
 محمد بن سعيد العلم /سعادة الدكتور

 وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي

 
 املؤهالت العلمية:

 إندايان جامعة اللغة التطبيقي من علم يف دكتوراه. 
 تتتدر ا اللغتتة  والتخصتت  التتد ي  اللغتتة الريتت    علتتم يف ختصتت  ماجستتتر

 .اجلروبية جامعة كاروال را من اإلجنليز ة بوصفها لغة أجربية
 ستتتتتتتتم اللغتتتتتتتتا   متتتتتتتتن وآداهبتتتتتتتتااللغتتتتتتتتة اإلجنليز تتتتتتتتة  ختصتتتتتتتت  بكتتتتتتتتالور و  يف 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  يف والرتمجة
 أبرز املناصب الوظيفية:

 للتبادل املع يف والتواصل الدويل وكيل اجلامعة. 
 عام جملا اجلامعة أمني 
 لمملكة الع بية السعود ةل ممثال يف دكاأمراء اجلامعة اإلسالمية للتكرولوجيا  جمللا رئيا. 
 أستاذ ك سي معايل الشيخ عبدالعز ز التوجي   للدراسا  اإلنسانية. 

 أبرز املؤمترات وعضوية اللجان:
  : دم العد د من األحباث واألوراق العلمية يف مؤمت ا  حملية وإ ليمية ودولية  من أب زها

ور ة علمية بعروان "دور املؤسسا  التعليمية يف تعز ز الوسطية وترمية اجملتمعا  اإلسالمية: جامعة اإلمام حممد بن سعود 
العاملي للصحوة اإلسالمية: ثقافا  متعددة وجمتمع واحد" الذ  عقد يف رحاب  يف "املؤمت اإلسالمية أمنوذجاً" وذلك 

 .جامعة املالد ف اإلسالمية يف ماليه
بعروان "رؤ ة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية لدورها يف جمال التبادل املع يف: ال ايدة وخطوا  التطو  "  ر ة عمليةو 

 .يف ندوة "جت بة اجلامعا  السعود ة يف التبادل والتعاون املع يف" املرعقدة يف األحساء

يف اجلامعة   2030يذ ة لتفعيل رؤ ة اململكة الع بية السعود ة اللجرة الترف إضافة إىل رائسته العد د من اللجان  ومن أب زها
واللجرة التحضر ة للمؤمت  العاملي األول لتار خ العلوم التطبيقية والطبية عرد الع ب واملسلمني  واللجرة التحضر ة للمؤمت  

رة الدائمة لطلبا  اإلش اف على العلمي الطاليب السابع لطالب وطالبا  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  واللج
اللجرة العليا لإلش اف على  راة اجلامعة   مؤسسا  علمية يف اخلارج  ابإلضافة إىل عضو ة العد د من اللجان  مثل

واللجرة املشكلة يف هيئة اخلرباء إلعادة دراسة مش وع ترييم اهليئة السعود ة للمستشار ن اإلدار ني واال تصاد ني واملاليني  
 يف ب انمج التحول الوطين. للجامعة واهليئة العليا للتخطيط االسرتاتيجي  وممثالً  لا ك اسي البحث وجم

 


