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   الوظيفيةالخبرة 

 و لمدة ثالث سنوات.  ١٤٤١-١١-١٨ للفترة من جامعة اليمامة "ممثل لوزارة التعليم"  -األمناء عضو مجلس  •

 حتى تاريخه.   ١٤٣٩جمادى الثاني   ١٦جامعة الجوف  – وكيل الجامعة للتطوير والجودة •

 . المكلف ١٤٣٩جمادى الثاني   ١٦  - ١٤٣٩الثاني ربيع  ١٦جامعة الجوف  – جامعة للتطوير والجودةوكيل ال •

 . ١٤٤٠جمادى الثاني  ١٥ - ١٤٣٨الثاني جمادى  ١٦جامعة الجوف   –عميد الجودة واالعتماد األكاديمي  •

 . حتى تاريخه -هـ  ١٤٣٨صفر  ٢١مستشار مدير جامعة الجوف للتخطيط االستراتيجي  •

و  قيادة فرق العمل بجامعة الجوف للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي، وحصول جامعة الجوف في ماي •

 .قياسية اقل من سنة ونصفزمنية على االعتماد األكاديمي المؤسسي في فترة    ٢٠١٩

كتابة الدراسة  العمل على تحقيق معايير االعتماد المؤسسي لجامعة الجوف )استيفاء المعايير، استيفاء المحكات،  •

 . م  2019-م  2018انجاز جميع المتطلبات ذات العالقة لتحقيق االعتماد المؤسسي(. الذاتية و

 حتى تاريخه.   ١٤٣٨صفر  ٢٠منتدب من جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جامعة الجوف  •

 . ١٤٣٠شوال   ٢٧ -١٤٢٥شوال   ٢٨جامعة الملك عبدالعزيز   -المشرف العام على برنامج الجودة الشاملة  •

 . ١٤٢٥-١٤٢٣ عبدالعزيز جامعة الملك  - رئيس وحدة القياس والتقويم في مركز تطوير التعليم الجامعي  •

 

  االستشارات

الت • لالستشارات  المدير  والتميز  للجودة  الملك   –نفيذي  بجامعة  والمعرفة  األعمال  لمنظومة  تابع  خبرة  بيت 

 حتى تاريخه  - ١٤٢٧عبدالعزيز 

   ١٤٢٥شوال   ٢٧ -١٤٢٢مستشار برنامج الجودة الشاملة بجامعة الملك عبدالعزيز شوال   •

 م ٢٠١٧  – م٢٠٠٧في الفترة من  في عدد من الجامعات السعودية اد األكاديمي واالعتممستشار الجودة  •

 جامعة طيبة  .3 جامعة الملك عبدالعزيز .2  جامعة الملك سعود .1

 جامعة الحدود الشمالية .6 الجامعة اإلسالمية .5 جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن  .4

 

  رئاسة وعضوية اللجان

 . هـ حتى تاريخه ١٤٣٨ربيع االول   ١٧جامعة الجوف    -للخطة االستراتيجية  العليا الدائمةعضو اللجنة  •

 . هـ حتى تاريخه  ١٤٣٨جمادي االولي    ٢٢جامعة الجوف    -األكاديميواالعتماد    للجودةالعليا  الدائمة  عضو اللجنة   •
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 هـ حتى تاريخه.  ١٤٤٠شعبان    ١٣جامعة الجوف   -لجوائز التميز  العليا عضو اللجنة الدائمة •

هـ حتى   ١٤٤٠شعبان  ١٩جامعة الجوف  -لألوقاف واالستثمار والحسابات المستقلة  العليا اللجنة الدائمةعضو  •

 . تاريخه

 حتى تاريخه.   ١٤٤١جمادى الثاني  ١٧الجامعة الجوف  -عضو اللجنة الدائمة الختيار القيادات األكاديمية  •

 . هـ حتى تاريخه ١٤٤٠شعبان   ١٣جامعة الجوف  -المتميز  لألداءامين لجنة جائزة التميز  •

 . هـ ١٤٤٠شعبان   ٢٦جامعة الجوف   -رئيس لجنة تقييم ملفات المتقدمين لجوائز التميز  •

 . حتى تاريخه  ١٤٤٠شعبان  ٢٣رئيس اللجنة الدائمة للتصنيفات الدولية  •

 . هـ حتى تاريخه ١٤٣٨ربيع االول  ٢جامعة الجوف   - للخطة االستراتيجية الدائمة التنفيذية لجنةالرئيس  •

 . هـ حتى تاريخه١٤٤٠محرم  ٧جامعة الجوف   - لالعتماد البرامجيرئيس اللجنة الدائمة  •

 . هـ حتى تاريخه ١٤٤٠محرم   ٧جامعة الجوف  -رئيس اللجنة التنفيذية الدائمة للجودة واالعتماد األكاديمي  •

الخدمات   • لتطبيق  الدائمة  اللجنة  واألكاديمية  رئيس  والمالية  اإلدارية  لألنظمة  االلكترونية  جامعة   -والتعامالت 

 هـ حتى تاريخه.  ١٤٣٩ربيع األخر  ٨الجوف 

حتى  هـ    ١٤٤٠محرم    ٧جامعة الجوف    -رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات   •

 تاريخه. 

 هـ حتى تاريخه.  ١٤٤٠محرم  ٧جامعة الجوف  -رئيس اللجنة الدائمة للقياس والتقويم  •

 هـ. ١٤٤٠شعبان   ٢٢هـ حتى  ١٤٤٠محرم  ٧جامعة الجوف  - QSرئيس اللجنة الدائمة للتصنيف الدولي  •

 . ١٤٤٠شعبان    ٢٢هـ حتى    ١٤٤٠محرم    ٧جامعة الجوف    -رئيس اللجنة الدائمة للتصنيف الدولي ويبوماتركس   •

 هـ حتى تاريخه.  ١٤٤٠محرم   ٧جامعة الجوف   -رئيس اللجنة الدائمة لإلطار الوطني للمؤهالت  •

 . هـ ١٤٣٩حجة ذو ال  ٢٦حتى هـ   ١٤٣٩صفر  ٢٤جامعة الجوف    –عضو مجلس كلية الهندسة  •

 . هـ ١٤٣٩صفر   ٢٣هـ حتى   ١٤٣٨جمادى اآلخرة  -جامعة الجوف  –عضو مجلس كلية التربية  •

 . هـ حتى تاريخه ١٤٤٠شعبان   ١٩جامعة الجوف    -عضو اللجنة الدائمة للكراسي العلمية  •

 . تاريخههـ حتى  ١٤٤٠شعبان  ١٣جامعة الجوف    -عضو اللجنة الدائمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس  •
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هـ حتى    ١٤٣٨  ىجمادى االول  ٢٢جامعة الجوف    -عضو اللجنة الدائمة للخطط والمقررات والتأهيل لالعتماد   •

 . تاريخه

 . هـ حتى تاريخه ١٤٤٠شعبان  ١٣جامعة الجوف  -عضو اللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب المقررة  •

 . هـ حتى تاريخه ١٤٣٨جمادى األولى   ١١ الجوفجامعة  -ة قع االلكترونياالمواالشراف على لجنة  عضو •

 . ١٤٣٣-١٤٣٠ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة – عضو اللجنة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة •

ــاملة لتأهيل قطاعات جامعة • الملك عبدالعزيز نحو تحقيق متطلبات نظام  رئاســـة جميع لجان برنامج الجودة الشـ

 .١٤٣٠شوال    -١٤٢٥  شوال  ISO 9001:2008ادارة الجودة  

ئة الوطنية للتقويم واالعتماد الستيفاء معايير الهي -المعيار الثالث  - والتحسين رئيس لجنة إدارة ضمان الجودة •

 . ١٤٢٦ كاديمياأل

 . ١٤٣٨ -١٤٣٠ المكرمة عضو لجنة الجودة للغرفة التجارية بمكة •

 .١٤٢٥للقياس رئيس لجنة وضع معايير دقيقة لقياس أداء عضو هيئة التدريس معززة بالنماذج الرياضية الالزمة  •

    .رئيس لجنة توصيف واجبات ومهام وكالء الكليات للتطوير  •

عضو لجنة دراسة األسس والمعايير والتعليمات واإلجراءات والنماذج الخاصة بالتعيين في عضوية هيئة التدريس  •

   .١٤٢٨من غير مبتعثي الجامعة  

 . ١٤٣٠ -١٤٢٥ وكالة الجامعة للتطوير  –عضو وأمين اللجنة الدائمة لوكالء الكليات للتطوير  •

   .١٤٢٥  -١٤٢٣عضو اللجنة التنفيذية في برنامج ادارة الجودة الشاملة  •

 . ١٤٢٣-١٤٢٢عضو اللجنة االعالمية في برنامج ادارة الجودة الشاملة  •

 . ١٤٢٤-١٤٢٣عضو اللجنة الدائمة لتطوير التعليم الجامعي  •

 ضو ومقرر لجنة المواصفة القياسية.ع •

     .عضو لجنة كلية العلوم لالعتماد األكاديمي •

   .أمين لجنة وحدة تطوير التعليم الجامعي بكلية العلوم •

 . عضوية العديد من اللجان في قسم اإلحصاء •
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 المشاريع المدعمة 

ــاريع تطويرية من خالل برامج اإلبدال والتميز   ــول على دعم ثالثة مش   وزارة التعليم العالي –تم الحص

 ، وقد نفذت خارج المملكة وهي كالتالي:١٤٣٠صيف 
 

 ألف مـقدار الدعم خمســــــمائة وســـــبع وثـمانون   -نـفذ في بلجيـكا  –تطبيق نموذج التميز األوربي في البيـئة األكاديمـية  .1

 .ومائتين وخمس وعشرون لاير

 

 ألف مقدار الدعم ســــتمائة وواحد وعشــــرون   –نفذ في بريطانيا  –األداء   وقياس مؤشــــرات االســــتراتيجيةاإلدارة   .2

 وستمائة وستة وسبعون لاير سعودي.

 

  تطبيق المواصــــفةو تحســــين ظروف الصــــحة المهنية والســــالمة في معامل الجامعات عن طريق التعرف على .3

OHSAS18000 -  سعودي لاير وتسعمائة ألف  وخمسون وتسع ستمائةمقدار الدعم   -نفذ في بريطانيا. 

 

 وجامعة الجوف جامعة الملك عبدالعزيز –عمادة البحث العلميع البحثية من الحصول على عدد من المشاري .4

 

 .الحصول على عدد من المشاريع الحكومية في عدد من الجامعات السعودية .5

 

 الجمعيات العلمية 

في الجمعية األمريكية   )سابق( عضو مشارك •

  للجودة

Senior Member at American Society 

for Quality (ASQ) 

      International Society of Six Sigma Professionals (ISSSP)في )سابق( عضو •

 
 

 اإلنتاج العلمي 

2020 

1. Arif, Osama H, Al-Shomrani, Ali, Shawky, A. and Aslam, Muhammad (2020). 

Control Chart for Log-Logistic Using Quantile Approach. To Appear in Journal of 

Statistics & Management Systems.  

2. Aslam, Muhammad and Arif, Osama H. (2020). Multivariate Analysis under 

Indeterminacy: An Application to Chemical Content Data. Journal of Analytical 

Methods in Chemistry Article ID 1406028:6, ISI. 

3. Aslam, Muhammad and Arif, Osama H. (2020). Test of Association in the Presence 

of Complex Environment. Complexity Article ID 2935435:6, ISI. 



Page 6 of 16 

 

4. Aslam, Muhammad, Arif, Osama H. and Rehan Khan (2020). New Diagnosis Test 

under the Neutrosophic Statistics: An Application to Diabetic Patients. BioMed 

Research International, ISI.  

5. Arif, Osama H. and Ahmed abou elfadl Hegazy (2020). The Current Status of 

Strategic Planning at Jouf University in the Kingdom of Saudi Arabia from Teaching 

Staff’s Perspective. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24(5):2648-

2657. 

 

2019 

1. Shawky, A., Al-Shomrani, Ali and Arif, Osama H. (2019). Application of Lomax 

Model using MCMC Technique in Analyzing Software Reliability Data. The Journal 

of Scientific and Engineering Research 6(1):112-124. 

 

2018 

1. Arif, Osama H. and Aslam, Muhammad (2018). A New Generalized Range Control 

Chart for the Weibull Distribution. Complexity, Volume 2018, Article ID 9453589, 

ISI. 

2. Aslam, Muhammad and Arif, Osama H. (2018) Testing of Grouped Product for 

theWeibull Distribution Using Neutrosophic Statistics.Symmetry, Vol.10, 403; 

doi:10.3390/sym10090403.ISI 

2017 

1. Aslam, Muhammad, Arif, Osama H. and Jun, Chi-Hyuck (2017). An attribute control 

chart for a Weibull distribution under accelerated hybrid censoring. PLOS ONE. 12 

(3): e0173406. doi:10.1371/journal. pone. 0173406. ISI 

2. Arif, Osama H., Aslam, Muhammad, and Jun, Chi-Hyuck (2017). Hybrid 

Exponentially Weighted Moving Average Chart using Exponential Distribution. 

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol. 14, 5309-5314. ISI   

3. Arif, Osama H., Aslam, Muhammad, and Jun, Chi-Hyuck (2017). Acceptance 

sampling plan for multiple manufacturing lines using EWMA process capability index. 

Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing. Vol.11, No. 1. 

ISI 
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4. Aslam, Muhammad, Khan, Nasrullah and Arif, Osama H. (2017). THE EWMA 

MOVING AVERAGE CONTROL CHART FOR EXPONENTIAL DISTRIBUTION 

USING MULTIPLE DEPENDENT STATE SAMPLING. Advances and Applications 

in Statistics. Vol. 50, No. 1, Pages 51-71. ISI 

5. Aslam, Muhammad, Arif, Osama H. and Jun, Chi-Hyuck (2017). A Control Chart for 

Gamma Distribution using Multiple Dependent State Sampling. Industrial Engineering 

and Management Systems. Vol. 16, No. 1, 109-117. ISI 

6. Rao, G.S., Aslam, Muhammad and Arif, Osama H.  (2017). Estimation of Reliability 

in Multicomponent Stress-Strength Based on two Parameter Exponentiated Weibull 

Distribution. Communications in Statistics: Theory and Methods. Vol.46, No.15, 

7495-7502. ISI 

 

7. Arif, Osama H., Aslam, Muhammad, and Jun, Chi-Hyuck (2017). A EWMA np 

Control Chart for the Weibull Distribution. Journal of Testing and Evaluation, Vol.45, 

No. 3, 1022-1028. ISI 

2016 

1. Aslam, Muhammad, Arif, Osama H. and Jun, Chi-Hyuck (2016). An Attribute 

Control Chart Based on the Birnbaum-Saunders Distribution Using Repetitive 

Sampling. IEEE Access. December, Vol. 4, 9350-9360. ISI 

2. Arif, O.H., Aslam, Muhammad and Malik, Zanaib (2016). New Sampling Plan for 

Testing of Multiple Lots. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol. 

13, 8254-8260. ISI   

3. Al-Shomrani, Ali., Arif, Osama H., Shawky, A., Hanif, Saman. And Shahbaz, 

Muhammad Qaiser (2016). Topp–Leone Family of Distributions: Some Properties and 

Application. Pak.j.stat.oper.res. Vol. 12, No.3, pp 443-451. ISI  

4. Al-Shomrani, Ali., Shawky, A. I., Arif, Osama H. and Aslam, Muhammad. (2016).  

Log-logistic distribution for survival data analysis using MCMC. Springer Plus. Oct 

12; 5-1774. ISI 

 

5. Ahmed. Liaquat, Aslam, Muhammad, Arif, Osama H. and Jun, Chi-Hyuck (2016). 
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Dispersion chart for some popular distributions under repetitive sampling. Journal of 

Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing. Vol.10, No. 4. ISI 

6. Aslam, Muhammad, Arif, Osama H. and Jun, Chi-Hyuck (2016). A New Variable 

Sample Size Control Chart using MDS Sampling. Journal of Statistical Commutation 

and Simulation. Vol. 86, No. 18, 3620-3628. ISI 

 
 

7. Aslam, Muhammad, Ahmad, Liaquat, and Jun, Chi-Hyuck Arif, Osama H. (2016). A 

Control Chart for COM-Poisson Distribution using Multiple Dependent State 

Sampling. Quality and Reliability Engineering International. Vol.32, No.8, 2803-2812. 

ISI 

 

8. Arif, Osama H. and Eidous, Omar (2016). Fourth-Order Kernal Method for Simple 

Linear Degradation Model. Communications in Statistics: Simulation and 

Computation. ISI 

DOI: 10.1080/03610918.2016.1186183 
 

9. Al-Shomrani, Ali A., Shawky, A.I. and Arif, Osama H. (2016). Birnbaum-Saunders 

Distribution for Software Reliability Data Analysis Using Markov Chain Monte Carlo 

Method. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol. 13, 1042-1050. 

ISI   

10. Arif, Osama H., Aslam, Muhammad, and Sajjad, Sadia (2016). Developing Sampling 

Plan using Hybrid Exponentially Weighted Moving Average (HEWMA) Statistics. 

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience (CTN), Vol.13, 1656-1661. ISI  

 

2015 

1. Arif, Osama H., Shawky, A.I. and Al-Shomrani, Ali A. (2015). Analysis of Dagum 

Model for Software Reliability using Markov Chain Monte Carlo method. Journal of 

Computational and Theoretical Nanoscience Vol 12,5153-5163. ISI 

 

2. Arif, Osama H. and Aslam, Muhammad (2015). Control Chart for Exponentiated 

Weibull Distribution under Truncated Life Tests, MITTEILUNGEN 

KLOSTERNEUBURG, Vol.65, No.5 Pp: 199-214. 
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3. Aslam, Muhammad, Ahmad, Mashhood and Arif, Osama H. (2015). Improve 

Attribute Control Chart for Monitoring Non-Conforming Proportion in High Quality 

Process. MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG, Vol.65, No.4 Pp: 300-309. 

 

2014 

1. Arif, Osama H. Al-Shomrani, Ali A. and Shawky, A.I. (2014). Inverse Weibull Model 

for Software Reliability Data Analysis using MCMC method for Non-Informative Set 

of Priors, Life Science Journal. 11 (12): 995-1003. 

 

2013 and befor 

1. Abdelfattah, Ezz H. and Arif, Osama H. (2013). On Generating the Control Limits of 

Multivariate Control Chart, with application. Canadian Journal on Computing in 

Mathematics, Natural Sciences, Engineering and Medicine Vol.4, No. 4, August. 

 

2. Arif, Osama H. Quantile Approach for Six Sigma. 8th World Congress for Total 

Quality Management, Dubai 2003. 

 

3. Kanji, G.K. and Arif, Osama H. Median Rankit Control Chart for Weibull 

Distribution. Journal of Applied Statistics. Total Quality Management, 2001. ISI 

 

4.  Kanji, G.K. and Arif, Osama H. Median Rankit Control Chart by Quantile Approach. 

Journal of Applied Statistics, 27, No. 6, pp: 757-770. 2000. ISI 

 

5. Arif, Osama H. Quality Improvement by Quantile Approach. 52nd International 

Statistical Institute (ISI), Helsinki, Finland 1999.  

 المؤلفات 

 . SPSS 14 ،2007أسامة حسن عارف وعز عبدالفتاح حسن. التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  .1
 

 9960 – 654 – 52 –  4جدة، المملكة العربية السعودية.  رقم اإليدال    -دار حافظ للنشر  
 

2. Kanji, G.K. and Arif, Osama H. Statistical Process Control. Wisdom House 

Publications Ltd. Leeds, UK 2003. ISBN: 1-84290-053-6. 
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 العلمية  والملتقيات المؤتمرات

تجارب رائدة وممارسات في تطبيقات الجودة واالعتماد األكاديمي. جامعة حائل    –الملتقى الدولي االول للجودة   •

 ٢٠١٧مايو  ٤-٣

وتطبيق نظام المؤشرات الرئيسية ودوره في تعزيز الجودة الشاملة في جامعات الوطن العربي   األداءمؤتمر قياس   •

مارس   ٤-٢ل". الجامعة االسالمية وجامعة طيبة، المدينة المنورة  استراتيجيات لمستقب  –التحديات    –"التجارب  

٢٠١٦ . 

• The 58th Annual Quality Congress, American Society for Quality (ASQ), Toronto, 

Canada (2004). 

• The 8th World Congress for Total Quality Management, Dubai, UAE (2003). 

• The 5th World Congress for Total Quality Management, Sheffield, UK (2000). 

• The Industrial Statistics in Action 2000, International Conference, Newcastle, UK (2000). 

• RSS 2000, International Conference of the Royal Statistical Society, Reading, UK (2000). 

• The 4th World Congress for Total Quality Management, Sheffield, UK (1999). 

• The 53rd Annual Quality Congress, American Society for Quality (ASQ), USA (1999). 

• The 52nd the International Statistical Institute (ISI), Helsinki, Finland (1999). 

• The 3rd World Congress for Total Quality Management, Sheffield, UK (1998). 

• The 2nd World Congress for Total Quality Management, Sheffield, UK (1997). 

 

 اللغات: اللغة العربية، اللغة االنجليزية  

 الدورات والمحاضرات  

  ،التطوير ،الجودة ملكة العربية السعودية في مجاالت حضور العديد من الدورات والمحاضرات داخل وخارج الم 

 ومنها:  االحصاءو  التخطيط االستراتيجي

 

  ١٠-٩الـتدريبـية المنظـمة من قـبل المركز الوطني للتقويم واالعتـماد األـكاديمي التي عـقدت في  حضـــــور اـلدورة  •

 بعنوان: ساعة تدريبية   ١٢بدبي لمدة   ٢٠١٨نوفمبر 

 "دور القيادات األكاديمية في دعم وضمان الجودة في التعليم العالي" 
 

يوليو    ٣٠التدريبية المنظمة من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي التي عقدت في  حضـور الدورة  •

 ساعة تدريبية بعنوان:   ٣٠م بباريس لمدة ٢٠١٨أغسطس    ٣ –

“External Reviewers Training Program” 
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ــعودي للمؤهالت بهيئة تقويم الحضــور   • تعليم والذي عقد في الفترة البرنامج التدريبي المنظم من قبل اإلطار الس

 ساعة تدريبية بعنوان:  ١٢بمدينة الرياض لمدة   ٢٠١٨نوفمبر   ١٥-١٤من 

 الوطني للمؤهالت" اإلطار"عمليات التسجيل في 

 

   .Leadership Management International (LMI), INC حضـــور الدورة التدريبية المنظمة من قبل •

 بعنوان:  2013التي عقدت في مارس  

Study in the Skills and techniques of FACILITATION CERTIFICATION 

 

في بريـطانـيا    Yorkالتي انعـقدت في ـمديـنة    York Universityحضـــــور اـلدورة الـتدريبـية المنظـمة من قـبل  •

(27 July -1 October 2009)  :بعنوان 

"Managing Strategy and Key Performance Indicators in the Public Sector Organization" 

 

ل   • ة من قـب ة المنظـم دريبـي دورة الـت ة    BSIحضـــــور اـل ديـن دت في ـم ا    Londonالتي انعـق  14-13)في بريطـانـي

August 2009) بعنوان : 

"BS OHASA 18001 Internal Auditor" 

ل  حضـــــو • ة من قـب ة المنظـم دريبـي دورة الـت ة    BSIر اـل ديـن دت في ـم ا    Londonالتي انعـق  12-11)في بريطـانـي

August 2009) بعنوان : 

"Implementing BS OHASA 18001" 

 

ــور الدورة التدريبية المنظمة من قبل  •   (2009-8-10)في بريطانيا   Londonالتي انعقدت في مدينة  BSIحضـ

 بعنوان 

"Introduction to BS OHSAS 18001" 

التي انعـقدت في مديـنة و  EFQMاجتـياز بنـجاح دبلوم التميز المـقدم من قـبل المنظـمة األوروبـية لتطبيـقات الجودة  •

Brussels   في بلجيكا(31-29 July 2009)   ــة ــهادة محكم معتمد لتطبيقات الجودة الخاص ــول على ش والحص

 بنموذج التميز األوروبي 

"EFQM Excellence Assessor" 

ــور الدورة التدريبية المنظمة من قبل المنظمة األوروبية لتطبيقات الجودة   • التي انعقدت في مدينة  EFQMحضـ

 : بعنوان  (July 2009 28-26)بروكسل في بلجيكا 

"Star the Journey Towards Excellence " 

-27)حـضور الدورة التدريبية المنظمة من قبل برنامج الجودة الـشاملة التي انعقدت في جامعة الملك عبدالعزيز  •

 : بعنوان (4-2008

"Environmental Management Systems ISO 14001: 2000 " 
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-29)عبدالعزيز حـضور الدورة التدريبية المنظمة من قبل برنامج الجودة الـشاملة التي انعقدت في جامعة الملك  •

 : بعنوان (4-2008

"Quality Management Systems ISO 9001:2000 Implementation " 

ــور الدورة التدريبية المنظمة من عمادة التعليم عن بعد التي انعقدت في جامعة الملك عبدالعزيز  •  19-18)حضـ

April 2009)  بعنوان : 

 "استخدام نظام الفصول الدراسية" 

د • دورة الـت ل  حضـــــور اـل ة من قـب ة المنظـم ة    Six Sigma USريبـي ديـن دت في ـم ارات    Dubaiالتي انعـق في االـم

 : ساعة( بعنوان 72لمدة اسبوعين ) (2008)

"Black Belt of Six Sigma" 
 

ل   • ة من قـب ة المنظـم دريبـي دورة الـت ة    Six Sigma USحضـــــور اـل ديـن دت في ـم ارات    Dubaiالتي انعـق في االـم

 : ساعة( بعنوان 72لمدة اسبوعين ) (2007)

"Green Belt of Six Sigma" 
 

 : لمدة خمسة ايام بعنوان (2007)في بريطانيا   Londonحضور الدورة التدريبية التي انعقدت في مدينة  •

"Business Process Re-engineering" 
 

 : بعنوان (2006)في بريطانيا  Londonحضور الدورة التدريبية التي انعقدت في مدينة  •

"Process Management Auditing " 

 

 بعنوان:   (2006)الجامعي التدريبية التي انعقدت في مركز التطوير التعليم  حضور الدورة •

 "تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية"

 :  بعنوان (2006)حضور الدورة التدريبية التي انعقدت في مدينة في جدة  •

"Building Durable Excellence" 

 

 :  بعنوان (2006)حضور الدورة التدريبية التي انعقدت في مدينة جدة  •

"Strategic – Planning & Implementation" 

 : بعنوان (2005)في بريطانيا  Leamingtonحضور الدورة التدريبية التي انعقدت في مدينة  •

"LEAN SIGMA" 

 : بعنوان (2005)في بريطانيا  Leamingtonحضور الدورة التدريبية التي انعقدت في مدينة  •

"BUSINESS SIX SIGMA OVERVIEW'' 

 

 بعنوان:  (2005)جدة لي لنظام إدارة الجودة في اجتياز الدورة التدريبية بنجاح حول التدقيق الداخ •

"Internal Quality Management System (QMS) Auditor Training Course" 

 بعنوان:(2005) اجتياز الدورة التدريبية بنجاح ألساسيات نظام إدارة الجودة في جدة  •

  ISO 9000:2000 Series Foundation Training Course"" 
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 بعنوان:  (2005)التدريبية التي انعقدت في مدينة جدة حضور الدورة  •

“Balanced Scorecard & Strategic Thinking” 
 

 بعنوان:   (2005)الجامعي التدريبية التي انعقدت في مركز التطوير التعليم حضور الدورة  •

 "   End Not " توثيق وتنظيم المصادر العلمية بإستخدام برنامج 

 بعنوان: (2004)، في كندا  Torontoالتدريبية التي انعقدت في مدينة  الدورةحضور  •

“Strategic Quality Planning” 

 بعنوان: (2003)، في بريطانيا Sheffieldالتدريبية التي انعقدت في مدينة حضور الدورة  •

“Total Quality Management & Business Excellence” 

 بعنوان:   (2003)التدريبية التي انعقدت في مركز التطوير التعليم الجامعي  حضور الدورة •

 يحها المنظمات واالتفاقات الدولية "ت" كيفية االستفادة من المنح البحثية التي ت

 

 بعنوان: (2003)التدريبية التي انعقدت في مركز التطوير التعليم الجامعي حضور الدورة  •

 التدريس الفعال "" ديناميكية 

 بعنوان:   (2003)التدريبية التي انعقدت في مركز التطوير التعليم الجامعي حضور الدورة  •

 " بناء موقع لمادة دراسية على اإلنترنت " 

 التدريبية التي انعقدت في مركز التطوير التعليم الجامعي بعنوان:حضور الدورة  •

 "  (2002)" بناء االختبارات التحصيلية للطالب 

 بعنوان: (2000)، في بريطانيا Readingالتدريبية التي انعقدت في مدينة حضور الدورة  •

“Statistics in Finance” 

 ورش العمل 

 .1423 وزارة التخطيط -المشاركة في ورش العمل الخاصة بندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي •

 1425لألمير عبدهللا بن عبدالعزيز حول التعليم العالي المشاركة في ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة اآلراء  •

  ١٤٣٩شعبان    ٢قياس األداء، والتي نظمها مكتب تحقيق الرؤية. األربعاء  عمل مؤشرات  المشاركة في ورشة   •

 بمقر وزارة التعليم بمدينة الرياض.

 

  / االتصاالت وتقنية المعلوماتحوري  المشاركة في ورشة االستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع المعرفة. "م •

 م.  2013ابريل  10هـ الموافق  1434-5-29التنسيق" وزارة التخطيط 

 

لعام   • الثالثة  للجودة في دورتها  الملك عبدالعزيز  التعليمي لجائزة  القطال  بناء معايير ومؤشرات  المشاركة في 

 هـ.  1433 – 1432
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المشاركة في ورشة العمل الثانية لصياغة الوضع الراهن وتحديد الفجوة للخطة االستراتيجية الثانية لجامعة الملك   •

 م.  2009اكتوبر  29-27لموافق هـ ا 1430ذو القعدة  10-8عبدالعزيز 

 

تحديد المستقبل المنشود" جامعة الملك  –المشاركة في ورشة العمل األولى "الخطة اإلستراتيجية الثانية للجامعة  •

 م.2009يونيو  4-2هـ الموافق 1430جمادى الثانية   11-9عبدالعزيز 

جودة "مكة المكرمة نحو العالم األول"  المشاركة بورقة عمل بعنوان الجودة في القطال الحكومي في ملتقى ال •

 . هـ1429-6-4عاية أمير منطقة مكة، بر 

 .1429-5-29في التعليم العالي المشاركة في يوم الجودة بكلية اليمامة بورقة عمل بعنوان الجودة وتقنياتها  •

 

  الملك عبدالعزيزالمشاركة في "ملتقى التخطيط االستراتيجي للتواصل اإلعالمي بين الجامعة والمجتمع" جامعة  •

 . هـ 1428/   6/  21 - 19 ،جدة  – 

 . هـ1428-2-14الرياض،  –المشاركة في " المؤتمر الوطني األول للجودة في التعليم العالي" كلية اليمامة  •

 . 3/1425/ 27-26اللجنة الوطنية للجودة"  –المشاركة في " المؤتمر الوطني األول للجودة" الرياض  •

 

 عي بالتعاون مع مستشفى األطفال،" بالمستشفى الجام" لقاء الجودة    علمية في فعاليات ندوةالمشاركة بورقة   •

 . 2006والتي أقيمت مدينة جدة 

والتي أقيمت في  في مؤسسات التعليم العالي "    االستراتيجية" اإلدارة    المشاركة بورقة علمية في فعاليات ندوة  •

 . 2005معة الملك خالد بمدينة أبها جا

والتي أقيمت في " جودة التأهيل بأقسام الفيزياء بالجامعات السعودية"    كة بورقة علمية في فعاليات ندوةالمشار  •

 . 2005م القرى بمدينة مكة المكرمة جامعة أ

 

 . المشاركة في ورش العمل الخاصة برسم استراتيجية جامعة الملك عبدالعزيز  •

 . لكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز  االستراتيجي ي ورش العمل التخطيط المشاركة ف •

 .المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتقويم تطبيق استراتيجية المجمعات التقنية بالمملكة العربية السعودية •

 .بين الجامعة والقطال الخاص االستراتيجيةالمشاركة في ورشة العمل الخاصة بالشراكة  •
 

 التدريب 

ألعضاء هيئة التدريس وطالب    Minitabتقديم العديد من الدورات التدريبية حول استخدامات البرنامج اإلحصائي   •

  .الدراسات العليا

  SPSSاإلحصائي البرنامج  تتقديم العديد من الدورات التدريبية حول استخداما •

     Excelتقديم العديد من الدورات التدريبية حول استخدامات برنامج اكسل  •

 

 .تقديم العديد من المحاضرات العامة والمتخصصة في اإلحصاء •

 .وهندسيا   إداريا   الجودةتقديم العديد من المحاضرات العامة والمتخصصة في  •
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 االهتمامات البحثية 

Dr. Arif has research and teaching interests in Engineering Statistics and Quality 

Management, including: 

 

          Statistical Quality Control Techniques آلية المراقبة االحصائية على الجودة

 Statistical Process Control (SPC) إجراءات التحكم االحصائي 

 Total Quality Management (TQM) إدارة الجودة الشاملة 

 Quality Improvement (Q.I.) الجودة              تطوير 

 Quality Measurement قياس الجودة

  Continuous Improvement استمرارية تطوير الجودة 

 Quality in Higher Education (Q.H.E.) الجودة في التعليم العالي

  Six Sigma سيجما  - 6

 Regression analysis and empirical model building االنحدارتحليل 

 Reliability الصالحية 

 Strategic Plan التخطيط االستراتيجي 

 

 االهتمامات االخرى  

 للمؤسسات التعليمية المختلفة.المؤسسي والبرامجي األكاديمي المساهمة في الحصول على االعتماد  •

 .االداريةللمؤسسات  المؤسسي  المساهمة في الحصول على االعتماد  •

والصــناعية   اإلدارية والتعليمية للقطاعات  ISO 9001المســاهمة في التأهيل لتحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة  •

 المختلفة.

  .المختلفةوالتطوير الجودة  اتاالستشارات المختلفة في مجاالت تطبيق •

 التدريس داخل الجامعة 

 Introduction to Statisticsمقدمة في علم اإلحصاء   101 •

 Introduction to Business Statisticsمقدمة في علم اإلحصاء لطالب االقتصاد واإلدارة  101 •

 Business Statisticsاحصاء األعمال لطالب االقتصاد واالدارة  271 •

 Statistical Process Controlاإلحصائية على الجودة  مراقبةال 333 •

  MINITAB برنامجالتطبيقات اإلحصائية باستخدام  241 •

 MINITABالتطبيقات اإلحصائية باستخدام برنامج   441 •
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 Statistical Process Controlلطالب الدراسات العليا( الجودة )  مراقبة 626 •

 Special Topicsموضوعات خاصة   691 •

 مشرول تخرج لطالب الماجستير  692 •

 

 الدراسات العليااالشراف على طالب 

تير للطالب محم • الة ماجـس راف على رـس ــ  1432د بن حمد الحـسن  االـش امكانية تطبيق  ، بعنوان:م 2011 -هــــ

م   راف التربوي، وقد تم منح الطالب الدرجة، قـس تة لتقييم وتطوير جودة القيادة التربوية في االـش يجما ـس آليات ـس

 جامعة الملك عبدالعزيز. –كلية العلوم  –االحصاء 

 

ــ    1434ن ناجي الغامدي االشراف على رسالة ماجستير للطالب محمد ب • إمكانية تطبيق ، بعنوان: م 2013  -هـــ

اليب   كلية العلوم  –، وقد تم منح الطالب الدرجة، قـسم االحصـاء  في الكلية التقنية بمحافظة جدة  Six Sigmaأـس

 جامعة الملك عبدالعزيز. –
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