. ترأس احدى الجلسات العلمية في المؤتمر الدولي األول لمكافحة الجرائم 8
 (.2015المعلوماتية، الرياض )

في توظيف  . ترأس احدى الجلسات العلمية في مؤتمر جامعة طيبة الدولي9
 (.2013تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه )

. ترأس احدى الجلسات العلمية في مؤتمر جامعة طيبة الدولي االول 10
 (.2012للحوسبة وتقنية المعلومات)

. ترأس احدى حلقات النقاش في المؤتمر السادس لجمعية المكتبات 11
 .2010الرياض  –والمعلومات 

 –. ترأس احدى الجلسات العلمية في المؤتمر الهندسي الدولي السابع 12
 (.2007جامعة الملك سعود )

.شارك باللقاء الوطني السابع للحوار الوطني الفكري الذي عقد 13
)مجاالت:العمل التوظيف( )اخترت للمشاركة من ضمن  2007بالقصيم

 شخصية رجالية على مستوى الوطن( 36



المشاركة –هـ( 2/3/1430هـ الى 5/1/1427جوف )من . جامعة ال14
في تأسيس جامعة الجوف )احد المؤسسين االوائل الثالث للجامعة بجانب 

 معالي د عبدهللا

المكلف وسعادة وكيل الجامعة، معارا من معهد   الفيصل مدير الجامعة
انتقلت رسميا لجامعة الجوف بطلب من  1430االدارة العامة ومن بداية 

 ي مدير الجامعة انذاك(:معال

 عميد كلية الهندسة )اول عميد مؤسس(. -

المؤسس والمشرف على الجودة واالعتماد االكاديمي بجامعة الجوف حتى  -
 تحولت الى عمادة.

المؤسس والمشرف على التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة  -
 الجوف حتى تحولت الى عمادة.

 لكتروني لجامعة الجوف.المشرف على الموقع اال -

 (-ترأس وعضو بلجان عديدة دائمة وغير دائمة بجامعة الجوف )مرفق -

 مثل جامعة الجوف بعدة اجتماعات داخلية وخارجية. -

 ترأس وشارك بعدة مؤتمرات علمية داخلية وخارجية. -

 حكم الئحة "التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد" للجامعات السعودية. -

ركة في اجتماعات عمداء كلية الهندسة في المملكة ودول مجلس المشا -
 التعاون الخليجي.

 الرياض-هـ(1430-1413. معهد اإلدارة العامة )15



* أستاذ الهندسة الكهربائية المساعد، إدارة برامج الحاسب اآللي و 
 الرياض. -معهد اإلدارة العامة –المعلومات

 ت وشبكات الحاسب اآللي.تدريس مواد االتصاال -

 عضو في لجنة التدريب عن بعد مع البنك الدولي. -

 منسق مشروع شبكات األلياف البصرية. -

 * مدرب

معهد اإلدارة  -)عضو هئية التدريب( في قطاع إدارة البرامج الهندسية
 و المهام تشمل التالي:  -العامة

 تدريس وتدريب المهندسين والفنيين في ادارة الصيانة والتشغيل. -

 تقييم وتطوير وتصميم البرامج الهندسية. -

مشرف ورئيس الفريق في تطوير مشاريع االتصاالت بمركز الحاسب  -
 االلى بمعهد االدارة العامة التالية:

 زيادة سرعة االنترنت. -ا

 االلياف البصرية. ربط المعهد بفروعه بواسطة -ب

ربط المعهد بالبنك الدولي بواشنطن عن طريق االقمار الصناعيه  -ج
 لغرض التدريب عن بعد.

المشاركة بوضع دليل لتدريب اعضاء هيئة التدريب الجدد باللغه  -
 االنجليزية.

مساعد مدرب )معيد( في إدارة البرامج الهندسية و مهندس مشرف في  -
 .إدارة التشغيل والصيانة



 الرياض. –. عمل أستاذ متعاون في معهد الخليج للعلوم التطبيقية 16

.عضو هيئة تدريس زائر بمركز تطوير موظفين الحكومه االمريكيه 17
والية كوالرادو وشمل  - 1999بمدينة دنفر -الغربي لمدة ثالثة اشهر 

 التالي:

 .* االطالع على طرق البحث واالستشارات والتدريب الحديثة

 * المشاركة في إعداد المواد وحقائب التدريب وقاعات الندوات.

* تركيب و ربط اجهزة حاسب آلي حديثه وتصميم صفحه للمركز على 
 االنترنت.

 .1432 -1427.عضو مجلس ادارة نادي الجوف االدبي 18

 الخبرات العلمية والتأهيلية:

 معة اوهايو الحكومية.جا -االتصاالت  –* دكتوراه في الهندسة الكهربائية 

 جامعة اوهايو الحكومية. -اتصاالت  –* ماجستير في الهندسة الكهربائية 

 جامعة الملك سعود. –* بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

 الجوف. -من أوائل المملكة –ثانوية طبرجل  -منطقة الجوف –* ثانوية عامة )علمي(

 

 المؤلفات:

 * أطروحة الدكتوراه.

ON OF THE ARDWARE IMPLEMENTATIA HIGH PERFORMANCE HPh.D. DISSERTATION, “
ROCESSING G A DIGITAL SIGNAL PIGNAL ALGORITHM USINIMBEDDED REFERENCE S

Athens, Ohio, U.S.A –Ohio University  ”BOARD 

 * رسالة الماجستير



TD/CCSKSYSTEM AN IMPLEMENTAION OF ACQUISITION USINGMASTER THESIS “ 

Athens, Ohio, U.S.A –” , Ohio University ON A MULTIPATH CHANNEL 

 

 * مشروع البكالوريوس

”, King MODEMS REVIEW; HARDWARE AND SOFTWARECONTROLBACHELORS PROJECT “
Saud University – Riyadh, Saudi Arabia 

 

 2012البحوث: حتى عام  –ه 

 (.-)مرفقبحثا علميا في مجالت علمية محكمة ومؤتمرات علمية قيمة  20نشر اكثر من 

 مشاركات ومبادرات: –

 مجلس الشورى –. مثل المملكة في اجتماعات محلية ودولية 1

 السعوديةفي المملكة العربية للشبابالوطنية  اإلستراتيجية. المشاركة في اعداد 2

 لمنتدى الرياض. المشاركة في فعاليات الورشة الرئيسة الختيار قضايا الدورة السادسة 3

تم اختيار اقتراحي (، وقد 4/4/2012- 3الرياض)  -فندق الماريوت -االقتصادي
 لالنتقال للمرحلة الثانية

وهو "تطوير البنية التحتية للصناعات المعرفية لالتصاالت وتقنية المعلومات لمواكبة 
 لتنافسية العالمية"ا

 برعاية الهيئة العامة للسياحة واالثار-. االجتماع الرئيسي للمجموعات التشاورية الشبابية4

 2011الرياض ديسمبر  -والرئاسة العامة لرعاية الشباب

 بمنطقة الجوفجمعيات بر خيرية . مؤسس ومبادر لتأسيس خمس 5

 عيساوية()ابو عجرم، النبك ابو قصر، وقليب خضر، وغطي، وال



 . مثل نادي الجوف االدبي كرئيس بعدة اجتماعات6

 . المبادر والمشرف على تأسيس اللجنة الثقافية في محافظة القريات7

 واللجنة الثقافية في محافظة طبرجل التابعتين لنادي الجوف االدبي.

 . المبادر في تاسيس فرع للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة الجوف8

ة االشرافية لملتقى الجوف للفن التشكيلي العربي المعاصر "عيون . رئيس اللجن9
 2007عربية"

 الدراسات: –

ريات تابعة لجامعة الجوف وتمت موافقة المقام النشاء كلية طب بالق. اقتراح واعداد دراسة 1
 السامي على ذلك.

لعالي التعليم ا وزارة -انشاء جامعات تقنية بالمملكة. عضو الفريق المكلف بدراسة 2

 هـ.1432

. اعداد دراسة عن جامعة مقترحة للتقنيات المتقدمة مع وضع أطار لدراسة الجدوى 3
 بأسم االقتصادية لها

 أحدى الجهات الخاصة. بطلب""جامعة الملك سلمان للتقنيات المتقدمة

 

 النشاط االعالمي حتى االن:

 مقاالت فكرية تزيد عن سبعين في صحف سعودية كتب -

 ياض، االقتصادية، الجزيرة، المدينة، اليوم، عكاظ، والحياة، الشرق ...الخ() الر

 والجامعات والتعليم الهندسي والصحافة االلكترونية، بخصوص تطوير قطاع التعليم العالي

 وتوطين التقنية ومواضيع أخرى تهم الوطن والشأن العام.



 الصادرة عن مؤسسة مجلة الجوبهكتب بمجالت مثل  -

التابعة للهيئة السعودية للمهندسين  ومجلة المهندساالمير عبدالرحمن السديري الخيرية 

 .ومجلة الشورى

 

 العضوية:

 مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم. –. عضو منتدى أسبار 1

 فرع منطقة الجوف. -للهيئة السعودية للمهندسين  . عضو الهيئة التاسيسية 2

 ة للمهندسين.. عضو الهيئة السعودي3

 . عضو جمعية الحاسبات السعودية.4

 . عضو جمعية االتصاالت السعودية.5

 . عضو جمعية االطفال المعوقين السعودية.6

 .عضو جمعية التعليم عن بعد.7

 . عضو في رابطة المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين االمريكيه.8

 .امريكا -كولورادو –دنفر  –. عضو النادي السعودي 9

 امريكا. -اوهايو –اثينز  –. عضو النادي السعودي 10

 . عضو اللجنة الهندسية بمعهد اإلدارة العامة.11

 . عضو لجنة االسكان بمعهد اإلدارة العامة.12

 :انجازات كلية الهندسة بجامعة الجوف خالل ادارتي لها –

 بالرغم من حداثة سن الكلية:



 ار الصناعية:. بعد إحصائها أشجار الزيتون باألقم1

 كلية الهندسة بجامعة الجوف تحقق إنجازاً علمياً 

في مجاالت الهندسة خالل  من خمسين بحثا محليا ودوليا. انجز اساتذة الكلية اكثر 2

 فترة وجيزة

 قال للكاتب الدكتور محمد الخازم" مفتقدير هندسة الجو". 3

 افضل جامعات العالم في الهندسة. مراجعة خطة كلية الهندسة االكاديمية من 4

ثال: تكساس اوستن، فرجينا تك، طوكيو، الجامعة السنغفورية الوطنية، معهد شيكاغو م
 التقني...الخ.

 خطابات الشكر:

 امير منطقة الجوف على ،رسمو االمير فهد بن بد من . خطاب شكر وتقدير1

 نجازانها.بعد اطالعه على تقريرها واالجهد المتميز في كلية الهندسة 

 رئيس الهيئة العامة للسياحة واالثار  ،سمو االمير سلطان بن سلمان . خطاب شكر من2

 م.2011نظير المشاركة في ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي 

 .1432قة السعودية التشيكية والسعودية المجرية . شكر وتقدير من رئيس لجنة الصدا3

ي فعاليات الورشة الرئيسة الختيار قضايا الدورة السادسة . شهادة تقدير عن المشاركة ف4
 م.2012لمنتدى الرياض االقتصادي 

 م.2013م، و 2012. شهادات شكر وتقدير من جامعة طيبة 5

. شهادة شكر وتقدير من المؤتمر الدولي األول لمكافحة الجرائم المعلوماتية، جامعة اإلمام، 6
 م.2015الرياض 

 


