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 اللغات 

 اللغة مستوي التحدث   مستوي الكتابة   مستوي القراءة

 العربیة ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجلیزية  ممتاز ممتاز ممتاز

 
 المؤھالت العلمیة 

االنتھاء تاريخ    اسم الجامعة  المدينة  الدولة اسم المؤھل  مجال التخصص  

كلیة المعلمین   سكاكا الجوف  السعودية  البكالوريوس  حاسب آلي  م  ۲۰۰٦
 بالجوف 

 جامعة اوتاقو  دنیدن  نیوزيلندا ماجستیر  معلومات ال علم م  ۲۰۱۰

جامعة كلیرمونت   كلیرمونت أمريكا دكتوراه نظم المعلومات  م  ۲۰۱۹
 للدراسات العلیا

 
العلمیة  بحوثال  

 عنوان الدراسة  السنة 

۲۰۱۹ A Technical Model for Revealing Students’ Culture of Learning in Online Courses 

۲۰۱۰ Investigating Factors and Characteristics of the use of e-Collaboration Tools in Research 
Collaboration 

۲۰۰۸ Freedom of Control in Desktop Multi-party Videoconferencing Web-based Application with 
Collaboration Capabilities 

 البحوث المنشورة 

۲۰۱۹ 
K. Alsalem, "A Mobile App for Diagnosing Horses’ Diseases," 2019 International 
Conference on Computer and Information Sciences (ICCIS), Sakaka, Saudi Arabia, 2019, 
pp. 1-5. 

۲۰۱۸ 
Alsalem, Khalaf and Al-Eissa, Abdullah, "Using GIS to Visualize the Distribution of Blue 
Light Emergency Phone Towers around Colleges Campuses" (2018). ICIS 2018 Pre-
Conference Workshop Proceedings. 2. 

 
 



مؤتمرات ال  
مؤتمر السم ا البلد السنة   

 International Conference on Computer and 2020 السعودية  ۲۰۲۰
Information Sciences (2020 ICCIS) 

 International Conference on Computer and 2019 السعودية  ۲۰۱۹
Information Sciences (2019 ICCIS) 

 International Conference on Information Systems (ICIS أمريكا ۲۰۱۸
2018) 

 HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM أمريكا ۲۰۱۷
SCIENCES 2017 (HICSS-50) 

 
 

یة ملالخبرات الع  
تاريخ  
  اإلنتھاء

تاريخ  
جھة السم ا البلد الوظیفة   البدء  

 جامعة الجوف  السعودية  المجتمع والتعلیم المستمر وكیل لعمادة خدمة  ھـ  ۱٤٤۱ مستمر 

في كلیة علوم الحاسب  أستاذ مساعد  ھـ  ۱٤٤۱ مستمر 
 جامعة الجوف  السعودية  والمعلومات

 جامعة الجوف  السعودية  محاضر في كلیة علوم الحاسب والمعلومات  ھـ ۱٤۳۲ ھـ  ۱٤٤۱

 التربیة والتعلیموزارة  السعودية  معلم مرحلة ثانوية  ھـ  ۱٤۲۷ ھـ  ۱٤۲۸

 
دورات ال  

 مسمى الدورة  البلد مدة الدورة  سنة الدورة

 األشیاء وإنترنت  السیبراني األمن السعودية  ساعتین ھـ  ۱٤٤۲

 األكاديمیة  القیادة مھارات تنمیة السعودية  ساعتین ھـ  ۱٤٤۲

 الفّعالة  األكاديمیة القیادة السعودية  ساعتین ھـ  ۱٤٤۲

 الفرق  وإدارة التحفیز مھارات السعودية  ساعتین ھـ  ۱٤٤۲

 الجوف  لجامعة االستراتیجیة الخطة  في  قراءة السعودية  ساعتین ھـ  ۱٤٤۲

  في األھداف  وتحديد السیاسات بناء مھارات السعودية  ساعتین ھـ  ۱٤٤۲
 الجامعي  التعلیم

 دورة القیادة التحفیزية  السعودية  شھرين  ھـ  ۱٤٤۱

 البرمجة  و الخوارزمیات في مقدمة السعودية  ساعتین ھـ  ۱٤٤۱

 
 المھارات الخاصة 

 ۱ إخراج وتصمیم  مخرج ومصمم لمجلة "ظالل على الرمال" في مدينة دنیدن النیوزيلندية 

 PHP PHP ۲ملم بلغة البرمجة  



 Python Python ۳ملم بلغة البرمجة  

 ٤ HTML HTMLخبیر بلغة البرمجة 

 ٥ SPSS SPSSملم باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 & Qualitative البحث الكمي والكیفي والنوعي ملم بأسالیب 
Survey Research 
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