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  - CVالســـيرة الذاتيــــــة

 البيانات الشخصـــيــــة  :

 

 

 صالح الدين عمر عبدالله على : االســــــــــــــــــــــم 

 م 7911/  9/  32: تاريخ الميالد         

 مسلـــــم :  الديانــــــة            

 ســـــــــــــــــــودانى : الجنســــية            

 .متزوج وأب لولدين وبنت : الحالة اإلجتماعية     

 ( .71)مبروكة الحى  -بخت الرضا   -الدويم   -الخرطوم  -الســودان :     العنوان            

 :العنوان الحــــــــــــــــــــالى 
حى المونسية  -كلية العلوم  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -الرياض  -المملكة العربية السعودية  -

 .شارع الحسن بن علي   -

   00319977159713 - 00319973590252  - 00944514537910:      ت

     soali@imamu.edu.sa: البريد االلكترونى                                                                

  salahomer2014@gmail.com 

 الوظيفة الحالية :
المملكة  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -كلية العلوم  -قسم الرياضيات واإلحصاء   -/ محاضر1

 حتى اآلن .   4112-8 -42الرياض منذ  -العربية السعودية 

 -8جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  منذ  -/ مدير موقع كلية العلوم االلكترونى )اللغة العربية( 4

 حتى اآلن . 4112

 -5بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  منذ  -/ مدير موقع كلية العلوم االلكترونى)اللغة اإلنجليزية( 2

 حتى اآلن . 4115

 وحتى اآلن . 4112-9-18بكلية العلوم  / مشرف على معامل الحاسوب2

 -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -/ منسق منصة شبكة الموارد السعودية )شمس( لكلية العلوم 5

 م وحتى اآلن .1-2-4112

mailto:soali@imamu.edu.sa
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  :المؤهالت العلمية 
 

 م.4118-2-42 –السودان  -جامعة امدرمان االسالمية  –/ دكتوراه  في علوم الحاسوب 1

 م.4112  -جامعة الجزيرة   -كلية العلوم الرياضية والحاسوب  -/ ماجستير علوم حاسوب 4

 م. 4115 -جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  -كلية التربية  -/ بكالريوس تربية رياضيات 2

 م  .4114 -جامعة السودان العالمية  -/ بكالوريوس حاسوب ونظم معلومات 2

 الخبرات العملية  :
 

 حتى اآلن . 4112/ محاضر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كلية العلوم منذ 1

 / عمل محاضر بعدد من الجامعات السودانية منها :4

 كلية خبراء الحاسوب .  -جامعة االمام المهدي  .   -جامعة السودان العالمية .      -جامعة جوبا   .     -

ً بوزارة التربية و2 التعليم  وعدد من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة ) تدريس مادتي / عمل معلما

 م . 4112 -4111الرياضيات والحاسوب من 

 الدورات والمشاركات :
/ المشاركة في العمل  من ضمن فريق إثراء وتطوير مواقع وحدات جامعة اإلمام اإللكترونية) وكاالت 1

 هـ.1228-2-19 -الجامعة وتفريغ كامل لمدة اسبوعين بقرار من مدير …( وكليات ومعاهد ولجان

/ تقديم ورشة عمل على مستوى إدارة الجامعة لعكس تجربة تميز موقع كلية العلوم على مستوى مواقع 4

 م .4112-2-15 -الجامعة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود  -في التدريس الجامعي   Prezi/ دورة استخدام برنامج العروض اإلبداعية 2

 م.4112-11-21 -يوم واحد  -عمادة تطوير التعليم الجامعي  -اإلسالمية 

جامعة اإلمام  -في التدريس الجامعي  Camtasia Studioتصميم العناصر التعليمية باستخدام   / دورة 2

 م.4112-11-9 -يوم واحد  -عمادة تطوير التعليم الجامعي  -محمد بن سعود اإلسالمية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود  -/دورة دورة أستخدام بالك بورد فى التعليم الجامعى في التدريس الجامعي 5

 م.4112-11-5 -يوم واحد  -عمادة تطوير التعليم الجامعي  -اإلسالمية 

 -عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  -/ ورشة شبكة الموارد السعودية المفتوحة منصة شمس 2

 م.4112-2-14 -يومان  -عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جام

مشاركة بورقة إثراء المحتوى  -/ المشاركة في ورشة العمل األكاديمية لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 2

 م.4112-2-4 -يوم واحد  -بجامعة اإلمام  -اإللكتروني لكلية العلوم 

 -ووكاالت(  -وعمادات-لـــ وحدات جامعة اإلمام )كليات  / المشاركة في إثراء المحتوى اإللكتروني8

 م.4112
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-11-42 -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -/ المشاركة في إعداد دليل ومطويات كلية العلوم 9

 م .4112

 – عمادة تطوير التعليم الجامعي –جامعة اإلمام  –/ دورة إستخدام التدريس المقلوب في التعليم الجامعي 11

 م,4112-2-42الموافق  41-2-1222

كلية علوم  –جامعة االمام  –/ دورة مهارات البحث المتقدم عن المعلومات في المصادر اإللكترونية 11

 م.4112-4-44-41هـ الموافق 1222-5-12إلي  5-14  -الحاسب والمعلومات 

معهد الملك عبدالله  –اإلمام  جامعة –/ ورشة عمل " أسس الترجمة التحريرية في المجال األكاديمي" 14

 م.4115-14-2الموافق  1222-4-42 –للترجمة والتعريب 

جامعة  -عمادة البحث العلمي  -/ دورة تطبيقات الحاسوب فى مجال تحرير ومراجعة األوراق العلمية 12

 م .4115-5 -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود  -مادة تقنية المعلومات ع -/ دورة ادارة محتوى المواقع اإللكترونية 12

 م . 4115 -اإلسالمية 

كلية  -جامعة اإلمام  -الستخدام المكتبة الرقمية السعودية  springer link/ حضور دورة سبرينغر 15

 م .4112 -العلوم 

 .م 4112بجامعة اإلمام  -/ حضور المؤتمر السعودي األول إلدارة األزمات والكوارث 12

 م. 4112 –مادة الحاسوب  –/ شارك فى أعمال تصحيح الشهادة السودانية 12

 م.4112 -السودان  -/ دورة تأمين المعلومات وزارة االتصاالت 18

 م . 4111السودان  -/ الدورة الترشيدية لمعلمى المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم 19

 م.4118 -السودان  –قاء الخاصة مدرسة االرت -(  CMA/ دورة فى الحساب العقلى )  41

 العضويات :
 

 هـ.1229-1228للعام  -جامعة االمام  -بكلية العلوم  -/ عضو وحدة التطوير والجودة 1

 ه. 1229-1228 -كلية العلوم  -/ عضو لجنة متابعة ورصد واختبارات العملية التعليمية 4

 هـ .1228-1222 -كلية العلوم  -/ عضو لجنة متابعة ورصد واختبارات العملية التعليمية 2

 م.4112 -بكلية العلوم  -/ رئيس لجنة تقييم مواقع أعضاء هيئة التدريس 2

 هـ .1222-1222 -كلية العلوم  -/ عضو لجنة متابعة العملية التعليمية 5

 هـ .1222-1225 -كلية العلوم  -/ عضو لجنة متابعة العملية التعليمية 2

 

 ….ر أخرى : تكريم + خطابات شك
لالرتقاء بمستوى موقع كلية العلوم الربع سنوات من  -جامعة االمام  -/ تكريم بدرع من عميد كلية العلوم 1

 م .4112 -4112
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/ تكريم من وكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة بمناسبة العمل من خالل وحدة االختبارات والمتابعة 4

 هـ.1229-1228بالكلية للعام 

وكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة بمناسبة العمل من خالل وحدة التطوير والجودة بالكلية / تكريم من 2

 هـ.1229-1228للعام 

/ خطاب شكر وتقدير من وكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة بمناسبة العمل من خالل وحدة 2

 هـ.1228-1222االختبارات والمتابعة بالكلية للعام 

سبة فوز موقع كلية العلوم كأفضل موقع على مستوى مواقع جامعة اإلمام محمد بن سعود / تكريم بمنا2

 م.4112-2-42 -اإلسالمية لفترة ثالث سنوات متتالية 

/ خطاب شكر من وكالة الكلية للتطوير والجودة بمناسبة المساهمة في إعداد دليل كلية العلوم ومطويات 5

 هـ .1228-4-42 -األقسام 

 منشـــــورات :
 

 الســـودان . -فى علوم الحاسوب للطالب المرحلة الثانوية  المعرفة /  إعداد  سلسلة 1

 ( . 4119-284رقم اإليداع )     

 م.4114 -الســودان  -فى علوم الحاسوب للطالب المرحلة الثانوية  الرســــــام / إعداد سلسلة4

 المواد التي تم تدريسها :
  :الرياضياتقســـم  -

بحوث  -المنطق الرياضي -التفاضل والتكامل  -الجبر الخطى  -مبادئ اإلحصاء  -)مبادئ الرياضيات       

 وغيرها( . -الحسبان  -عمليات 

 قســــم الحاســوب : -

 -لغة أوراكل  -لغة باسكال  -++  Cلغة  -  Cلغة  -برمجة الحاسوب  - -matlab) نظم تشغيل      

SQL- VISUAL BASIC - JAVA  -HTML  نمذجة ومحاكاة  -قواعد البيانات  -إدارة الشبكات- 

 معمارية حاسوب  وغيرها . -وسائط متعددة  -ذكاء إصطناعي  -هندسة برمجيات  -سرية المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 


