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 (CV) السيرة الذاتية 
 ملخص-1

 Dr Abdullah Mohammad Al BinAli     بن عليآل د. عبدهللا محمد 
 ، 00966503691629جوال:  عضو هيئة تدريس في كلية الحاسب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

abinali@taibahu.edu.sa  ,  abinali2@gmail.com 

 الخبرات والمهارات: 

سنة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت وااللكترونيات   30خبرة أكثر من  •
رئاسة   -إدارة مؤتمرات دولية  -إدارة مشاريع-إدارة-عمل-تدريب-تدريس -)دراسة

  ، تحكيم علمي، بحث علمي لجان، عضوية لجان، عضوية لجان تنظيم مؤتمرات، 
، اعداد تقارير ودراسات ومراجعتها، اعداد خطط استراتيجية وتشغيلية  استشارات 
 (.ومراجعتها

 339970حاصل على تصنيف "مستشار" من الهيئة السعودية للمهندسين، رقم  •
 (.2019/ 8/ 30)   1440/ 12/ 29في 

مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرقم   •
1016296244 . 

-PCTمدرب معتمد من المركز العالمي الكندي لالستشارات والتدريب، الرقم   •

19201 . 
معتمدة من المؤسسة العامة   TOTحاصل على شهادة دورة تدريب المدربين  •

(، ومعتمدة من المركز 151251113للتدريب التقني والمهني )رقم االعتماد 
 العالمي الكندي لالستشارات والتدريب، ومن المركز الخليجي للتنمية البشرية.

 جيد جدا(. -)ممتاز  إنجليزي اللغات: عربي )ممتاز(،  •

 الحاسب ومراجعتها. خصصت  إعداد الخطط التعليمية للكليات واألقسام في •

غير  تخصصات العام للخطط التعليمية للكليات واألقسام في  اإلطار مراجعة  •
 الحاسب.

 ، تنفيذ، تحكيم، تنظيم، تدريب، استشارات.تخطيط، إشراف  : االعتماد األكاديمي  •

 ، تنفيذ، تحكيم، تنظيم، تدريب، استشارات.تخطيط، إشراف البحث العلمي:   •

 ، تنفيذ، تحكيم، تنظيم، تدريب، استشارات.ط، إشراف تخطيالتدريس الجامعي:   •
تقييم الجاهزية واالحتياجات الفنية والبشرية والتدريبية للتحول إلى التعامالت   •

 االلكترونية )المنظمات االلكترونية(.  

 إعداد الدراسات األولية للتخطيط االستراتيجي لتقنية المعلومات واالتصاالت. •

 تقنية المعلومات واالتصاالت الصغيرة والمتوسطة.الهيكلة اإلدارية لمراكز  •

 إعداد الخطط التدريبية لموظفي مراكز تقنية المعلومات واالتصاالت. •

 إعداد متطلبات تقنية المعلومات في الميزانية السنوية التي ترفع لوزارة المالية  •

 إدارة الكليات واألقسام األكاديمية. •

 لحاسب اآللي(.إدارة مراكز تقنية المعلومات )مراكز ا •

 إعداد الدراسات األولية للخطة االستراتيجية لكليات وأقسام الحاسب. •

 إعداد ومراجعة الخطط التدريبية بشكل عام وفي تقنية المعلومات بشكل خاص. •

إعداد الخطط التدريبية والبرامج المتعلقة برفع جاهزية الموظفين غير   •
المعلومات واالتصاالت، أو ما يعرف بـ  المتخصصين للتعامل مع تقنية  

 "وصل )أو سد أو ردم( الفجوة الرقمية".

إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتعلقة برفع جاهزية الموظفين غير   •
المتخصصين للتعامل مع تقنية المعلومات واالتصاالت، أو ما يعرف بـ  

 "وصل )أو سد أو ردم( الفجوة الرقمية".

إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتعلقة بمجال تقنية المعلومات ومجاالت   •
 أخرى. يمكن طلب القائمة عند الرغبة في ذلك.  

 إعداد الخطة التشغيلية لكليات وأقسام الحاسب. •

 الهيكلة اإلدارية لكليات وأقسام الحاسب.إعداد  •

 إعداد الخطط التدريبية لموظفي لكليات وأقسام الحاسب.   •

داد وتنفيذ الدورات التدريبية المتعلقة بتطوير المهارات اإلدارية والمالية  إع •
 للعمداء والوكالء ورؤساء األقسام.

 التنسيق التفاقيات وعقود التعاون المحلي والدولي. •

إعداد كراسة المتطلبات والمواصفات، التفاوض والتنسيق مع الشركات،   •
 راءات العمل.تحليل العروض، إدارة فريق العمل، توثيق إج 

 التخطيط لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. •

إعداد التقارير اإلحصائية وتوثيق المنجزات وعرضها في صورة أوراق عمل   •
 في المؤتمرات والندوات.

 مراجعة وتدقيق التقارير والدراسات: من حيث المحتوى أو اللغة أو التنسيق. •

 البحث العلمي. •

 لمشاريع والتقارير والكتب.تحكيم األبحاث العلمية وا •

متدرب   900قدم العديد من الدورات التدريبية، بلغ عدد المتدربين فيها  •
 تقريبا.

إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتعلقة بتقنية المعلومات واالتصاالت،   •
والبحث العلمي وطرقه واستخدام تقنية المعلومات فيه. يمكن توفير قائمة  

 في هذه المجاالت عند الرغبة في ذلك. بعناوين دورات مقترحة 

إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتعلقة بمهارات الحياة وتطوير الذات.   •
يمكن توفير قائمة بعناوين دورات مقترحة في هذه المجاالت عند الرغبة في  

 ذلك.
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 السيرة الذاتية التفصيلية -2

 المعلومات الشخصية والتعليمية والوظيفية والتواصل 

 Abdullah Mohammad Al BinAli                                                   عبدهللا محمد آل بن علي  :   االسم
 بقسم هندسة الحاسب اآللي  مساعد  أستاذالحاسب، ، كلية جامعة طيبة الحالي:العمل 

 ممتاز  العربية: :اللغات  حاسب : . التخصصدكتوراه  :العلميالمؤهل 
 جيد جدا  –االنجليزية: ممتاز 

 abinali2@gmail.com،   abinali@taibahu.edu.saايميل:  ، 50369162900966جوال:  معلومات التواصل 
 
 

 التحصيل العلمي 

 األول على الدفعة.  ،ممتاز ، 1980هـ/1400 ،أبها/الواديين، االبتدائية: احمد بن حنبل .1
 األول على الدفعة  ، ممتاز، 1983هـ/1403 ،أبها/بني جابرة، المتوسطة: متوسطة بني جابرة .2
األول على   ،الثالث على مستوى المنطقة، ممتاز، 1987هـ/ 1407، علمي، أبها/ بني جابرة، الثانوية: ثانوية بني جابرة .3

 الدفعة 

،  م 27/2/1993هـ 6/9/1413، هندسة كهربائية/ تركيز اتصاالت، الرياض، الملك سعود : جامعة(BSc)البكلوريس  .4
 Full Time الثاني على الدفعة،  ،ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

مع   ،م12/1999/ 11  هـ،3/9/1420، أنظمة االتصاالت، بريطانيا/ برادفورد، : جامعة برادفورد (MSc)الماجستير .5
 Full Time ثاني على الدفعة، ال ،(Distinction)التميز 

 Full م،18/7/2003هـ 1424/ 18/5 ،حاسب آلي. شبكات، بريطانيا/ برادفورد، : جامعة برادفورد(PhD)الدكتوراه  .6

Time 
 

 العام الوظيفي  التاريخ

  ه1427/ 6/1  إلى (9/1993/ 25)  هـ4/1414/ 9من  ،ومات الوطنيلمركز المعالتطوير بو  مركز األبحاث االلكترونية .1
 . ة عمل في جامعة طيبةبعد حصولي على فرص طلبيناء على ب االستقالةب ـ،(2006/ 4/4)

   .اآلنإلى  (  2006/ 5/6)هـ 9/5/1427من   ،اآللي الحاسب  علوم وهندسة كلية جامعة طيبة/ .2
 

 دارية المناصب اإل

 . 97/98برادفورد/بريطانيا عام المسؤول المالي لنادي الطلبة السعوديين في مدينة  .1

 . 99/2000و  98/99لمدة عامين لنادي الطلبة السعوديين في مدينة برادفورد/بريطانيا المسؤول االجتماعي  .2

 . 2002  نادي الطلبة السعوديين، المسؤول المالي لجمعية الحاسب اآللي، .3

 . 1424/ 1423دراسي  للعام المدينة برادفورد/بريطانيا المسؤول المالي للمدرسة السعودية في  .4

لوزارة الداخلية وجميع قطاعاتها على مستوى المملكة:   (GIS)رئيس الفريق الفني لمشروع بناء نظم المعلومات الجغرافية .5
 هـ(.1424/ 8المرحلة األولى. )من 

mailto:abinali2@gmail.com
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لوزارة الداخلية وجميع قطاعاتها على مستوى المملكة: المرحلة   (GIS)مدير مشروع بناء نظم المعلومات الجغرافية .6
 هـ(. 1/1427إلى    1425/ 5األولى. )من 

 هـ.16/11/1427 -هـ  5/1427/ 22من  ،بجامعة طيبةنائب المشرف على مركز تقنية المعلومات   .7
 ـ. ه1431/ 25/2هـ إلى 1427/ 17/11من  ،بجامعة طيبةالمشرف على مركز تقنية المعلومات  .8
 هـ. 23/1/1434هـ الى  1429/ 22/9من  لفترتين متتاليتين: ،بجامعة طيبة كلية علوم وهندسة الحاسبات عميد .9

ه الى  20/6/1432من  ،، بجامعة طيبةمدير مركز أبحاث نور في تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه .10
 هـ.  1436/ 1/11

 

 إدارة المشاريع واإلشراف عليها

لوزارة الداخلية وجميع قطاعاتها على مستوى المملكة:   (GIS)وع بناء نظم المعلومات الجغرافيةرئيس الفريق الفني لمشر  .1
 هـ(. 124/ 8المرحلة األولى. )من 

لوزارة الداخلية وجميع قطاعاتها على مستوى المملكة: المرحلة   (GIS)مدير مشروع بناء نظم المعلومات الجغرافية .2
 هـ(. 1/1427إلى    1425/ 5األولى. )من 

 في الجامعة.  مناقصات مشاريع تقنية المعلوماتتحليل عدد من و  مشاركة في دراسةال .3

الثانية في التحول إلى التعامالت التطبيقات بالجامعة. )يمكن تسميته: المرحلة و  اإلشراف على مشروع األنظمة .4
 (. االلكترونية في الجامعة

 .(Data Center Design)اإلشراف على مشروع بناء وتصميم مركز البيانات الرئيسي لجامعة طيبة  .5

 االنترنت للجامعة.و  اإلشراف على مشروع تطوير موقع االنترانت .6

المشاركة في  و  البيئة التعليمية(، المقرر، النظام االلكتروني لتقويم العملية التعليمية )األستاذ،مشروع اإلشراف على  .7
 جديدة تطويرية.   أفكارالتصميم واقتراح و  لتحليلا

شارك في اإلعداد   .سنوات 3اإلعداد الرئيسي للخطة االستراتيجية )األولية( لتقنية المعلومات في الجامعة )رؤية( لمدة  .8
 والمراجعة عدد من أعضاء المركز.

االستراتيجية لتقنية المعلومات في الجامعة. شارك في اإلعداد  اإلعداد الرئيسي لكراسة المواصفات لمشروع إعداد الخطة  .9
 والمراجعة عدد من أعضاء المركز.

 ستشاري.مراجعة تصاميم المبنى الدائم للكلية مع إدارة المشاريع بالجامعة ومع اال .10

 المشاركة في اعداد متطلبات المعامل للكلية في مبنى الكلية الدائم.  .11

للطالب   12معمل حاسب في كلية الحاسب في مبنى ب 13لمواصفات لمشروع تجهيز المشاركة في إعداد كراسة ا .12
 ومبنى الجزيرة للطالبات. 

للطالب ومبنى الجزيرة   12معمل حاسب في كلية الحاسب في مبنى ب 13االشراف على تنفيذ مشروع تجهيز  .13
 للطالبات.

: األعمال االنشائية، شبكة 20لكلية القديم، مبنى مبنى ا وإعادة تصميم ترميم مشروع اإلعداد الرئيسي لكراسة مواصفات .14
 .... .الحاسب، شبكة الهاتف، شبكة الكهرباء،

: األعمال االنشائية، شبكة الحاسب، 20مبنى الكلية القديم، مبنى  وإعادة تصميم ترميم  االشراف على تنفيذ مشروع .15
 .....شبكة الهاتف، شبكة الكهرباء،
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 المجالس و اللجان رئاسة 

  .المعلومات رئيس لجنة مركز تقنية  .1

 المعلومات.و  رئيس لجنة اإلحصاء .2

 وشطر الطالبات.  12رئيس لجنة معامل الكلية في مبنى ب  .3

 رئيس لجنة الدعم الفني في ندوة التلوث البيئي  .4

 عاما على تأسيس كلية التربية بجامعة طيبة. 30حفل مرور و  رئيس لجنة الدعم الفني في ندوة التحصيل العلمي .5

 رئيس لجنة الدعم الفني في ملتقى أبحاث المدينة المنورة الثاني. .6

مجمع   ،تقنية المعلوماتو  إدارتها لندوة القرآن الكريمو  نظام استقبال البحوثو  رئيس لجنة تصميم الموقع االلكتروني .7
 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

بالتعاون مع المركز الوطني للتعلم   ،التعليم عن بعدو  لخامسة للتعلم االلكترونيرئيس لجنة الدعم الفني في حلقة النقاش ا .8
 التعليم عن بعد. و  االلكتروني

 رئيس لجنة الدعم الفني في القبول الفوري السنوي لخريجي الثانوية العامة.  .9

 رئيس لجنة الدعم الفني في مؤتمر الكيمياء.  .10

 لي للفتاة. رئيس لجنة الدعم الفني في ندوة التعليم العا .11

 رئيس اللجنة الدائمة لمركز أبحاث نور. .12

هـ  2/1433/  21- 19 ،رئيس اللجان المنظمة لـ "مؤتمر جامعة طيبة الدولي االول في الحوسبة وتقنية المعلومات .13
   ،م(4/2012/ 14- 12)

- 22  ،الكريم وعلومه"رئيس اللجان المنظمة لـ "مؤتمر جامعة طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن  .14
 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز رحمه هللا. ،م(2013/ 12/  22- 19ه )1435/ 25/2

  1438/ 1437بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي  رئيس لجنة الشؤون األخالقية .15
(2016/2017 .) 

بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   تدريبرئيس لجنة شؤون المكتبات وال .16
1439/1440 (2018 /2019.) 

بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام  رئيس لجنة اختيار المشروع الفائز في مشاريع التخرج .17
 (. 2019/ 2018) 1439/1440الدراسي 

بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي  وليالتعاون المحلي والدلجنة  رئيس .18
1440/1441 (2019 /2020.) 

  1440/1441بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   رئيس لجنة الخريجين .19
(2019/2020 .) 

  1441/ 1440جامعة طيبة للعام الدراسي بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب ب رئيس اللجنة االجتماعية .20
(2019/2020 .) 

رئيس لجنة تنمية الموارد والتدريب الميداني بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .21
1441/1442 (2020 /2021.) 
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 س المجالو اللجانعضوية 

 التطوير بمركز المعلومات الوطني.و  األبحاث االلكترونيةعضو في فريق إعداد دليل إجراءات العمل في مركز  .1

 سنوات.  3عضو في لجنة إعداد خطة التوجه الفني لمركز المعلومات الوطني لمدة  .2

 هـ بمركز المعلومات الوطني.1426عضو في لجنة شؤون الموظفين لعام  .3

  ،بالجامعةالتعامالت االلكترونية و  عضو اللجنة العليا لتقنية المعلومات .4

  ،التعليم المستمرو  لجنة خدمة المجتمع ،عضو لجنة التعليم عن بعد .5

  ،عضو لجنة تطوير االنتساب جامعة طيبة .6

  ،عضو اللجنة االستشارية لكلية علوم وهندسة الحاسبات .7

 التسجيل.و  عضو اللجنة العليا للقبول .8

 عضو لجنة مركز تقنية المعلومات. .9

 اإلدارية.و   عضو لجنة كلية العلوم المالية .10

 عضو لجنة كلية علوم وهندسة الحاسبات.  .11

 عضو اللجنة االستشارية لندوة القرآن الكريم وتقنية المعلومات.  .12

 عضو مجلس الجامعة .13

 في الجامعات الخليجية.  والهندسة والعمارة عضو لجنة عمداء كليات الحاسب .14

 السعودية.عضو لجنة عمداء كليات الحاسب والمعلومات في الجامعات  .15

 عضو اللجنة التنفيذية للحاسب اآللي بأمانة منطقة المدينة المنورة. .16

 عضو مجلس إدارة الحاسب اآللي بأمانة منطقة المدينة المنورة. )مستشار غير متفرغ(  .17

 . تقريببا 2011،  هه(السابق )أ د  منصور النز  عضو اللجنة االستشارية لمعالي مدير الجامعة .18

 . 1436/2015، ، المدينة المنورة، السعوديةعظيم القران الكريمعضو مجلس ادارة مركز ت .19

 . 2015/ 1436، ، المدينة المنورة، السعوديةعضو المجلس العلمي في مركز تعظيم القران الكريم .20

- 19 ،في الحوسبة وتقنية المعلومات"  األول"مؤتمر جامعة طيبة الدولي  عضو اللجنة العليا لإلشراف على  .21
 هللا. مبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز رحمه ، م(2012/ 3/ 12-14)  1433/ 21/2

مؤتمر جامعة طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم  على "عضو اللجنة العليا لإلشراف  .22
بدهللا بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك ع  (، برعايةم2013/ 12/  22- 19هـ ) 2/1435/ 25- 22"،  وعلومه

 هللا. مرحمه

 (. 2016/2017) 1438/ 1437عضو مجلس قسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .23

عضو لجنة التعاون الدولي والمحلي بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .24
1437/1438 (2016 /2017.) 

  1438/ 1437  للعام الدراسي طيبةبكلية الحاسب بجامعة عضو لجنة الجودة بقسم هندسة الحاسب اآللي  .25
(2016/2017 .) 

عضو لجنة التدريب العملي للطالب بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .26
1437/1438 (2016 /2017.) 

 (. 2017/2018) 1439/ 1438بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي  عضو مجلس قسم هندسة الحاسب اآللي  .27

  1439/ 1438عضو لجنة الجودة بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .28
(2017/2018 .) 
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سي  عضو لجنة التعاون الدولي والمحلي بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدرا .29
1438/1439 (2017 /2018.) 

عضو لجنة التدريب العملي للطالب بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .30
1437/1438 (2016 /2017.) 

 (. 2018/2019) 1440/ 1439عضو مجلس قسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .31

  1440/ 1439  م هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسيعضو لجنة الجودة بقس .32
(2018/2019 .) 

عضو لجنة التعاون الدولي والمحلي بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .33
1439/1440 (2018 /2019.) 

بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي  عضو لجنة التدريب العملي للطالب بقسم هندسة الحاسب اآللي   .34
1437/1438 (2016 /2017.) 

هندسة الحاسب اآللي   بقسم ABETمراجعة تقرير الدراسة الذاتية الخاص باالعتماد األكاديمي لمنظمة عضو لجنة  .35
 (. 2018/2019) 1439/1440بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي  

 (. 2019/2020) 1441/ 1440  بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسيعضو مجلس قسم هندسة الحاسب اآللي  .36

  1441/ 1440  عضو لجنة الجودة بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي .37
(2019/2020 .) 

سي  بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدرا عضو لجنة شؤون المكتبات والتدريب .38
1440/1441 (2019 /2020.) 

بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة   عضو لجنة صياغة تقرير الدراسة الذاتية لالعتماد األكاديمي .39
 (. 2020/ 2019)  1441/ 1440للعام الدراسي 

 م(. 2019/2020)  ه1441/ 440، للعام الدراسي ABETعضو اللجنة الفرعية للجنة االعتماد األكاديمي من أبت  .40

رئيس لجنة تنمية الموارد والتدريب الميداني بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .41
1441/1442 (2020 /2021.) 

  1442/ 1441دسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي عضو لجنة التخطيط والموارد بقسم هن .42
(2020/2021 .) 

  1442/ 1441عضو لجنة الجودة بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة للعام الدراسي   .43
(2020/2021 .) 

  1441/1442للعام الدراسي  بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية الحاسب بجامعة طيبة  ABETعضو لجنة األبت  .44
(2020/2021 .) 

 (. 2020/2021) 1441/1442عضو لجنة التدريب الميداني بكلية علوم وهندسة الحاسب اآللي للعام  .45

 (. 2020/2021) 1441/1442عضو لجنة التعاون المحلي والدولي بكلية علوم وهندسة الحاسب اآللي للعام  .46

47.  
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  نية عضوية الجمعيات والمؤسسات العلمية والمه

واإللكترونيات   .1 الكهرباء  مهندسي  جمعية   Institute of Electrical and Electronics Engineersعضو 

(IEEE) ،92122262 . 

 . على تصنيف "مستشار" ، حاصل 339970رقم  ،SCEعضو الهيئة السعودية للمهندسين  .2
 . 5450رقم التسلسلي للعضوية  عضو في مرصد الخبراء الخليجيين، .3
 . 1016296244رقم المدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،  .4
 . PCT-19201مدرب معتمد من المركز العالمي الكندي لالستشارات والتدريب، الرقم  .5

 

 حضرتها   محاضرات  و أ ةتدريبي   دورات

 مالحظة: إذا كان الحضور عن بعد أذكره في معلومات الدورة.
 

 .، ممتاز6/1416/ 22- 11، أسبوعينالتدريب بمركز المعلومات الوطني،  إدارة ،3.1ويندوز  .1
 .، ممتاز12/1414/ 101/ 21، أسابيع  6صيانة األجهزة الرقمية، معهد الصناعات االلكترونية )الخليج( / الرياض،  .2
 . 12/1997- 10اشهر،  3(، جامعة ليدز/ بريطانيا، أكاديمية) إنجليزية لغة .3
 . 6/1998- 1اشهر،  6رادفورد/ بريطانيا، كلية ب ،إنجليزية لغة .4

 . 1998، بريطانيا ، كلية برادفورد/++Cبرمجة  .5
  .مهارات اإللقاء والعرض، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يومين .6
  .المهارات الذاتية ومهارات االتصال مع اآلخرين، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يوم .7
  .ومكتابة التقارير، جامعة برادفورد/ بريطانيا، ي  .8
  .أيام 3الكتابة األكاديمية، جامعة برادفورد/ بريطانيا،  .9

  . ، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يوم*MATLABتطبيقات برنامج  .10
  .التحليل العددي للمهندسين، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يوم* .11
  .إدارة المشاريع، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يوم*و  مقدمات عملية في إدارة الوقت .12
  .اإلحصاء للمهندسين، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يوم* .13
  .التفكير اإلبداعي، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يوم* .14

 . جامعة برادفورد/ بريطانياكتابة رسالة الدكتوراه،  .15
 . كيفية االستعداد لمناقشة الدكتوراه، جامعة برادفورد/ بريطانيا، يوم* .16

 ومات الوطني، الرياض.، مركز المعل(MFS)إطار حلول ميكروسوفت  .17

 ،  1424/ 20/7- 9أيام،  10الرياض،  ، شركة سنرجي،ICNDشبكات سيسكو:   .18
 ،  1424/ 12/8- 1أيام،  10الرياض،  ، شركة سنرجي،BSCIشبكات سيسكو:  .19
 ،  8/1424/ 26- 15أيام،   10الرياض،  ، شركة سنرجي،BCMSNشبكات سيسكو:  .20
 ،  1424/ 18/9-7،  أيام 10الرياض،  ، شركة سنرجي،BCRANشبكات سيسكو:  .21
 ،  1424/ 23/10-12أيام،  10الرياض،  ، شركة سنرجي،CITشبكات سيسكو:  .22
 ،  3/1426/ 16- 14أيام،   3الرياض،  مهارات التعامل مع المرؤوسين، معهد اإلدارة، .23
 ،  1426/ 1/5- 30/4الرياض، يومين،  التنسيق اإلداري، معهد اإلدارة، .24
 ،  6/2/1426-2الظهران، أسبوع،  ، جامعة البترول،(GIS)مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية  .25
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 ،  2005/ 21/5-14الرياض، أسبوعين،   ، نيوهورايزن،M&M Win Server 2003 2273ميكروسوفت .26
 ، مالرياض، يو  لمعلومات الوطني،مقدمة في إدارة المشاريع، مركز ا .27
 ،  1427/ 6/1الرياض، يوم،  جامعة الملك سعود،إدارة مشروعات تقنية المعلومات،  .28
   .أيام  3الرياض،  الخريطة الذهنية، مركز دار الرؤى للتدريب،و  القراءة السريعة .29
 ،  1/1428/ 11- 9أيام،   3المدينة المنورة،  التعليم االلكتروني، جامعة طيبة،  .30
 ،  3/1428/ 28- 20أيام،   6اض، الري لتقنية المعلومات، جمعية الحاسبات السعودية، االستراتيجيةاإلدارة  .31
 المدينة جامعة طيبة، عمادة التطوير الجامعي، ،تنمية مهارات القيادات من أعضاء هيئة التدريس في الجوانب المالية .32

 هـ، 3/3/1429-1أيام،  3المنورة، 
لمنورة، يومان،  المدينة ا جامعة طيبة، تنفيذ البحوث النوعية )الوصفية(، عمادة التطوير الجامعي،و  مهارات تصميم .33

19 -20 /6/1429  ، 
 هـ،  5/1430/ 24المدينة المنورة، يوم،  جامعة طيبة، التعليم االلكتروني المدمج، عمادة التطوير الجامعي، .34
 ، 1429المدينة المنورة، يوم*،  جامعة طيبة، ، عمادة التطوير الجامعي،SPSSالبرنامج اإلحصائي  .35

  1436/ 7/7 يوم، ، كلية الحاسب بجامعة طيبة،NSilicoمن خالل برنامج  الطبيةالمعلوماتية الحاسوبية الحيوية  .36
(26/4/2015 ،) 

 م،  11/2016/ 10- 8أيام،  3المدينة المنورة، ، نماء طيبةو  العالمي IMDاالبتكار االستراتيجي، معهد   .37
 هـ، 16/6/1438، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، المدينة المنورة، يوم، "اإللكترونيةاألرشفة " .38
 هـ،4/7/1438عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، المدينة المنورة، يوم، "، حقوق الملكية الفكرية " .39
، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، المدينة "(األكاديميالنموذج المطور )اإلرشاد  - فنيات المقابلة ودراسة الحالة " .40

 هـ،  13/7/1438المنورة، يوم، 
 هـ،  29/7/1438، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة، المدينة المنورة، يوم، "قافة المعلوماتية للفرد والمجتمعبناء الث" .41
- 17) ه1439/ 2/1-  26/12/1438،  ساعة( 30) أيام 6المدينة المنورة، ، TOTدورة تدريب المدربين  .42

معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )رقم االعتماد  في مركز ريادة التغيير للتدريب،  ، ـم(2017/ 22/9
 .(، ومعتمدة من المركز العالمي الكندي لالستشارات والتدريب، ومن المركز الخليجي للتنمية البشرية151251113

 يوم،وير الجامعي، جامعة طيبة، المدينة المنورة، عمادة التط"، استراتيجيات التدريس الفعال في التعليم الجامعي" .43
   هـ.1439/ 24/6

م، معهد بال حدود، المدينة المنورة، معتمدة  10/2018/ 9-8هـ )29/1/1440-28"اإلدارة الحديثة واالمتياز اإلداري"،  .44
 .والمهني العامة للتدريب التقني المؤسسةمن 

، جامعة طيبة (،2/2020/ 12، ) ه1441/ 18/6  بالنر"، تميكروسوف "التعريف برنامج ميكروسوفت تيمز وبرنامج .45
 .السعودية

 (، جامعة طيبة، السعودية.15/3/2020)  1441/ 20/7"كيفية استخدام نظام إدارة التعلم بالك بورد "،  .46

بالتعاون والشراكة  (، وقف تعظيم الوحيين 7/4/2020)   14/8/1441"، العمل ئةيإدارة الضغوط وحل الخالفات في ب" .47
 ، المدينة المنورة، السعودية.النبوي  المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد ألكاديميةمع اإلدارة العامة 

عية العلمية (، الجمعن بعد حية ، )محاضرة"نموذج جهاز التنفس الصناعي -خطوات تصنيع جهاز طبي للسوق " .48
 . ، السعودية(، د نزيه العثماني2020/ 4/5)ـ ه 1441/ 11/9 السعودية للهندسة الطبية، الدكتور نزيه العثماني،

م(،  8/6/2020ـ ) ه16/10/1441برنامج إثرائي،  -عهد اإلدارة العامةم"أساسيات أمن المعلومات"، دورة عن بعد،  .49
 السعودية.
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 م(، السعودية.2020/ 5/7ـ ) ه1441/ 11/ 14برنامج إثرائي،  -عهد اإلدارة العامة"جرائم المعلوماتية"، دورة عن بعد، م .50

 ،Prof Mark Marian Michalski "، محاضرة حية عن بعد،21"إدارة األداء والتخطيط االستراتيجي للقرن ال   .51
 (. 8/2020/ 11ـ )هGPMA ،21 /12 /1441األكاديمية العالمية إلدارة األداء تنظيم 

أ. وليد   األسرية"،تجربة جمعية المودة للتنمية  االستراتيجي وإدارة األداء في منظمات العمل الخيري:التخطيط " .52
ـ  هGPMA  ،17 /1/1441 العالمية إلدارة األداء كاديميةاألعبدالقادر الرملي، محاضرة حية عن بعد، تنظيم 

 (، السعودية.  2020/ 5/9)

 . (م  2/2021/ 23هـ ) 11/7/1442 الحربي، قسم نظم المعلومات،"، د محمود الثروةو الفكرة  بينمشروع التخرج " .53

"، د محمد الصاعدي، د محمد العسلي، عدد من المحاضرات عن بعد، قسم  ABET"التعريف بمتطلبات اعتماد أبت   .54
 م(. 2020/2021هـ )1441/1442 2ف 1هندسة الحاسب اآللي، ف

 م(.  2021/ 2/3هـ )7/1442/ 18  ص، 10 ،العالمي"، وحد التدريب في جامعة طيبة "فرص تبادل التدريب .55

" جماعة اإلخوان "  التعليق على بيان هيئة كبار العلماء في وجوب االجتماع ونبذ الفرقة واالختالف والتحذير من" .56
 م(. 3/2021/ 2هـ )18/7/1442 ص، 11:30"، ندوة عن بعد في جامعة طيبة، اإلرهابية وغيرها

هـ  1442/ 18/7، م 8:30"المجموعات البحثية في كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي"، ورشة عمل عن بعد،  .57
 م(. 2021/ 2/3)

قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية، تنظيم أمسية تدريبية عن بعد، ، د سعيد العمودي، اإلبداع"البقاء على قيد " .58
 م(. 2021/ 4/3ه )1442/ 20/7

م فارس صالح الصقعبي )وكيل وزارة   التوظيف في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات" في المملكة،"مستقبل  .59
اتجاهات  من ضمن فعاليات "ملتقى  عن بعد، حلقة نقاش االتصاالت المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية(، 

شعـبان   18- 17  مام عبدالرحمن بن فيصل،"، تنظيم جامعة اإلحديثة في بناء البرامج الدراسية في التعليم الجامعي
   /https://apdforum.iau.edu.sa(: م 2021مـارس  31- 30) هـ  1442

، د عبدالرحمن الشهري، محاضرة عن بعد، تنظيم الفرس العربي "الدراسات القرآنية والدراسات البينية: أفكار ومقترحات" .60
م(:    2021/ 13/4ه ) 1442/ 1/9العامة،  د بمكتبة الملك عبدالعزيزالموح

https://www.youtube.com/watch?v=TR9enqEuTGU  

 مج الخبيثةالحماية المتقدمة من البراو  (NGFW)  "حلول سيسكو في أمن المعلومات: الجيل القادم للجدران النارية .61
(AMP)،" Mohammad Sobeh ,  ،)(. 9/6/2021)  28/10/1442عن بعد )مسجل 

 (. 5/1/2022)  2/6/1443هب، -"نظريات الميول المهنية"، د عبدهللا القرني، محاضرة عن بعد، تنظيم كارير .62
ي، عن بعد، تنظيم د. محمد بن علي آل رض"، المودة أنموذجا  :  قياس األثر في منظمات القطاع غير الربحي" .63

 (.1/2022/ 22هـ ) 1443/ 19/6، العالمية إلدارة األداء األكاديمية

، د ياسر العصيفير"، كيفية مساعدة الشباب على دخول قطاع تقنية المعلومات وكيفية الحصول على وظيفة فيه" .64
 . (2/2022/ 16)  1443/ 15/7 هب،- رمحاضرة عن بعد، تنظيم كاري

،  GPMAمحاضرة حية عن بعد، تنظيم األكاديمية العالمية إلدارة األداء    ،وليد شعبان.  م  "،الجودة والتميز المؤسسي" .65
 (.  2020/ 1/3هـ ) 1443/ 28/7

 (. 3/2022/ 6) 1443/ 3/8"، جامعة طيبة، ورشة عمل عن بعد،  مأسسة المسؤولية المجتمعية للجامعات السعودية" .66

، محاضرة حية عن بعد، تنظيم م. شريف همام،  P3M3 Maturity Model)")  تقييم مستوى نضج إدارة المشاريع" .67
 (.  2020/ 8/3هـ ) GPMA ،5/8 /1443األكاديمية العالمية إلدارة األداء 

https://apdforum.iau.edu.sa/
https://www.youtube.com/watch?v=TR9enqEuTGU
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، محاضرة حية عن  ، د إدريس أبوهاللAgile Governments)")  : الدعامات والتحديات)المرنة(  الحكومة الرشيقة" .68
 (. 3/2020/ 9هـ )GPMA ،6 /8/1443األداء بعد، تنظيم األكاديمية العالمية إلدارة 

69. "Securing and deploying cloud native apps in a hybrid cloud environment ،"Boris Aelen ،
 (. 3/2022/ 22) 19/8/1443تنظيم شركة سيسكو، محاضرة حية عن بعد، 

(:  8/2022/ 11)  1/1444/ 13تاريخ المشاهدة:   ،)مسجلة( "تحديد مسار التخصص"، م. سليمان الهويسسين، عن بعد .70
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcw1PVsB3I   

 A Roadmap to Enterprise Creativity and"خارطة الطريق إلى اإلبداء واالبتكار المؤسسي" )" .71

Innovationمحاضرة حية عن بعد، تنظيم األكاديمية العالمية إلدارة األداء دا"(، أ.د. نادر ن ،GPMA  ،
 (. 2/2022/ 5هـ )9/3/1444

 

 التدريب الذاتي عن طريق االنترنت والوسائل األخرى     

 شبكات الحاسب  .1

 CCNAشبكات سيسكو  .2

 Cisco Packet Tracerبرنامج محاكاة الشبكات  .3

4. Blockchain    )سلسلة الكتل )بلوك تشين 

 إدارة قواعد بيانات أوراكل   .5

 قواعد البيانات  .6
 … ,T test, Anova أساليب التحليل االحصائي: .7

 Google forms التحليل االحصائي على استبيانات .8

 SPSSالبرنامج االحصائي   .9

 بعض برامج تصميم تطبيقات الهواتف الذكية  .10
 اإلنجليزيةاللغة  .11
 االستراتيجيالتخطيط  .12
 د. م. سعيد عسيري ، مقدمة في أركان التخطيط االستراتيجي .13
 Nido Qubein نيدو قوبين، فن وعلم التخطيط االستراتيجي .14
 د ابراهيم الفقى، والتفكير االستراتيجي األهدافتحديد  .15

  المدرب محمد الجفيريالتخطيط االستراتيجي،  .16
 م عبدالرحمن الشيخ بطاقة األداء المتوازن. .17
م عبدالرحمن  ، بلة للقياس والتطبيقاإعداد خطة استراتيجية ق .18

 الشيخ 

 إدارة الوقت  .19

 أ ياسر الحزيمي، كيف تختار التخصص الجامعي .20
 د طارق السويدان ، كيف تختار التخصص الجامعي .21
 د طارق الحبيب ، كيف تختار التخصص الجامعي .22
 د ياسر بكار، كيف تختار التخصص الجامعي .23
أ ، التخصص الجامعي: دوائر اإلبداعكيف تختار  .24

 رشاد فقيها

 البحث العلمي أساسيات  .25

)سلسة الكتل او الكتل  Blockchainالبلوك تشين   .26
 المتسلسلة( 

 اإلدارة أساسيات  .27

على  االلكترونيةالكهربائية و تصميم ورسم الدوائر  .28
 EasyEDAبرنامج 

على   PCBطباعة اللوحات االلكترونية تصميم و  .29
 EasyEDAبرنامج 

 ام التعليم االلكتروني بالك بورد نظ .30

 اردوينو وتطبيقاته .31

 انترنت األشياء  .32

 الذكاء الصناعي .33

 5Gالجيل الخامس  .34

 

 أو شاركت في تقديمها  قدمتها  أو ندوات أو ورش عمل  أو محاضرات دورات تدريبية

 
 . 2/1438"، محاضرة لطالب الدراسات العليا في قسم الجغرافيا، واالتصاالتمقدمة عامة في شبكات الحاسب " .1

 . 1438/ 3، االبتدائية"، دورة تدريبية، مدرسي مدرسة زيد بن ثابت واالتصاالتمقدمة عامة في شبكات الحاسب " .2

https://www.youtube.com/watch?v=ZDcw1PVsB3I
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"كيف تؤسس مركزا لخدمة القرآن الكريم وعلومه بتقنية المعلومات: مركز نور مثاال"، محاضرة الكترونية بالتعاون مع   .3
 م(.2017/ 3/6هـ ) 1438/ 8/9غرب المملكة،  IEEEفرع جمعية 

الثانويةاختيار  مهارات  " .4 المرحلة  بعد  الجامعي  والتخصص  الحياة  تدريبيةمسار  دورة  العقيق  "،  ثانوية  األهلية،  ، 
8/3/1439 . 

بأقسام الكلية لطالب   لتعريفاورشة  جزء من برنامج  ،  "، دورة تدريبية قصيرةالتخصص في الكلية  اختيار"مهارات   .5
 . 3/1439/ 10السنة األولى،  

تدريبية،   .6 دورة  الثانوية"،  المرحلة  بعد  الجامعي  والتخصص  الحياة  مسار  اختيار  ا"مهارات  العقيق   لحكومية، ثانوية 
17/3 /1439 . 

"، دورة تدريبية، كلية الحاسب بجامعة طيبة، بالتعاون مع عمادة شؤون عوامل النجاح الوظيفي في مجال الحاسب" .7
 . 4/1439/ 4- 1الطالب ونادي الحاسب، 

 . 6/1439،  قيس بن سعد، ثانوية  "مهارات اختيار مسار الحياة والتخصص الجامعي بعد المرحلة الثانوية"، دورة تدريبية .8

 . 1439/ 6األنصار،  ثانوية"مهارات اختيار مسار الحياة والتخصص الجامعي بعد المرحلة الثانوية"، دورة تدريبية،  .9

عبدالمجيد،  .10 األمير  ثانوية  تدريبية،  الثانوية"، دورة  المرحلة  بعد  الجامعي  الحياة والتخصص  اختيار مسار  "مهارات 
7/1439 . 

 . 7/1439ثانوية المستراح، خصص الجامعي بعد المرحلة الثانوية"، دورة تدريبية، "مهارات اختيار مسار الحياة والت .11

 . 2/1440، قباء"مهارات اختيار مسار الحياة والتخصص الجامعي بعد المرحلة الثانوية"، دورة تدريبية، ثانوية  .12

 . 1440/ 2"مهارات استخدام برنامج الوورد في األعمال المكتبية"، دورة تدريبية، جامعة طيبة،  .13

 . 3/1440"مهارات اختيار مسار الحياة والتخصص الجامعي بعد المرحلة الثانوية"، دورة تدريبية، ثانوية النهروان،  .14

 .  م(4/2/2019) هـ 5/1440/ 29وقف تعظيم الوحيين،  دورة تدريبية، ،"مهارات تنظيم وإدارة الفعاليات والمؤتمرات" .15

  1440/ 13/6، دورة تدريبية، جامعة طيبة،  اإلدارية"التقارير  كتابة الخطابات و مهارات استخدام برنامج الوورد في  " .16
(18/2/2019 .) 

  1440/ 20/6، دورة تدريبية، جامعة طيبة،  "االستبيانات العامة  إعداد مهارات استخدام نماذج قوقل )قوقل فورمز( في  " .17
(25/2/2019 .) 

 .  م(2019/ 4/3) هـ 6/1440/ 27، دورة تدريبية، وقف تعظيم الوحيين، "يعوامل النجاح الوظيف" .18

 .  م(5/3/2019) هـ 28/6/1440تنظيم وإدارة المؤتمرات العلمية الدولية"، محاضرة، كلية الحساب بجامعة طيبة،  " .19

 (. 2019/ 11/3) 4/7/1440، دورة تدريبية، جامعة طيبة، "أساسيات البحث العلمي" .20

 . 7/1440/ 18و  11/7/1440  "، دورة تدريبية، ثانوية الحياة،اة بعد المرحلة الثانويةيالح تبمسارا"التعريف   .21

، كلية الحاسب بجامعة طيبة، "مهارات االستخدام الفعال لبرنامج وورد في كتابة تقرير مشروع التخرج"، دورة تدريبية .22
 .م( 2019/ 2/4هـ ) 1440/ 26/7

التطوير الجامعي بجامعة طيبة،   دورة تدريبية، عمادة  ، الخطابات والتقارير اإلداريةبة  استخدام برنامج وورد في كتا .23
 (. 2019/ 10/ 7) ـه8/2/1441

  ـ ه1441/ 15/2التطوير الجامعي بجامعة طيبة،    دورة تدريبية، عمادة  ،استخدام برنامج وورد في كتابة األوراق البحثية .24
(14/10/2019 .) 

االنترنت .25 في  البحث  محركات  تدريبية،    ،استخدام  طيبة،    عمادةدورة  بجامعة  الجامعي    ـه22/2/1441التطوير 
(21/10/2019 .) 

   (.28/10/2019)   ـ ه2/1441/ 29عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة،  دورة تدريبية،  ،  بوربوينتاستخدام برنامج   .26
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عمر الحازمي، عمادة خدمة المجتمع "الشبكات وأمن المعلومات"، دورة تدريبية إلدارة أمن المنشآت، عبدهللا بن علي و   .27
 ـ.ه6/1441/ 2-2/3بجامعة طيبة، 

  ـ ه1441/ 15/2، دورة تدريبية، عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة،  استخدام برنامج وورد في كتابة األوراق البحثية .28
(14/10/2019.)  --- 

التطوير الجامعي بجامعة طيبة،   عمادةدورة تدريبية،    ،استخدام برنامج وورد في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراهـ .29
 (. 2019/ 11/ 4) ـه7/3/1441

 (. 6/11/2019)  ـه1441/ 9/3عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة،  محاضرة، ،أساسيات البحث العلمي .30

ر التخصص،  التعريف بقسم هندسة الحاسب اآللي للطالب الجدد في الكلية، باالشتراك مع د محمد زايد في ورشة اختيا .31
 م(. 2019/ 12/11)  1441/ 15/3جامعة طيبة، 

العلم .32 للبحث  جوجل  محرك  تدريبية،  ي،  استخدام  طيبة،  دورة  بجامعة  الجامعي  التطوير    ـ ه 3/1441/ 21عمادة 
(18/11/2019 .) 

سة كيفية كتابة التقرير النهائي لمشروع التخرج، جامعة طيبة، بالتعاون بين نادي الحاسب ولجنة التدريب بقسم هند .33
 . م( 2/2020/ 23ـ )ه29/6/1441، الحاسب

  ـ ه4/1441/ 5، دورة تدريبية، عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة؟؟،  استخدام برنامج وورد في كتابة األوراق البحثية .34
(2/12/2019 .)  --- 

وصفاتها .35 الحروف  مخارج  مراعاة  مع  اإلنجليزية  إلى  العربية  من  الحرفي  افتراضية  النقل  نقاش  حلقة  في  مشاركة   ،
العربية  بعنوان:   األحرف  فرع معهد  األحرف اإلنجليزية وبالعكس   إلىتحويل  تنظيم   ،IEEE  الغربية المنطقة  ، في 

  م(.2020/ 29/2ـ )ه5/7/1441

  IEEEبالتعاون بين فرع معهد    مقدمة في شبكات الحاسب واالتصاالت، دورة تدريبية، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، .36
 .  م(5/3/2020ـ )ه1441/ 10/7، المدنية السعودية وجمعية الهندسةفي المنطقة الغربية 

في حلقة نقاش افتراضية بعنوان: دور    مشاركة،  "دور الحاسب وتقنية المعلومات في وضع حلول لفايروس كورونا" .37
المعلومات والذكاء الصناعي في وضع حلول لوباء كورونا المنطقة   IEEEع معهد  ، تنظيم فر الهندسة وتقنية  في 

   م(.3/2020/ 21ـ ) ه7/1441/ 26، الغربية

 . م(11/5/2020ـ )ه1441/ 18/9وقف تعظيم الوحيين، عوامل التميز واإلبداع الوظيفي، دورة عن بعد،  .38

 م(. 6/2020/ 3ـ )ه11/10/1441مهارات اختيار التخصص ومسار الحياة بعد المرحلة الثانوية، دورة عن بعد،   .39

بعد،   .40 عن  محاضرة  العلمي"،  البحث  أساسيات  في  ) ه1441/ 12/ 27"مقدمة  الرابط:  2020/ 8/ 17ـ  م(، 
w.youtube.com/watch?v=tC052nY6dnI&t=40shttps://ww   

نادي  .41 مع  بالتعاون  بعد  عن  محاضرة  السيبراني"،  ل  "األمن  طيبةقوقل  بجامعة  المطورين    3/1442/ 28،  لطلبة 
(14/11/2020 .)https://www.youtube.com/watch?v=3rR9Bn_PHGM  

النهائي مشروع التخرج"، دورة عن بعد بالتعاون مع نادي زيرو .42 ون بقسم  -"استخدام برنامج وورد في كتابة التقرير 
 (. 2020/ 11/ 23)  8/4/1442الحاسب بفرع جامعة طيبة في بدر، 

بعد،   .43 عن  تدريبية  دورة  المتخصصين"،  لغير  السيبراني  األمن  في  الوحيين،  "مقدمة  تعظيم  هـ  1442/ 3/8وقف 
 . (م 16/3/2021)

"أساسيات البحث العلمي"، محاضرة عن بعد، بالتنسيق مع وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية علوم وهندسة   .44
 (. 2021/ 23/3) 1442/ 10/8الحاسبات بجامعة طيبة، 

https://www.youtube.com/watch?v=tC052nY6dnI&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=3rR9Bn_PHGM
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، تنظيم س"الخام"، محاضرة عن بعد، متحدث رئيسي في "الحدث التقني 5G "الجيل الخامس من شبكات الجوال .45
 (: 8/4/2021)  1442/ 26/8، بجامعة طيبة كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي 

 v=WZIEMiwfbeQhttps://www.youtube.com/watch? 
لطلبة المطورين  ل قوقل بالتعاون مع نادي، "معسكر األمن السيبراني "ضمن فعاليات  "إدارة الشبكات"، دورة عن بعد، .46

 (. 11/2021/ 24)  1443/ 19/4، الجامعات السعوديةب

ساعة(، ضمن برنامج مهارات المستقبل تحت إشراف   16"إدارة مراكز الحاسب وتقنية المعلومات"، دورة عن بعد ) .47
- 21)  4/1443/ 19-16وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، بالتعاون مع جمعية األنظمة التقنية )رقمية(، 

42/11/2021 :)https://futureskills.mcit.gov.sa/ar/group/7285  

 (. 2022/ 28/2) 7/1443/ 27تعريف عام"، محاضرة عن بعد، تنظيم جمعية رعاية، -المواطنة الرقمية" .48
  29/7/1443"، محاضرة عن بعد، تنظيم جمعية رعاية، األمن الرقمي )األمن السيبراني(-المواطنة الرقمية" .49

(2/3 /2022 .) 

ارسم مسارك: اختيار التخصص الجامعي ومسار الحياة بعد المرحلة الثانوية"، عن بعد، تنظيم جمعية شباب  " .50
 (. 7/2022/ 27)  1443/ 28/12الخيرية، 

 

 Keynote Speakerالمشاركة كمتحدث رئيسي  

، "طيبة بالمدينة المنورة النشاطات البحثية لمركز أبحاث تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه نور بجامعة  " .1
- 978، مركز أبحاث القرآن بجامعة ماليا، ماليزيا، الرقم الدولي االلكتروني:  3المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس

 .م( 3/2013/ 14- 13هـ )5/1434/  2- 1، 967-11144-2-1

، مؤتمر جامعة  "علومهدور مركز أبحاث نور بجامعة طيبة في توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم و  " .2
- 22هـ  1435/ 22/2-19طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه خالل الفترة من 

 م. 25/12/2013

"، "الحدث التقني الخامس"، تنظيم كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي بجامعة 5G "الجيل الخامس من شبكات الجوال .3
   .(2021/ 8/4)  1442/ 26/8طيبة، 

 

 على زيارات علمية للطالب  اإلشراف

 . 2016زيارة علمية لمجموعة من طالب الكلية الى عمادة تقنية المعلومات بجامعة طيبة،  .1

 (. 2017/ 11)  3/1439زيارة علمية لمجموعة من طالب الكلية الى عمادة تقنية المعلومات بجامعة طيبة،  .2

  6/1439فرع منطقة المدينة المنورة بأبيار علي،  -زيارة علمية لمجموعة من الطالب الى شركة االتصاالت السعودية .3
(3/2018  .) 

المنورة،   .4 المدينة  منطقة  بأمانة  المعلومات  تقنية  إدارة  الى  الطالب  من  لمجموعة  علمية    5/4/1441زيارة 
(2/12/2019  .) 

 (. 3/2021/ 30)  1442/ 17/8ى عمادة تقنية المعلومات بجامعة طيبة، ال لطالب مشروع التخرجزيارة علمية  .5

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WZIEMiwfbeQ
https://futureskills.mcit.gov.sa/ar/group/7285
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 البحث العلمي واالستشارات والتقارير والدراسات والنشر العلمي  

   مدعومة تطويرية وأبحثية مشاريع  -1

 
 المقدم لها الجهة  عنوان المشروع   م

1.  Accelerated Analytic Hierarchy Process for Best Effort Quality of 
service Routing with Multiple Metrics in Communication Networks 

استخدامه في جودة خدمة التوجيه في شبكات االتصاالت التي  و  ع اإلجراء التحليلي الهرمي الُمسر  
 تعمل بطريقة أحسن الجهود 

 د عبدهللا بن علي   

 عمادة البحث العلمي
 جامعة طيبة 

 مركز أبحاث نور في تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه مقترح انشاء   .2
أد مصطفى   ،د عمار عرباوي ،د عمر طيان ، د محمد مناصر  ،د رفعت زنفلي ،يلد عبدهللا بن ع

 جاد الحق 

 وزارة التعليم العالي

 لحركة المرور بين المشاعر المقدسة  نمذجة حاسوبية   .3
Optimizing the Flow of Pilgrims between Holy Sites Using Traffic-

Congestion Control Modelling 
 د عبدهللا بن علي  ،د. عمر طيان

عمادة البحث العلمي  

 جامعة طيبة 

  ءخالإ متقيي  جة ذلنم حالة   سة: دراورة لمن ا ينةدبالم طرقل ا شبكة في  ل لنقا كةرح  دارةإل  كيذ ماظن   .4
 المسجد النبوي : دراسة الحالة على مواقف قعولما

A Priority Based Traffic Management System for the Madinah Road 

Network: A Modeling Case Study for Evaluation of Site Evacuation 
 د نعماني كبير  ،د ياسر الجناحي ،د عبدهللا بن علي ،د. عمر طيان

 

معهد أبحاث الحج  
 بجامعة أم القرى 

 )الحرفي )النقحرة للنقل  متجانس نظام  تطبيق  .5
A Software for Homogenizing the Arabic Transliteration System 

 أ د محمد ديكاك  ،د عبدهللا آل بن علي ،د ياسر الجناحي

مدينة الملك عبدالعزيز  
 للعلوم والتقنية 

 دراسة مسحية عن مواقع القرآن الكريم على الشبكة العنكبوتية  .6
A literature Review on Quranic Websites 

 د عبدهللا آل بن علي  ،د نعماني كبير

 مركز أبحاث نور 

 دراسة تحليلية لبرامج تعليم القرآن الكريم وعلومه من خالل معايير التعليم اإللكتروني  .7

A literature review on Quranic Applications based on eLearning standards 
 د عبدهللا آل بن علي  ،عبدالرحمن الشريف كرارد 

 مركز أبحاث نور 

 
 
 
 

   تقديمها لطلب الدعم تمتطويرية بحثية أو مشاريع  -2

 
الجهة المقدم  عنوان المشروع م

 لها 
1 English and Arabic Content Development of the Website of Taibah University 

: Phase 1 
 االنجليزي لموقع جامعة طيبة على االنترنت: المرحلة األولى و العربيتطوير المحتوى 

 د عبدهللا بن علي 

عمادة البحث 
 العلمي

 عضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أ تنمية مهارات اإلرشاد الطالبي لدى : برنامج د" رش  "مُ  2
 آل بن عليد عبدهللا   ،د علي بن ناصر آل مقبل ،د. نايف بن محمد الحربي

 

وزارة التعليم 
 العالي
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   على مشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس اإلشراف -3

 
 . 1428/1429: 1ف، تصميم وبناء نظام مكافآت لطالب الجامعات السعودية: جامعة طيبة مثاال .1
دراسة   .2 كحالة  طيبة  جامعة  السعودية:  للجامعات  السنوي  التقرير  إلعداد  حاسوبي  األولى  –نظام  :  2ف،  المرحلة 

1428/1429 . 
 .429/1430: 2، 1ف ،في تشفير البريد االلكتروني PKIتطبيق  .3
 . 430/1431: 2، 1ف ، نظام الكتروني للمستحقات المالية االضافية لموظفي الجامعة .4
 . 431/1432:  2، 1ف، ظيف األكاديمي في الجامعات السعودية: جامعة طيبة مثاالنظام الكتروني للتو  .5
 . 432/1433:  2،  1ف ،  OMNETPPة باستخدام برنامج  خطو   -عملي خطوةتحليل أداء شبكات الحاسب: دليل محاكاة   .6
،  1ف،  نظام  صميم: دراسة حالة وتالطالب عن الخدمات اإللكترونية في نظام القبول والتسجيل بجامعة طيبة  ىتقييم رض .7

2 :433 /1434 . 
 . 434/1435: 2، 1ف، لعرض التقييمتقييم التطور في تقنية المعلومات في جامعة طيبة وتصميم نظام حاسوبي  .8
 . 1436/ 435: 2،  1ف، نظام االلكتروني لتسويق العقارات  .9

 . 1438/1439  :2،  1ف  ؟؟ الشريف، ؟؟، الطالب: محمد المصري،  ،أنظمة إدارة ومراقبة أداء شبكات الحاسب .10

  ه1441  2ف  الطالب: عمر  بسيوني و ماجد حبش،  ،استخدام انترنت األشياء والمتحكم الدقيقمراقبة جودة الهواء ب .11
 ،  م(2020/2021ه )1442 1( و ف2019/2020)

( و  2021/ 2020هـ )1442  2الحربي، ف علي  لمادي لمراكز البيانات: محمد قاسم نجم، عبدالرحمن  نظام ذكي لألمن ا  .12
 م(.  2021/2022) 1443 1ف

 
 

 تقريبا.  ،مشروع تخرج 20ضافة الى المشاركة في مناقشة باإل •
 

 وغيرها  ورش عملوندوات ومؤتمرات  الفعاليات: تنظيمالمشاركة في  -4

 المنورة. المدينة ، السعودية، رئيس لجنة الدعم الفني، 1428/2007، ندوة التلوث البيئي -1
 المنورة.المدينة ، السعودية، رئيس لجنة الدعم الفني، 1429، ملتقى أبحاث المدينة المنورة الثاني. -2
نظمة: مجمع الجهة الم  المنورة،المدينة  ،  السعودية  ،عضو اللجنة االستشارية،  1431،  ندوة القرآن الكريم وتقنية المعلومات -3

 . الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
،  السعودية،  عضو لجنة الدعم والمساندة الفنية،  1428،  عام على تأسيس كلية التربية  30االحتفال بمرور  و   ندوة التحصيل العلمي -4

 المنورة.المدينة 
 مع شركة سيسكو بالتعاون ، المدينة المنورة، السعودية، رئيس اللجان المنظمة، 1428، يوم تقنية االتصاالت والشبكات -5
للتعلم االلكترون -6 النقاش الخامسة  الفني،  1429،  والتعليم عن بعد  يحلقة  المنورة،  السعودية،  رئيس لجنة الدعم  ،  المدينة 

 والتعليم عن بعد يبالتعاون مع المركز الوطني للتعلم االلكترون
بالتنسيق مع  ،  المدينة المنورة،  السعودية،  رئيس اللجان المنظمة،  2008،  1429،  : نحو مجتمع رقمي1429أسبوع الحاسب   -7

 جمعية الحاسبات السعودية
   المنورة.المدينة ،  السعودية، رئيس لجنة الدعم الفني، 1430،  2009مؤتمر جامعة طيبة الدولي الكيمياء  -8
  المنورة.المدينة ،  السعودية، رئيس لجنة الدعم الفني، 1431 العلوم،مؤتمر كلية  -9
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المدينة  ،  السعودية،  رئيس اللجان لمنظمة،  1433،  مؤتمر جامعة طيبة الدولي االول في الحوسبة وتقنية المعلومات". -10
  المنورة.

، رئيس اللجان لمنظمة،  1435،  مؤتمر جامعة طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه -11
 . المدينة المنورة، السعودية

 

  ورش العملو والندوات المؤتمرات المشاركة فيو الحضور -5

 

 الدولة  نوع المشاركة السنة  الندوة  /المؤتمر/الورشة م
  حضور

 فقط 
تقديم  
 ورقة 

1.  STC + KSU: GSM 1996? =   السعودية 
 الرياض 

2.  IEEE: ATM, …. 2000 =   المانيا 
3.  Informatics Workshop st1 2000 = =  بريطانيا 
4.  IEE: 3G 2001 =   بريطانيا 

5.  PGNET Symposium nd2 2001  =  بريطانيا 

في    .6 السعوديين  للطلبة  العلمية  للروابط  االول  اللقاء 

 بريطانيا 
 بريطانيا   = 2001

7.  Informatics Workshop nd2 2001 = =  بريطانيا 

8.  INC2002 2002 = =  بريطانيا 

9.  Informatics Workshop rd3 2002 = =  بريطانيا 

10.  EPMCC2003 2003 = =  بريطانيا 
11.  PGNET Symposium th4 2003 = = ا بريطاني 
 الخبر ،  السعودية  = = 2005 المنتدى السعودي األول لنظم المعلومات الجغرافية   .12
 الرياض ،  السعودية  = = 2006 الندوة الوطنية لتقنية المعلومات: وصل الفجوة الرقمية   .13
 الرياض ،  السعودية   = 1428 مؤتمر التعامالت اللكترونية   .14
الخطة االسترتيجية لمركز تقنية   إعدادورشة عمل   .15

 المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز 

 جدة ،  السعودية   = 1428

 1428 األمن الوطني و  مؤتمر تقنية المعلومات  .16
2007 

 الرياض ،  السعودية  =* =

 1429 النقاش الخامسة للتعليم االلكتروني حلقة   .17
2008 

 المدينة المنورة ،  السعودية   =

 1429 : نحو مجتمع رقمي1429أسبوع الحاسب   .18
2008 

= 
رئيس  
اللجان 
 المنظمة 

 المدينة المنورة ،  السعودية  

المؤتمر التحضيري للمؤتمر العلمي االول لطالب    .19
 وطالبات التعليم العالي 

المدينة  ،  السعودية  = = 1430
 المنورة 
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 الدولة  نوع المشاركة السنة  الندوة  /المؤتمر/الورشة م
  حضور

 فقط 
تقديم  
 ورقة 

 ،  السعودية  = = 1430 التعليم العالي   المؤتمر العلمي االول لطالب وطالبات  .20
 الرياض 

المؤتمر التحضيري للمؤتمر العلمي الثاني لطالب    .21
 التعليم العالي   وطالبات

 ،  السعودية  = = 1432
 المدينة المنورة 

 ،  السعودية  = = 1432 التعليم العالي   المؤتمر العلمي الثاني لطالب وطالبات   .22
 جدة 

المؤتمر التحضيري للمؤتمر العلمي الثالث لطالب    .23
 التعليم العالي   وطالبات

المدينة  ،  السعودية  = = 1433
 المنورة 

 الخبر ،  السعودية  = = 1433 التعليم العالي  المؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات   .24

االول في الحوسبة وتقنية  مؤتمر جامعة طيبة الدولي    .25
 المعلومات 

1433 = 
رئيس  
اللجان 
 المنظمة 

المدينة  ،  السعودية  
 المنورة 

 ، 1434/ 2/5-1 (3المؤتمر القرآني الدولي السنوي الثالث )مقدس:   .26
13-14/3/2013 

 ، كواللمبور ماليزيا = =

المؤتمر التحضيري للمؤتمر العلمي الرابع لطالب    .27
 العالي التعليم   وطالبات

 مكة المكرمة ، السعودية  = = 6/1434

 السعودية  = = 1434 التعليم العالي   المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات  .28

مؤتمر جامعة طيبة الدولي في توظيف تقنية    .29
 المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه 

2/1435 = 
رئيس  
اللجان 
 المنظمة 

المدينة  ،  السعودية  =
 المنورة 

 ملتقى صروح تخدم القرآن الكريم في المدينة المنورة    .30
 تنظيم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 

2/1435   = 
م
 تحدث 

المدينة  ،  السعودية 
 المنورة 

المؤتمر التحضيري للمؤتمر العلمي الخامس لطالب    .31
 التعليم العالي   وطالبات

 السعودية  = = 1435
 المدينة المنورة 

الثاني لكرسي الملك عبدهللا للقران الكريم  الملتقى    .32
 بجامعة أم القرى 

 مكة المكرمة ، السعودية   = 1435

الورشة التأسيسية لكرسي الملك عبدهللا بن عبدالعزيز    .33
 للقرآن الكريم وعلومه بالجامعة اإلسالمية

1435 = = 
رئيس  
 جلسة 

المدينة  ،  السعودية 
 المنورة 

المدينة  ،  السعودية   = 1435 «عيون المستشرقينالمدينة المنورة في » ندوة  .34
 المنورة 

المؤتمر التحضيري للمؤتمر العلمي السادس لطالب    .35
 التعليم العالي   وطالبات

المدينة  ،  السعودية  = = 1436
 المنورة 
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 الدولة  نوع المشاركة السنة  الندوة  /المؤتمر/الورشة م
  حضور

 فقط 
تقديم  
 ورقة 

الورشة التنسيقية األولى لتفعيل دور عضوات هيئة    .36
التدريس في مراكز التميز البحثي ومراكز األبحاث  

 الواعدة 

 السعودية  = = 1/1436
 ،  الرياض 

للقران الكريم   الملتقى الثالث لكرسي الملك عبدهللا   .37
 بجامعة أم القرى 

 مكة المكرمة  ، السعودية  = = 7/1436

 الرياض   ، السعودية   = 5/1436 المؤتمر الدولي الثاني في تطوير الدراسات القرآنية   .38

الحاسب والمعلومات في  المؤتمر الوطني األول لكليات   .39
 الجامعات السعودية 

 ،ائل ح  السعودية،   = 5/1438

المؤتمر الدولي حول التطورات في تقنيات الحوسبة    .40
 ،  الناشئة

6/1441 
2/2020 

السعودية، المينة    =
 المنورة، الجامعة اإلسالمية 

ت  المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الحاسب والمعلوما  .41
 بجامعة الجوف 

26-28/2/1442 
13-15/10/2020 

 ح جزئي
 عن بعد 

السعودية، جامعة   
 الجوف 

المؤتمر الدولي "التعليم والتدريب اإللكتروني لتنمية    .42
 القدرات البشرية" 

21-24/6/1443 
24-24/1/2022 

 ح جزئي
 عن بعد 

السعودية، المركز   
 الوطني للتعليم االلكتروني 

43.       

 

   وغيرها  وكتبأبحاث ومشاريع  :تحكيمال -6

 15المجموع: 

 

 معلومات أخرى  العدد  النوع 
 ،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ندوة طباعة المصحف الشريف،  2 مؤتمر علمي
 2nd International Conference on Inventive Communication and Computational 2 مؤتمر علمي

Technologies (ICICCT 2018), 20,21 April 2018 at Hotel Arcadia, Coimbatore, India 

 هـ  1438/ 8/ 20عمادة البحث العلمي، جامعة الملك سعود،  1 كتاب علمي 
 1439/ 7/ 20مجلة تعظيم الوحيين،  1 مجلة علمية 

مجمع الملك فهد لطباعة  ، تقويم للواقع واستشراف للمستقبل   : تعليم القرآن الكريم لذوي االحتياجات الخاصة ندوة   2 مؤتمر علمي
 .م2019/  10/ 3-1ـ،  الموافقه1441/  2/  4-2، المصحف الشريف

 5th International Conference on Information, Communication and Computing 2 مؤتمر علمي

Technology (ICICCT 2020) with Springer CCIS and Computer Society of India 

(CSI) on May 09, 2020 at India International Centre, New Delhi, India. 

http://www.jimsindia.org/icicct2020/ 
 5th International Conference on Inventive Communication and Computational 2 مؤتمر علمي

Technologies, ICICCT 2021, 25-26 June, 2021 

http://icicct.org/2021/  

 (2021/ 3)   1442/ 8تحكيم استبيان بحث ماجستير لباحثة من جامعة نجران،  1 بحث ماجستير 
 (2021/ 3)   1442/ 8جستير لباحثة من جامعة نجران، تحكيم استبيان بحث ما 1 بحث ماجستير 
 ( 2021/ 3)  1442/ 8تحكيم استبيان بحث ماجستير لباحث من جامعة طيبة،  1 بحث ماجستير 
 (2021/ 10)  1443/ 3تحكيم استبيان بحث ماجستير لباحث من جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز،   1 بحث ماجستير 

http://www.jimsindia.org/icicct2020/
http://icicct.org/2021/
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  العمل كمستشار -7

 .ـه1431/ 30/2إلى  1428/ 1/5من ، منطقة المدينة المنورة المعلومات، أمانةفي تقنية  متفرغغير مستشار  .1

 عضو اللجنة االستشارية لمعالي مدير جامعة طيبة )أ د منصور النزهة(. .2

، المصحف الشريفالملك فهد لطباعة    ، مجمعالمعلوماتالتقنيات المعاصرة: تقنية  و   عضو اللجنة االستشارية لندوة القرآن الكريم  .3
 هـ. 26/10/1430-24خالل الفترة  الندوة أقيمت

 مستشار متعاون )تطوعي( في جمعية شباب الخيرية.  .4

   التقارير والدراسات -8

مشاركة فريق العمل  ب  ، كراسة المواصفات لمشروع نظم المعلومات الجغرافية بمركز المعلومات الوطني: المرحلة األولى .1
 .تقريبا( 2004تقريبا ) 1425من المركز ومستشار الفريق، 

 .فريق العمل في المركز ، بمشاركة الهيكلة اإلدارية لمركز تقنية المعلومات في جامعة طيبة .2

 النسخة األولى للخطة االستراتيجية األولية لتقنية المعلومات في جامعة طيبة. .3

 .العمل في المركزفريق  ، بمشاركةالخطة االستراتيجية األولية لتقنية المعلومات في جامعة طيبة .4

ومناقشته في وزارة المالية    فريق العمل في المركز،  بمشاركة  ،مشروع الميزانية لتقنية المعلومات في جامعة طيبة  إعداد .5
 سنوات.  3لمدة 

طيبة  إعداد  .6 جامعة  في  المعلومات  لتقنية  االستراتيجية  الخطة  لمشروع  المواصفات  بمشاركةكراسة  في    ،  العمل  فريق 
 على تنفيذها. شرافواإل المركز،

فريق العمل في    ، بمشاركةكراسة المواصفات لمشروع التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات في جامعة طيبة وفروعها  إعداد  .7
 .المركز

 .فريق العمل في المركز ، بمشاركةوثيقة متطلبات تقنية المعلومات في مباني الجامعة وفي مشاريع الصيانة إعداد .8

فريق العمل في   ، بمشاركةالخ، الماسحات، الطابعات، ات الفنية ألجهزة تقنية المعلومات: الحاسبات وثيقة المواصف إعداد .9
 .المركز

 .فريق العمل في المركز ، بمشاركةتقرير عن نظام تقييم الطالب للعملية التعليمية في جامعة طيبة إعداد .10

فريق العمل في   ، بمشاركةالمدينة الجامعية في المركز الرئيسيمراجعة تصاميم البنية التحتية لشبكة الحاسب في مخطط   .11
 .المركز

 .فريق العمل في المركز ، بمشاركةللجامعة وفروعهامتطلبات أجهزة التصحيح اآللي  .12

 .فريق العمل في المركز ، بمشاركةسنوات تقريبا 3التقرير السنوي لجامعة طيبة لمدة   إعداد .13

، بمشاركة: د. محمد  1440/2020  النسخة األولى-لمعلومات في الخطة االستراتيجية لجامعة طيبةالجوانب المتعلقة بتقنية ا  إضافة .14
 السريحي، م. عزت حمزة بشناق.

لل  مراجعة .15 طيبةعامة  لجامعة  االستراتيجية  األولى-خطة  حمزة   ،1440/2020  النسخة  عزت  م.  السريحي،  محمد  د.  بمشاركة: 
 بشناق.

، بمشاركة فريق العمل الدولي حول تقنية المعلومات في أمانة مدينة المدينة المنورة وتقييم ما تم حولهامراجعة دراسة البنك   .16
 .في أمانة منطقة المدينة المنورة

 . في مجال تقنية المعلومات آللية التعاون بين جامعة طيبة والمحكمة العامة في المدينة المنورةإطار عام  .17

 لتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة طيبة. تصور عام ومالحظات حول تطبيق ا .18

 لكلية الحاسب بجامعة طيبة.  20متطلبات ترميم مبنى  .19
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، بمشاركة: د. محمد  وفي شطر الطالبات   12متطلبات تأسيس معامل كلية الحاسب بجامعة طيبة في مبنى ب  تحديث   .20
 .مناصر، د. عمار عرباوي 

 االستثنائية في رواتب المتعاقدين. آلية تنظيم الزيادة  .21

بمشاركة: د. عماد أبو العال، أ.د.    ،بجامعة طيبة  آلية توزيع تخصصات الحوسبة على أقسام كلية الحاسب الخمسة  .22
 . 2012/ 1432ألطاف خان، 

 . 2014/ 1435، في مبنى المؤتمرات الجديد بجامعة طيبة لتشغيل المؤتمرات والندوات متطلبات تقنية المعلومات .23

 . 2017/ 1438، مراجعة الخطة االستراتيجية لقسم هندسة الحاسب اآللي .24

 . 2017/ 1438، مقترح لمجموعة من الدورات التدريبية إلى عمادة التطوير الجامعي  .25

 . 2017/ 1438، مقترح لمجموعة من الدورات التدريبية إلى مركز الشراكة المجتمعية .26

 . 2018/ 1439، عمادة التطوير الجامعي مقترح لمجموعة من الدورات التدريبية إلى  .27

 . 1439/2018،  مقترح لمجموعة من الدورات التدريبية إلى عمادة شؤون الطالب .28

 . 1439/2018، جمعية شباب الخيرية، ألندية األحياءمشروع بناء نظام حاسوبي وثيقة المواصفات لمراجعة  .29

 . 1439/2018، جامعة طيبة، الحاسب األكاديمي، كلية اإلرشاددليل  .30

 . 2018/ 1439د. مجدي صالح،  بالمشاركة مع: ،جامعة طيبة، كلية الحاسب،  األكاديمي الشامل اإلرشاددليل  .31

 . 1440/2018القسم، مقترح الى سعادة رئيس قسم هندسة الحاسب إلنشاء مسار مستقل لشبكات الحاسب في  .32

 .2018/ 1440،  اسبمقترحات حول دليل كتابة التقرير النهائي لمشروع التخرج في قسم هندسة الح .33

 . COE 332 and COE331 ،1440/2018للمقررين مقترح طلب مجموعة من المتطلبات لمعمل الشبكات  .34

 . 1440/2018،  في قسم هندسة الحاسب اآللي، كلية الحاسب، جامعة طيبةوالتدريب إجراءات االبتعاث دليل  .35

 . 1440/2018طيبة، ضوابط االبتعاث في قسم هندسة الحاسب اآللي، كلية الحاسب، جامعة  .36

)قسم هندسة الحاسب(، كلية الحاسب،    االرتقاء بتصنيف الجامعية محليا وإقليميا ودوليا: اإلنجازات، الصعوبات، المقترحات .37
 م(. 16/11/2019ـ ) ه1441/ 19/3جامعة طيبة، 

)قسم هندسة الحاسب(، كلية الحاسب،   يا وإقليميا ودوليا: اإلنجازات، الصعوبات، المقترحاتة محلاالرتقاء بتصنيف الجامع .38
 م(.16/11/2019ـ )ه19/3/1441بمشاركة الزمالء أعضاء هيئة التدريس في القسم،  جامعة طيبة،

لية الحاسب، جامعة  )قسم هندسة الحاسب(، ك : اإلنجازات، الصعوبات، المقترحاتفي الجامعة والمالي  اإلداري التحسين  .39
 م(. 11/2019/ 17ـ )ه3/1441/ 20بالمشاركة مع: د. محمد عبدهللا الصاعدي،  طيبة،

،  والدكتوراه   لماجستيروا ي في درجات البكالوريوس  لالحاسب اآل  احتياج سوق العمل في القطاع الحكومي لمؤهل هندسة .40
 م.13/1/2020) ه1441/ 18/5

د. أحمد عبدالمنعم، د. على السمري،   بالمشاركة مع:  (،4)نسخة    COE332دليل تجارب العملي لمقرر شبكات الحاسب   .41
 م. 2020/ 27/2) ه3/7/1441

 م(. 2020/ 2/ 1ـ )هCOE332 ،7/6/1441مقترح لبعض التعديالت على توصيف مقرر شبكات الحاسب  .42

 م(. 2/2020/ 16ـ )ه1441/ 22/6قررات القسم، مقترح لبعض اإلجراءات لتحسين مخرجات التعلم في بعض م .43

نسخة   .44 اآللي،  الحاسب  هندسة  في  العلوم  بكالوريوس  لبرنامج  التعليمية  الخطة  حول    1441/ 8/8،  1مقترحات 
(1/4 /2020 .) 

المهارات األكاديمية والمهنية .45 مقدمة الى قسم هندسة الحاسب   ،1، نسخةقائمة ببعض الدورات والمصادر حول تطوير 
 (. 3/3/2021هـ ) 19/7/1442 ة،بجامعة طيب

 (. 2021)  1443مراجعة نموذج طلب تأسيس "جمعية األنظمة التقنية" )رقمية( الخيرية،  .46
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 (. 2021)  1443لجمعية األنظمة التقنية الخيرية )رقمية(،  مقترح " "Business Modelنموذج عمل  .47

 (. 2021)  1443قترح من رئيس الجمعية،  لجمعية األنظمة التقنية )رقمية( م  ""Business Model  مراجعة نموذج عمل .48

 (. 2022/ 16/1) 13/6/1443مراجعة وثيقة مشروع "ارسم مسارك" من جمعية شباب الخيرية،  .49

 (. 5/2022/ 22) 21/10/1443التحليل الفني األول للعروض الفنية المقدمة لتنفيذ منصة الكترونية لجمعية مقارئ،  .50

 (. 2022/ 14/6) 15/11/1443مسارك" من جمعية شباب الخيرية، المراجعة الثانية لوثيقة مشروع "ارسم  .51

بعد وصول إجابات الشركات على    التحليل الفني الثاني للعروض الفنية المقدمة لتنفيذ منصة الكترونية لجمعية مقارئ، .52
أخرى، شركات  من  عروض  إضافة  وبعد  األول  التحليل  مع  استفسارات  الغامدي،  :بالمشاركة    3/1/1444  عبدهللا 

(1/8 /2022 .) 

 (. 9/2022/ 21)  2/1444/ 25 ،كترونية لجمعية مقارئ لمنصة االمراجعة عقد مشروع تنفيذ ال .53

 (. 2022/ 26/9) 1/3/1444 ،حسابات التواصل االجتماعي لجمعية مقارئ  إدارة مراجعة عقد مشروع .54

 

 

 وغيرها  الكتب، األوراق البحثية في مجالت أو مؤتمرات  العلمي:النشر  -9

 أوال: الكتب

 مطبوعة-أ
 ال يوجد. 

 تحت المراجعة والطباعة-ب
، تحت المراجعة تمهيدا للنشر وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية  التصاالتاشبكات  تطور    محمد آل بن علي:عبدهللا  

 بإذن هللا. 

  

 اللغة االنجليزيةو العربية ..، باللغة.عمل،ورش و مؤتمراتو في مجالت علمية :المنشورة ثانيا: األبحاث

   Refereed محكم -أ
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9. Abdullah M. S. Alkahtani, M.E. Woodward, Khalid Al-Begain, Prioritised Best Effort Routing 

with Four Quality of service metrics Applying the Concept of the Analytic Hierarchy Process, 

Computers & Operations Research journal, Vol 33, n 3, pp.559-580, March 2006, ISSN:0305-
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Electrical & Computer Sciences IJECS-IJENS Vol: 11 No: 06, pp 50-57, ISSN: 2077-1231, 

December 2011. http://www.ijens.org/Vol_11_I_06/118706-4545-IJECS-IJENS.pdf  

12. M Menacer, A Albinali, A Arbaoui, O Tayan and Y Alginahi, Effective Strategy for developing 

eCourses on Jusur LMS Using Rapid Authoring, Proceeding of The 1st Taibah University 

International Conference on Computing and Information Technology, pp 615-619, Taibah 

University , Saudi Arabia, 12-14 April 2012. 

http://www.taibahu.edu.sa/iccit/alliccitpapers/pdf/p615-menacer.pdf 

13. Mohamed M. A. Azim, Abdullah M. Al Binali, Assessing Risk of Regional-Failures on the 
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Arabia Smart Grid 2012 Conference, 8– 11 December 2012, http://www.saudi-

sg.com/2012/day2conf.html. 

14. O. Tayan and A. Al Binali, Evaluation of a Proposed Intelligent Transportation Framework 

using Computer Network Concepts: A Case Study for Hajj-Pilgrim Traffic Monitoring and 

Control, International Journal of Computer Science Issues IJCSI, Mar 2013, Vol. 10 Issue 2, 

p325-330, http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-10-2-2-325-330.pdf. 

15. O. Tayan and A. Al Binali, M.N. Kabir, Analytical and Computer-Modelling of Transportation 
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16. O. Tayan, Y. M. Alginahi, M. N. Kabir and A. M. Al Binali, "Analysis of a Transportation 

System With Correlated Network Intersections: A Case Study for a Central Urban City With 
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Organizations, submitted to the IEEE 1st International Conference on Advanced Innovations 

in Smart Cities (ICAISC 2023), will be held on 22-23/1/2023, Jeddah, Saudi Arabia: 

https://icaisc.jicollege.edu.sa/  

   

A2- In Arabic  

، المتطلباتو  المرحلة األولى: األهداف-ت الجغرافية لوزارة الداخليةمشروع نظم المعلوما، عبدهللا محمد آل بن علي القحطاني .19
  -   21هـ الموافق  1426شوال   21-19،  الخبر،  الملتقى الوطني األول لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية

 م. 2005نوفمبر  23

الندوة األولى لتقنية المعلومات:  ،  وصل الفجوة الرقمية  دوره فيو   المعلومات الوطني  القحطاني، مركزعبدهللا محمد آل بن علي    .20
 هـ. 1/1427/ 9-7، الرياض، جامعة الملك سعود، وصل الفجوة الرقمية

  مؤتمر تقنية المعلومات ،  االتصاالت في خدمة القطاعات األمنية: نظرة عامةو   تقنية المعلومات،  عبدهللا محمد آل بن علي .21
 هـ. 1428/ 11/ 24- 21، 1690-1653ص  ، الرياض، االستخبارات العامةتنظيم رئاسة ، األمن الوطنيو 

استخدام الحاسب اآللي في تعليم القرآن العظيم ،  محمد ياسر بنيو،  عبدهللا محمد آل بن عليو ،  رفعت حسن محمد الزنفلي .22
الشاطبية طريق  من  السبع  الكريم،  بالقراءات  القرآن  المعلوماتو   ندوة  تقنية  المعاصرة:  لطباعة ،  التقنيات  فهد  الملك  مجمع 

 م(. 2009/ 10/ 15- 13ه ) 10/1430/ 26- 24، المصحف الشريف

النشاطات البحثية لمركز أبحاث تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم    : محمد مناصر،  عبد هللا آل بن علي،  عمار عرباوي  .23
، ماليزيا،  مركز أبحاث القرآن بجامعة ماليا،  3المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس،  وعلومه نور بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

 م(. 3/2013/ 14-13  ) هـ5/1434/ 2-1، 1-2-11144-967-978 الرقم الدولي االلكتروني:

دراسة تحليلية لبرامج تعليم القرآن الكريم وعلومه من خالل معايير التعليم   :عبدهللا محمد آل بن علي،  عبدالرحمن الشريف كرار .24
  13- 12هـ )1435/ 19/12-18،  إيمان-المؤتمر الدولي الثاني للتطبيقات اإلسالمية في علوم الحاسوب وتقنياته،  اإللكتروني

 م(. 10/2014/
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B1- In English  

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13369-014-1231-3
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7903704&isnumber=7859429
file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/المستندات%20بعد%202-1441/spoutout/CV/final/old/10.1007/s13369-017-2737-2
file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/المستندات%20بعد%202-1441/spoutout/CV/final/old/10.1007/s13369-017-2737-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s13369-017-2737-2
https://icaisc.jicollege.edu.sa/


 (2022/ 10/ 15)  1444/ 3/ 19 (  في85)نسخة                     السيرة الذاتية: د. عبدهللا محمد بن علي        

25 

B2- In Arabic  

  

نور الواعد بجامعة طيبة في وضع نظام سير عمل  تجربة مركز أبحاث  ،  عمار عرباوي ، محمد مناصر،  عبد هللا آل بن علي .25
،  جامعة القصيم، الملتقى األول لمراكز البحثية بالمملكة، ضمان رفع جودة المخرجاتو  الكتروني يعتمد على اإلنترنت لتحقيق

 هـ. 1/1434/ 21-20خالل الفترة من 
بجامعة طيبة في توظيف تقنية المعلومات لخدمة دور مركز أبحاث نور  ،  محمد مناصر،  عبد هللا آل بن علي،  عمار عرباوي  .26

مؤتمر جامعة طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه خالل الفترة من  ،  علومهو   القرآن الكريم
 م. 25/12/2013-22هـ  2/1435/ 22- 19

مشاركة عضوات هيئة التدريس في البحث  استشراف وتطوير مستقبل    ،عبدالرحمن الشريف كرار،  عبدهللا محمد آل بن علي .27
الورشة التنسيقية األولى لتفعيل دور عضوات هيئة التدريس  ،  العلمي من خالل مراكز التميز البحثي ومراكز األبحاث الواعدة

 الرياض. ،  م2014/ 11/ 20هـ 27/1/1436،  في مراكز التميز البحثي ومراكز األبحاث الواعدة

 

* Note: my family name in some of my publications is Alkahtani because it was my family name. However my 

current official family name is Al Binali. 

 الدروع التقديرية و الشهادات والخطابات

 ما قبلها. و  شهادات شكر أثناء دراسة البكالوريوسو  خطابات ▪

 المعلومات الوطني.خطاب شكر من مدير عام مركز  ▪

 خطاب شكر من عميد كلية الهندسة بجامعة برادفورد.  ▪

 . من إدارة األندية ومن إدارة المدارس السعودية في بريطانيا عدد من خطابات الشكر ▪

 . )أ د منصور بن محمد النزهة( شكر من معالي مدير جامعة طيبةلعدد من خطابات ا ▪

 لكليات البنات. خطاب شكر من سعادة وكيل الجامعة  ▪

 .درع شكر من عمادة شؤون الطالب ▪

 التسجيل.و  شهادة شكر من عمادة القبول ▪

بعد نهاية فترة عمادتي لكلية الحاسب لمدة تزيد    خطاب شكر من معالي مدير جامعة طيبة ) د عدنان بن عبدهللا المزروع( ▪
 . سنوات 4على  

 . وورش العمل الندواتو  تمراتمؤ تنظيم عدد من ال دروع للمساهمة فيوال تالشهاداعدد من   ▪

خطاب شكر من معالي مدير جامعة طيبة ) د عدنان بن عبدهللا المزروع( بعد نهاية فترة إدارتي لمركز أبحاث تقنية  ▪
 سنوات. 4مه )نور( لمدة تزيد على  المعلومات لخدمة القران الكريم وعلو 

 عدد من شهادات الشكر من عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة.  ▪

 من مركز التدريب بوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة.   والدروع شكرالشهادات  دد منع ▪

 ، وجمعية المقارئ القرآنية. عدد من شهادات الشكر والدروع من جمعية شباب الخيرية بالمدينة المنورة ▪


