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بكالوريوس علوم كجمجاء من جامعة الكويت 1979
ماجستجر في الكجمجاء جامعة سكرانتون في الواليات األمريكجة المتخدة 1986
دكتوراه في الكجمجاء من جامعة اسكس في المملكة المتخدة 1993
ممارس معتمد في علم  ( NLPالبرمجة اللغوية العصبجة ) 2000
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السرية الذاتية

مدرس مذتبر في معود الكويت للتكنولوججا
(كلجة الدراسات التكنولوججة خالجا)
مدرس مساعد ثم مدرس 1988-1986
1993-1988
معجدة بعثة للدكتوراه
1999-1993
أستاذ مساعد
-2000
أستاذ مشارك
رئجس قسم العلوم التطبجقجة 1998-1993
نائب رئجس رابطة هواة االلكترونجات والكمبجوتر  -النادي العلمي 1988-1986
 2004-1996و  2006وختى 2012
رئجس الجمعجة الكجمجائجة
رئجس اتخاد الكجمجائججن سابقا
رئجس تخرير مجلة الجمعجة الكجمجائجة  2004-1996و  2006وختى 2012
عضو مشروع إسالم نت -األمانة العامة لألوقاف 1996
مدير تخرير مجلة المجتمع الكويتجة 1982-1980
رئجس تخرير جريدة المرابطون أثناء االختالل العراقي 1993-1990
رئجس لجنة الترقجات في القسم  2000وختى اآلن
عضو لجنة الترقجات في الكلجة  2004-2003و  2007-2005و2008
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عضو لجنة وضع نظام العمل باألقسام العلمجة بكلجات الوجئة 2001-2000
عضو لجنة الفنجة لوضع ضوابط الندب واإلعارة واالستعانة بأعضاء هجئة
التدريس2006-2005
مساعد العمجد للشئون االكاديمجة ضطضظ وختى اآلن
رئجس لجنة تطوير منوح التشعجب الصناعي (وزارة التربجة) 1997-1996
عضو اللجنة الوطنجة الدائمة لتنظجم وتداول المواد الكجمجائجة  2005-2003و -2006
وختى اآلن
عضو فريق مسد وتوصجف منوح العلوم في التعلجم الديني (وزارة التربجة) -2003
2004
ممارس معتمد في علم NLP
االعداد والمشاركة في الكثجر من المؤتمرات والدورات وورش العمل العلمجة
اإلعداد واإلشراف والمشاركة في العديد من الدورات التذصصجة
نشر أبخاث في الكجمجاء العضوية ومواضجع أذرى
مراجعة وترجمة بعض المواضجع التذصصجة في مجلة العلوم (الترجمة العربجة لمجلة
ساينتفك أمريكا) التي تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
عضو لجنة تعلجم الكجمجاء في IUPAC
مدير برنامح االجوزة قلجلة التكالجف وكجماء المجكروسكجل التابع لالتخاد الفدرالي
للجمعجات الكجمجائجة االسجوية
عضو لجنة التخكجم لجائزة أفضل بخث لعام  2003في مجال "العلوم" (مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي) فبراير 2004
عضو لجنة التخكجم لجائزة أفضل كتاب لعام  2007في مجال "العلوم" (مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي) فبراير 2006
إعداد وتقديم العديد من الدورات واالستشارات في مجال السالمة (  ,)Safetyالتعلم
والتعلم السريع ،القراءة السريعة والذاكرة وأسرار النجاح وتنمجة الذكاء.
إلقاء العديد من المخاضرات والمشاركة في العديد من الندوات واللقاءات التلفزيونجة
واإلذاعجة.
إصدار كتاب "تقنجات التعلم السريع"
مستشار الموهبة واالبداع في مركز صباح االخمد للموهبة واالبداع

دورات وورش عمل تم تقديموا منوا:
 oالسالمة في المذتبرات
 oأساسجات التخلجل الكجمجائي
 oمجكروسكجل الكجمجاء العامة
 oمجكروسكجل الكجمجاء العضوية
 oاالبداع في تعلجم الكجمجاء
 oتقنجات التعلم السريع
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