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 المؤهالت العلميةثانيا: 
 

ترك  مع جامعة بنظام اآلشراف  المش جامعة االزهر –م 1998كتوراه فى العلوم ( إحصاء)  عام دالدرجة  .1
  . كندا - ماك ماستر 

 م1992عام  - مصر   –درجة الماجستير فى العلوم ( إحصاء رياضى ) من جامعة  أســيوط  .2
   .م 1986عام   - مصر   –بكالوريوس العلوم ( رياضيات ) جامعة أســـيوط  .3

 
  برات : الخثالثا

  
  (ا) الخبرات العلمية 
  

 في الفترةالرياض  –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  –بقسم االحصاء وبحوث العمليات  تاذأس .1
 .)اآلنالي   - م 3/10/2007الموافق الى اآلن  ( -  هـ 21/9/1428

 
في الفترة  الرياض- جامعة الملك سعود - قسم اإلحصاء وبحوث العملياتمشارك بأستاذ  .2

  .)م3/10/2007  -   م15/4/2003 الموافق 2الموافق ( هـ 20/9/1428 -   هـ25/2/1424
  
 10/6/1422 في القترةالرياض  - جامعة الملك سعود - قسم اإلحصاء وبحوث العملياتب أستاذ مساعد .3

  م).14/4/2003  - م  29/8/2001الموافق (هـ  24/4/1424 - 
  
 - هـ  23/4/1419  في الفترةالقاهرة  - جامعة األزهر –كلية العلوم  –أستاذ مساعد بقسم الرياضيات  .4

 .)م28/8/2001م حتى 16/7/1998الموافق (هـ 9/6/1422



 جامعة الملك سعود –لية العلوم ك –قسم اإلحصاء وبحوث العمليات  -    لسيرة الذاتية: أ.د. خلف سلطانا

 - 2 - 

  
 الموافق ( هـ 17/11/1418 - هـ 26/10/1416في الفترة ) بكندا  McMasterباحث بجامعة ( .5

  ).م15/3/1998 - م  16/3/1996
 
  - هـ  18/12/1412  في الفترة لقاهرةا- جامعة األزهر –كلية العلوم  –محاضربقسم الرياضيات  .6

 .)م15/7/1998 - م  8/6/1992الموافق  (  هـ21/3/1419
  
 - هـ 23/6/1410  في الفترةجامعة األزهر بالقاهرة  –كلية العلوم  –معيد بقسم الرياضيات  .7

 .)م 7/6/1992- م  20/1/1990الموافق  ( هـ 7/12/1412
  

  : اإلدارية لخبراتا(ب) 
  

الى االن (الموافق  - هـ 19/4/1430بالجمعية السعودية للعلوم االحصائية في الفترة  عضو مجلس ادارة .1
 .الى االن) –م 15/4/2009

 
 جامعة الملك سعود –كلية العلوم  –عضو الجنة الدائمة للدراسات العليا  .2
 
/ 16/11فترة الرياض  في ال –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  –أمين مجلس قسم اإلحصاء وبحوث العمليات  .3

  .م)8/7/2005 –م 19/1/2003 (الموافق   هـ1426/ 1/6 - هـ 1423
  

  : اإلستشارية لخبراتا(ب) 
  

عضو اللجنة العلمية بكرسي االمير محمد بن نايف لدراسات السالمة المرورية بالمملكة العربية مستشار و .1
 السعودية

 
 جامعة الملك سعود - والبحث العلمي مستشار بوحدة التقاريرلدى وكالة الجامعة للدراسات العليا  .2

 
 جامعة الملك سعود –مستشار بادارة االحصاء والمعلومات بوكالة الجامعة للتطوير والجودة  .3
 
  جامعة الملك سعود –تشارية سلدراسات االللبحوث وامستشار بمعهد الملك عبد الله  .4
 
تخطيط  وكلية الهندسة بجامعة استشارات احصائية ضمن فرق بحثية بعدة مشروعات بكلية العمارة وال .5

 الى اآلن).  –هـ 1427الملك سعود (
  

هـ  لوزارة  الشؤون البلدية والقروية  ضمن مشاريع 1429- 1428المشاركة في اعداد التقرير السنوي  .6
 معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات االستشارية.

  
وخارج الجامعة لصالح مدينة الملك عبد المشاركة في العديد  من مشروعات الدراسات المرورية داخل  .7

 العزيز للعلوم والتقنية وامانة مدينة الرياض.
  

 .المشاركة في مشاريع دراسة الوضع الراهن لالسكان لصالح الهئية العليا لتطوير مدينة الرياض .8
  

 .الرياض -  مستشار بمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير النقل المدرسي) .9
  

 ار إحصاء لتحليل بيانات المرضي بالجمعية السعودية لمرضى السكري.مستش .10
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 العضويات العلمية والمهنيةرابعا: 

  
  (عضو)   م1998 -           جمعية اإلحصاء األمريكية .1
  (عضو)   م1999 -         جمعية الرياضيات المصرية .2
  (عضو)   م1991 -         نقابة المهن العلمية المصرية .3
  (عضو)    م2003 - السعودية للعلوم الرياضيةالجمعية  .4
  (عضو)   م 2007 -           جمعية االحصاء السعودية .5

  
 اللجان االدارية داخل وخارج الجامعة خامسا:

  
 –جامعة االمير سلطان   –عضو اللجنة العملية في اللقاء السابع للجمعية السعودية للعلوم الرياضية  .1

 .  )م2004/ 4/  8- 7الموافق   ( هـ 1425من صفر   18- 17ودية المملكة العربية السع - الرياض 
 
/ 3/ 13- 10المملكة العربية السعودية  - الرياض  –عضو اللجنة العلمية فى مؤتمر العلوم الثالت  .2

 م. 2007
 
 جامعة الملك سعود –لجنة المكتبة والدوريات العلمية بقسم االحصاء وبحوث العمليات  مقرر .3

 .هـ)1/9/1427 - هـ  10/9/1423(
  

 - هـ  10/9/1423( جامعة الملك سعود –حوث العمليات عضو لجنة التعاون العلمي بقسم االحصاء وب .4
 .هـ)1/9/1427

 
 جامعة الملك سعود –حوث العمليات بقسم االحصاء وب هاالختبار الشامل لمرحلة الدكتوراعضو لجنة  .5

 .االن) - هـ  10/9/1427(
  

 الى االن) - هـ 1/4/1429( جامعة الملك سعود –دة بكلية العلوم مقرر لجنة الخطة الدراسية الجدي .6
الى  - 2/1430(  جامعة الملك سعود –عضو لجنة االرشاد الطالبي بقسم االحصاء وبحوث العمليات  .7

 .االن)
 
جامعة  –قسم االحصاء وبحوث العمليات  –مقرر لجنة اعداد خطة الماجستير الجديدة بنظام المقررات  .8

 الملك سعود.
  

 جامعة الملك سعود. –كلية العلوم  –عضو لجنة استحداث برنامج التقنية الحيوية  .9
  

 جامعة الملك سعود. – بقسم االحصاء وبحوث العمليات مقرر لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي  .10

    
 الجوائز العلمية، والمنح البحثية، شهادات التقدير سادسا:

  
جامعة الملك سعود  – الدراسات العليا والبحث العلميوكالة  –العلمي ي وجودة النشر التميز البحثمكافاة  - 1

 هـ.1430
 
من سعادة وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية للمساهمات االحصائية في اعداد  وتقديرشكرخطاب  - 2

 .هـ1429 التقرير السنوي االول للوكالة
 

لطالبات بالملز للمساهمة في دورة التدريب على فرع ا–شهادة شكر وتقدير من سعادة وكلية قسم االحصاء  - 3
- 23والتي نظمها النادي النسائي بقسم االحصاء  خالل الفترة  Latexالطباعة باستخدام برنامج 

 هـ.24/6/1430



 جامعة الملك سعود –لية العلوم ك –قسم اإلحصاء وبحوث العمليات  -    لسيرة الذاتية: أ.د. خلف سلطانا

 - 4 - 

 
مستشفي الملك عبد العزيز الجامعي للمساهمة في القاء  –شهادة شكر وتقدير من مدير مركزالسكر  - 4

- 18" في الفترة  SPSSباستخدام برنامج  "اساسيات االحصاء الطبي محاضرة في ورشة عمل بعنوان
 هـ.22/4/1428

 
شهادة شكر وتقدير من سعادة عميدة كلية التربية لالقسام العلمية للمساهمة في دورة التدريب على الطباعة  - 5

 –كاديمي والتي نظمها مركز التدريب والتطوير بالتعاوم مع مكتب التطوير اال Latexباستخدام برنامج 
 هـ.14/8/14228 - هـ12/8/1428جامعة االميرة نورة بالرياض خالل الفترة 

  
للمساهمات هـ 1428/ 1/6في عة الملك سعود معميد كلية العلوم بجاسعادة من  شهادة شكروتقدير ودرع  - 6

- 10 وافقهـ (الم23/2/1428- 20المعقود في الفترة  ام اللجنة العلمية بالمؤتمر الثالث للعلومفي انجاج مه
 .)م2007/ 3/ 13

  
شهادة شكر وتقدير من رئيس الجمعية السعودية للعلوم الرياضية للمساهمة في اللجنة العلمية الخاصة  - 7

 هـ.18/2/1425- 18باللقاء السابع للجمعية والمعقود في جامعة االمير سلطان بالرياض في الفترة 
  

بقسم في موضوع  االحصاءات المرتبة  يالجراء مشروع بحثبكندا  Mcmasterمن جامعة  منحة بحثية - 8
 - م 1/7/1999( في الفترة  كندا  –مدينة هاميلتون   - ) McMaster( الرياضيات واالحصاء بجامعة 

 ).م1/9/1999
  

جامعة باالشتراك مع   - للحصول على الدكتوراهمن الحكومة المصرية  بعثة أشراف مشترك منحة  - 9
)McMaster ( -   الموافق  17/11/1418 - هـ 26/10/1416في الفترة  كندا  –مدينة هاميلتون)  هـ

  م).15/3/1998 - م  16/3/1996
  

  
 المجتمعالجامعة ومة وخدمة االزيارات العلمية والمحاضرات الع سابعا:

  
  (ا) الزيارات العلمية

 م)8/2/1999 - م 23/1/1999ايطاليا           ( - تريستا  - مركز العالمي للفيزياء النظريةباحث زائر بال .1
 
 م)1/9/1999 - م 1/7/1999(              كندا           - هاميلتون  - ) McMasterاستاذ زائر بجامعة ( .2

  
  قديمهاتوالدورات التي قمت ب وورش العمل (ب) المحاضرات العامة

 
جامعة الملك  –عمادة تطوير المهارات  –مدرب لدورات التحليل االحصائي باستخدام الحزم الحاسوبية  .1

 حتى االن) - 1430ود ( سع
تقديم دورات  التحليل اإلحصائي ضمن البرنامج العلمي لمدرسي موهبة على مستوى المملكة (ضمن  .2

 موهبة) - أنشطة مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبين
 

 جامعة الملك سعود –الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع تقديم دورات التحليل االحصائي لدى كلية  .3
 

 –التحليل االحصائي ضمن مشاريع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات االستشارية  تقديم دورات .4
 جامعة الملك سعود.

  
الدراسات العليا  تقيم دورات التحليل االحصائي لطالب الدراسات سعود ضمن انشطة النادي العلمي لعمادة .5

 جامعة الملك سعود –
 

عمادة تطوير  - "  SPSSتقديم دورة بعنوان "التحليل االحصائي لطالب الدراسات العليا باستخدام  .6
 م.26/10/2011- 24هـ الموافق 28/11/1432- 26جامعة الملك سعود في الفترة  –المهارات 
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 –عمادة تطوير المهارات ‘ SPSS برنامجتخدام تقديم دورة االختبارات البارامترية والالبارامترية باس .7

  م.5/12/2010- 3هـ الموافق 30/12/1431- 28جامعة الملك سعود في الفترة 
 
جامعة  –عمادة تطوير المهارات ‘ SPSS برنامجأساسيات اإلحصاء وتجهيز البيانات باستخدام تقديم دورة  .8

  م.2/11/2010- 1هـ الموافق 25/11/1431- 24الملك سعود في الفترة 
 

المملكة   - سكاكا  –" بجامعة الجوف SPSSتقديم دورة بعنوان "أساسيات التحليل اإلحصائي باستخدام  .9
العربية السعودية ضمن مشروع وزارة التعليم العالي "تنمية االبداع والتميز لدى اعضاء هيئة التدريس في 

  م6/5/2010- 4هـ    الموافق 22/5/1431- 20الجامعات السعودية" في الفترة   
 

تشفي سورشة عمل في اساسيات االحصاء الحيوي بمب SPSSباستخدام القاء محاضرة عن عرض الييانات  .10
  .هـ1428 /22/4- 18الرياض   –جامعة الملك سعود   –الملك عبد العزير 

  
ة جامعة االميرة نورة عن طباعة البحوث العلمي –القاء محاضرات بكلية التربية االقسام العلمية بالرياض  .11

 هـ.14/8/1428 - هـ12/8/1428التكس خالل الفترة باستخدام حزمة 
  

جامعة الملك سعود طباعة البحوث العلمية باستخدام  - القاء محاضرات باالقسام العلمية للطالبات بالملز  .12
 هـ.24/6/1430- 23حزمة التكس خالل الفترة 

  
 ط بحثية  في مجال التخصص.قسم االحصاء وبحوث العمليات حول نقاحلقات البحث بالمشاركة في  .13

 
  المجتمعالجامعة و) خدمة (ج
  

 –جامعة االمير سلطان   –عضو اللجنة العملية في اللقاء السابع للجمعية السعودية للعلوم الرياضية  .1
 .  )م2004/ 4/  8- 7الموافق(هـ 1425من صفر  25 18- 17المملكة العربية السعودية  - الرياض 

 م.2007/ 3/ 13- 10المملكة العربية السعودية  - الرياض  –ر العلوم الثالت عضو اللجنة العلمية فى مؤتم .2
- م1999جنوب الوادي) خالل الفترة (  –جامعة الفيوم بالجامعات المصرية (تحكيم رسائل ماجستير  .3

 .م)2001
 - جامعة ام القرى –احصاءات الحج والعمرة لمعهد خادم الحرمين الشريفين بمكة المكرمة دراسات وتحكيم  .4

 .هـ) 1426- هـ 1425( السعودية
  

 .هـ)1425 - هـ 1424( السعودية –جدة  –تحكيم رسائل ماجستير ودكتورارة بجامعة الملك عبد العزيز  .5
 

 .هـ)1426( السعودية –الرياض  –جامعة الملك سعود  –تحكيم رسائل ماجستير  .6
 

 .الى اآلن) –هـ 1425( السعودية –جدة  –تحكيم مشروعات ابحاث بجامعة الملك عبد العزيز  .7
 

هـ 1425( فرع العمارة والتخطيط – فرع الهندسة –فرع العلوم  –تحكيم ابحاث لمجلة جامعة الملك سعود  .8
 .الى اآلن) –

 .الى اآلن)  –م 2000( التحكيم لعدة مجالت عالمية متخصصة .9
 

 .)الى اآلن  –م  2001( تقديم االستشارات االحصائية لطالب وطالبات الدراسات العليا .10
  

 عداد التقرير السنوي لوكالة جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية.في لجنة ا عضو  .11
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 خبرات التدريس واالشراف على الرسائل العلمية ثامنا:
  
  (ا) تدريس المقرارات 

  مصر –تدريس مقرارات االحصاء واالحتماالت بمرحلة البكالوريوس  بجامعة االزهر  - 1
 مصر –فرع بنى سويف  –االحصاء واالحتماالت بمرحلة البكالوريوس  بجامعة القاهرة تدريس مقرارات  - 2
 مصر –تدريس مقرارات االحصاء واالحتماالت بمرحلة البكالوريوس  بجامعة المنيا  - 3
 مصر –تدريس مقرارات االحصاء واالحتماالت بمرحلة البكالوريوس  بجامعة جنوب الوادي  - 4
 مصر –ة  الماجستير  بجامعة االزهر تدريس مقرارات االحصاء بمرحل - 5
  مصر –تدريس مقرارات االحصاء بمرحلة  الماجستير  بجامعة المنيا  - 6
 مصر –تدريس مقرارات االحصاء بمرحلة  الماجستير  بجامعة جنوب الوادي  - 7
  تدريس مقرارات االحصاء واالحتماالت وبحوث العمليات بمرحلة البكالوريوس  بجامعة الملك سعود  - 8
  السعودية  –قرارات االحصاء بمرحلة  الماجستير  الملك سعود  تدريس م - 9

 .السعودية –الملك سعود   هتوراتدريس مقرارات االحصاء بمرحلة  الدك - 10
 .جامعة الملك سعود –االشراف على مشاريع التخرج لطالب البكالوريوس  - 11
 (SPSS, SAS, MINITAB, R)تدريس الحزم الحاسوبية المختلفة االحصائية بجامعة الملك سعود مثل  - 12
 –المعلومات المكتبات وقسم –لطالب ماجستير االداب  SPSSتدريس مقرر الطرق االحصائية باستخدام  - 13

 جامعة الملك سعود.
  SPSS, SAS ،Rتدريس مقررات التحليل االحصائي باستخدام  - 14

  
  

  (ب) االشراف علي الرسائل العلمية 
تاريخ منح   االسم  م

  الدرجة
  الدرجة  ن الرسالةعنوا  الوظيفة الحالية

1    
د. صفاء 

  موسى عامر
  

  أستاذ مساعد  م 2002
   كلية التربية للبنات 

  جامعة عين شمس

اإلحصاءات المرتبة 
لبعض نماذج الحياة 

  واالستدالل المصاحب

  
  دكتوراه

اسماء بنت د.   3
سليمان 

  المويشير

  استاذ مساعد    2012
  الجوفجامعة 

  المملكة العربية السعودية

وزيعات نماذج الت
  المختلطة وتطبقاتها

  دكتوراه 

نجوان بنت د.   2
  حسن السادات 

  استاذ مساعد    2013
  الملك سعودجامعة 

  المملكة العربية السعودية

في االستدالل مساهمات 
االحصائي باستخدام 
االحصاءات المراقبة 

  تقدميا

  
  دكتوراه

اميرة   3
  داغستاني

متوقع 
2018  

كلية  - قسم الرياضيات
جامعة  - بالجبيلالتربية 

  االمام عبد الرحمن الفيصل
  المملكة العربية السعودية

نماذج خليط محدود مبنية 
  على توزيع ليندلي

  دكتوراه

سارة  4
  الدوسري

  متوقع 
2019  

كلية  - قسم الرياضيات
جامعة  - واالداب العلوم 
لمملكة ا -  سلمان الملك

  العربية السعودية

بعض التقنيات 
االستداللية التقليدية 

والبييزية للنماذج الخطية 
  المعممة

 
  دكتوراه

هبة الله   5
  محمود حسن

  محاضرة   م2001
  القصيمجامعة 

  المملكة العربية السعودية

عزوم اإلحصاءات 
المسجلة واالستدالالت 

  المصاحبة

  
  ماجستير

جمال احمد   6
  د الموجودعب

  استاذ مساعد    م 2003
  الطائفجامعة 

  المملكة العربية السعودية

حول اإلحصاءات 
  المسجلة وتطبيقاتها

  
  ماجستير

  حول اإلحصاءات   استاذ مساعد    م 2004حسن محمد   7
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  ماجستير  المراقبة تقدميا وتطبيقاتها  بني سويفجامعة   صالح
نجوان بنت د.   8

  حسن السادات
  ساعد  استاذ م  م 2005

  الملك سعودجامعة 
  المملكة العربية السعودية

اختبارات جودة المطابقة 
لبعض نماذج الحياة على 
  أساس إحصاءات مختلفة

  
  ماجستير

أسماء بنت د.   9
سليمان 

  المويشير

  م 2005
  

  استاذ مساعد  
  الجوفجامعة 

  المملكة العربية السعودية

استقراءات إحصائية 
على أساس توزيعات 

  محدودةمختلطة 

  
  ماجستير

سبا محمد د.   10
  علوان

  استاذ مساعد    م 2006
  الملك سعودجامعة 

  المملكة العربية السعودية

ماركوف سالسل 
المعتمدة على متغير 
تفسيري من الرتبة 

  األولى أو رتب أعلى

  
  ماجستير

نايف محمد   11
  المطيري

  معيد  م 2008
  كلية المعلمين

  جامعة الملك سعود
  السعودية المملكة العربية

النماذج اإلحصائية 
المبنية على اإلحصاءات 

  المرتبة والقيم المسجلة

  
  ماجستير

صباح علي  12
  الشامي

  م 2009
  
 

   أستاذ مساعد 
   جامعة اب

  اليمن 

التنبؤ لقيم مسجلة 
وإحصاءات مرتبة من 

بعض التوزيعات 
  اإلحصائية

  ماجستير

تغريد بنت   13
  سعيد المالكي

 م2010
  

  محاضرة
  الملك سعود جامعة

  السعوديةالمملكة العربية 

اإلحصاءات المرتبة 
المعممة واالستدالل 

المصاحب من بعض 
  توزيعات الحياة.

  
  ماجستير

كلية التربية  - محاضرة  م2013  سارة الرجبان  14
  للبنات بوادي الدواسر

  السعوديةالمملكة العربية 

 تحليل طرق بين مقارنات
 وجود في االنحدار

  قاصية مشاهدات

  ماجستير

مشاعل   15
  الشهري

  محاضرة  م2014
  جامعة الملك سعود

  المملكة العربية السعودية

حول الخليط المحدود من 
توزيعي  ويبل العكسي و 

  بير العكسي

  رماجستي

  محاضرة  م2015  وفاء الذبياني  16
  جامعة الباحة

  المملكة العربية السعودية

االحصاءات المرتبة من 
  توزيع لندلي وتطبيقاتها

  ماجستير

  ةمعيد  م2017  نشمية الشمري  17
  جامعة الملك سعود

  السعوديةالمملكة العربية 

بعض التركيبات الخطية 
عزوم اإلحصاءات من 

  المرتبة وتطبيقاتها.

  ماجستير

  
 

 الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندواتو تاسعا:
  

  (أ) المؤتمرات 
   .م )1996/ 8 / 9 - 4(  كاريأم - شيكاغو  - ء األمريكية مؤتمر جمعية اإلحصا .1

  
 . )م2000 /20/1 - 15(  مصر - القاهرة  –والعشرين  مؤتمر الرياضيات والقرن الحادى  .2

 
- 12 ( فرنسا –كومبيان  –المؤتمر الدولى العاشر للنماذج العشوائية وتحليل البيانات  .3

 .)م15/6/2001
 

المملكة العربية  - الرياض  –الملك سعود جامعة  –اللقاء السادس للجمعية السعودية للعلوم الرياضية  .4
 .           )م10/4/2002- 9الموافق ( هـ 1423 /25/1- 26السعودية 
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المملكة  - الرياض  –جامعة االمير سلطان   –اللقاء السابع للجمعية السعودية للعلوم الرياضية  .5

 .  )م2004/ 4/  8- 7الموافق(هـ 1425 /25/1 18- 17العربية السعودية 
 

 .)م6/2005/ 18- 15( تركيا –ازمير  –تمر الدولى لإلحصاءات المرتبة المؤ .6
   

الموافق ( 13/2007- 10المملكة العربية السعودية  - جامعة الملك سعود  - المؤتمر الثالت للعلوم   .7
 ).م1428/ 23/2- 23- 20

 
 . )م6/2007/  14- 12(     االردن –عمان  –المؤتمر الدولى لإلحصاءات المرتبة  .8

  
المملكة  –ابها  –خالد  جامعة الملك –لعلمي االول للجمعية السعودية للعلوم االحصائية اللقاء ا .9

 م).15/4/2009- 14هـ (الموافق 19/4/1430- 18في الفترة  –العربية السعودية 
  

 6 - 3المؤتمر العاشر للدول االسالمية في العلوم االحصائية، الجامعة االمريكية بالقاهرة،  .10
 .مصر –م)، القاهرة 23/12/2009- 20هـ الموافق (1/1431/

  
م، المدينة 24/3/2010- 21الموافق  - 9/4/1431- 6المؤتمر السعودي الرابع للعلوم، جامعة طيبة،  .11

 ملكة العربية السعودية. مال –المنورة 
  

المركز االوربي  المؤتمر الدولي الخامس لطرق البرمجيات الحاسوبية في االحتماالت واالحصاء،  .12
/  1/10 – 28/9هـ الموافق 23/10/1431- 19اسبانيا،  –جامعة اوفيدو  –ات لطرق البرمجي

 م.2010
  

المؤتمر الدولي للتطورات في االحتماالت واالحصاء: نظرية وتطبيقات، الجامعة الصينية بهونج  .13
 م).31/12/2011- 28هـ الموافق (6/2/1433 - 3الفترة  كونج خاللهونج كونج، هونج كونج 

  
جامعة تكساس بداالس في  - تحليل البيانات المرتبة، نماذج وطرق البحوث الصحية المؤتمر الدولي ل .14

 .5/1435/ 8إلى  6الواليات المتحدة االمريكية خالل الفترة من 
  
 7سلوفيينيا خالل الفترة من  -بليد -جامعة لوبليانا  -المؤتمر الدولي الثاني عشر لإلحصاء التطبيقي   .15

 .م23/9/2015- 20الموافق  12/14365/ 10إلى 

  
الرياض  -  نتدى االحصائي الخليجي األول، الهيئة العامة لالحصاء والمركز االحصائي الخليجي الم .16

  .هـ1438جمادى الثانية  23- 21، الموافق 2017مارس  23- 20
 

  
  (ب) الندوات وورش العمل 

جامعة الملك سعود –ر ورشة عمل في اساسيات االحصاء الحيوي بمشتشفي الملك عبد العزيتدريس  .1
 .هـ1428ربيع الثاني  22- 18الرياض   –

  
- 13جامعة الملك سعود : –ورشة عمل بعنوان " تطوير المعرفة في مجال التخصص"  .2

 .م16/1/2008
 

الرياض :   –ورشة عمل اعضاء هيئة التدريس بعنوان " الخطة االستراتيجية لجامعة الملك سعود "  .3
 هـ.8/3/1429
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 -  28/4جامعة الملك سعود:  –عمادة تطوير المهارات  –ان "تنمية الذات " ورشة عمل بعنو .4
 حضور. - هـ 2/5/1429

  
 –عمادة تطوير المهارات  –ورشة عمل بعنوان " أساليب تقويم  الطالب داخل قاعات التدريس"  .5

 .رحضو - هـ 19/5/1429الملك سعود :  جامعة
  
ة الملك جامع –عمادة تطوير المهارات  –لم" ورشة عمل بعنوان " أساليب حث  الطالب على التع .6

 .حضو - هـ 20/5/1429سعود: 
 

ملك جامعة ال –عمادة تطوير المهارات  –ورشة عمل بعنوان " تخطيط التدريس الجامعي الفعال"  .7
 .رحضو - هـ 23/5/1429- 21سعود : 

  
  - الرياض –نتركونتنتال منتدى ادارة الوثائق الكترونيا، جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، فندق ا .8

 م).10/2009/ 6- 5هـ الموافق (1430/ 10/ 17- 16المملكة العربية السعودية، 
  

  
  اإلنتاج العلمي والمؤلفات  عاشرا:

  
  العربية الكتب(ا) 

  .الرياض –مكتبة الرشد  :الناشر، 2004 اإلحصائي،لطرق التحليل  فاهيمم .1
 

 .. جامعة الملك سعود2017ساس، الطبعة الثانية حزم باستخدام  التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات .2
 

3. Principals of probability and statistics, King Saud University, 2017 
  

  محررةالمساهمة في كتب عالمية متخصصة (ب)  
  

4. Al-Hussaini, E.K. and     Sultan, K.S.    (2001). Reliability and hazard based on finite 
mixture models, In Handbook of Statistics - 20: Advances in Reliability (Eds. N.  
Balakrishnan and C.R Rao), North-Holland, Amsterdam. 

5. Childs, A., Sultan, K.S. and Balakrishnan, N. (2000). Higher order moments of order 
statistics from Pareto distribution and Edgeworth approximate inference, In Stochastic 
Simulation Methods , (Eds. N. Balakrishnan, S. Ermakov and V. Melas), Birkhauser, 
Boston. 

6. Sultan, K.S., Childs, A. and Balakrishnan, N. (2000).  Higher order moments of order 
statistics from power function distribution and Edgeworth approximate inference, In 
Stochastic Simulation Methods, (Eds. N. Balakrishnan, S.  Ermakov and V. Melas), 
Birkhauser, Boston. 

7. Balakrishnan, N. and Sultan, K.S. (1998). Recurrence relations and identities for 
moments of order statistics, In Handbook of Statistics - 16: Theory and Methods (Eds. 
N.  Balakrishnan and C.R. Rao), North-Holland, Amsterdam. 
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  Journal Articles  ة(ج) األبحاث العلمية بالمجالت العالمية المتخصص
 

 (iii) Journal Articles 

 

8. Ozturk, O., Sultan K.S. and  Moshref, M.E. (2018). Parametric inference based 
on judgment post stratified samples, Journal of the Korean Statistical Society, 47, 
24-31.  

9. Al-Moisheer, A.S. and Sultan, K.S. and Al-Shehri, M.A. (2017).  A mixture of 
inverse Weibull and inverse Burr distributions: Properties, estimation and fitting, 
Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2017, Article ID 7824323, 11 
pages. 

10.  Islam, M.A., Chowdhury, R.I. and Sultan, K.S.  (2017).  Analyzing 
dependence in incidence of diabetes and heart problem using 
generalized bivariate geometric models with covariates, Journal of 
Applied Statistics, VOL. 44, NO. 16, 2890–2907. 

11. Khalaf S. Sultan and W. S. AL-Thubyani (2016). Higher order moments 
of order statistics from the Lindley distribution and associated inference, 
Journal of Statistical Computation and Simulation, VOL. 86, NO. 17, 
3432–3445. 

12. Al-Moisheer, A.S. and Sultan, K.S. (2016). Estimation of a discriminant function 
from a mixture of two Burr Type III distributions, Communications in Statistics 
- Simulation and computation, 45, 3760-3775.     

13. Sadek, A., Sultan, K.S. and Balakrishnan, N. (2015).  Bayesian Estimation for Ranked 
Set Sampling Using Asymmetric Loss Function, Bulletin of the Malaysian 
Mathematical Sciences Society, 38, 707-718. 

14. Sultan, K.S.  and Al-Moisheer  A.S. (2015). Mixture of Inverse Weibull and Lognormal 
Distributions: Properties, Estimation, and Illustration, Mathematical Problems in 
Engineering, Volume 2015, Article ID 526786, 8 pages.  

15. Sultan, K.S., Alsadat, N.H. and Kundu, D. (2014). Bayesian and maximum likelihood 
estimations of the inverse Weibull parameters under progressive type-II censoring, 
Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 84, 10, 2248-2265. 

16. Sultan, K. S. and Moshref, M.E. (2014). Moments of order statistics from Weibull 
distribution in the presence of multiple outliers, Communications in Statistics - Theory 
and Methods, 43, 2214 - 2226. 

17. Shafay, A.R. , Balakrishnan N. and Sultan, K.S (2014).  Two-sample Bayesian 
prediction for sequential order statistics from exponential distribution based on multiply 
Type-II censored samples, Journal of Statistical Computation and Simulation, 84, 3, 
526-544. 
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bivariate Bernoulli model with covariate dependence, Journal of Applied Statistics, 
Vol. 40, 5, 1044-1063. 

20. Sultan, K.S.  and Al-Moisheer, A.S. (2013). Estimation of a discriminant function from 
a mixture of two inverse Weibull distributions, Journal of Statistical Computation and 
Simulation, 83(3), 405-416. 

21. Sultan, K.S.  and Al-Moisheer, A.S. (2013). Updating a nonlinear discriminant function 
estimated from a mixture of two inverse Weibull distributions, Statistical papers, 54(1), 
163-175.  

22. Sultan, K. S. and Alshami, S.A. (2010). Prediction of future order statistics from the 
uniform distribution, Advances in Intelligent and Soft Computing, 77, 593 – 602. 

23. Islam, M.A., Sultan, K.S. and Chowdhury, R.I. (2009).  Estimation and Tests for 
Longitudinal Regression Model Based on Markov Chain, Statistical Methodology, 6, 
478-489. 

24. Alzaid, A. and Sultan, K.S   (2009). Discriminating Between Gamma and Lognormal 
with applications, Journal of King Saud University, Science, 21, 2, 99-108. 

25. Moshref, M.E. and Sultan, K.S. (2009). Moments of order statistics from Rayleigh 
distribution in the presence of outlier observation, Journal of King Saud University,  
Science (to appear). 

26. Sultan, K.S., Ismail, M.A. and Al-Moisheer, A.S. (2009). Testing the number of 
components of the mixture of two Inverse Weibull distributions, International Journal 
of Computer Mathematics, Vol. 86, 4, 693– 702. 

27. Sultan, K.S. (2008). Bayesian estimates based on record values from the inverse Weibull 
lifetime model,  Quality Technology and Quantitative Management, Vol. 5, 4, 363-
374. 

28. Sultan, K.S., Ismail, M.A. and Al-Moisheer, A.S. (2007). On mixture of two inverse 
Weibull distributions: Properties and estimation, Computational Statistics and Data 
Analysis,  51,  5377 - 5287. 

29. Sultan, K.S.  (2007). Order statistics from the generalized exponential distribution and 
application, Communications in Statistics - Theory and Methods,  36, 1409 - 1418. 

30. Sultan, K.S.  (2007). Higher order moments of record values from the Inverse Weibull 
lifetime model and Edgeworth approximate inference, International Journal of 
Reliability and Applications, 8, 1-16. 

31. Sultan, K.S. (2007). Goodness-of-fit test for Rayleigh distribution and applications, 
International Journal of Reliability and Applications,  8, 41-51. 

32. Sultan, K.S., Al-Dayian and Mahammad, H.H. (2007). Estimation and prediction from 
gamma distribution based on record values, Computational Statistics and Data 
Analysis,  52, 3,  1430 - 1440. USA. 
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34. Sultan, K.S. and Al-Mougod, G.A. (2006). Characterization of general classes of doubly 
truncated distributions based on record values,  Journal of Probability and Statistical 
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from the linear exponential distribution: Moments and estimation,  Metron,  LXIV,  2, 
199-215.  
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using record statistics from Weibull model: Bayesian and non Bayesian approaches, 
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Reliability and Applications,  6, 187 – 201.  
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