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 في مجال الهندسة الكهربائية واإللكترونية من جامعة هيرت وات ببريطانيا. الدكتوراةسلطان بن خالد المورقي حاصل على درجة 

 وعاد بعدها إلكمال عمله كضابط اتصاالت بمديرية حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية.

مساعد بحث  واإللكترونيات الدفاعية المتقدمة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بوظيفة التحق للعمل بمركز المستشعرات

أصبح المشرف على  1121مساعد للمشرف للشؤون العلمية. وفي العام تم تعيينه  1122وفي عام رادارية. النظم و رئيس قسم ال

 مركز المستشعرات واإللكترونيات الدفاعية المتقدمة.

كما أنه عضو في  كباحث رئيس و كباحث مساعد, في مجال المرشحات ورقة علمية 22عدد من األبحاث و الدكتور سلطان نشر 

 التالية: والهيئات الجمعيات

 المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين جمعية (IEEE) 

 األمريكية االتصاالت جمعية (MCS) 

 الهيئة السعودية للمهندسين 

 هندسة االتصاالتاللجنة العلمية والثقافية بالجمعية السعودية لالتصاالت, وعضو مجلس إدارة في جمعية وهو أيضاً رئيس 

 .السعودية

 . الدولية الحرب اإللكترونية برابطة, تم انتخابه ليصبح رئيس الفصل السعودي 1122في منتصف عام 

 

 


