
 

    

  :Personal information/ املعلومات الشخصية

                 Academic Qualificationsاملؤهالت األكادميية 
  Date  تاريخ ال  لتقديرا  Issued by (institute’s name)  المؤسسة الُمصدرة له   Qualification  .اسم المؤهل

PhD  مية     الدكتوراه س  2014 أكتوبر ممتـاز  كلية علوم الحاسوب - السودان  –جامعة امدرمان ا
Master 2012 يونيو بدون  الحاسوب وتقانة المعلومات–السودان  –جامعة الرباط الوطني    ماجستير  

Professional    حترافي يات ال –جامعة نيوكاسل  ا مريكية الو  2012سمبتمبر  ممتاز تقانة المعلومات–متحدة ا
Bachelor  كلية علوم الحاسوب - السودان –جامعة السودان المفتوحة   البكالوريوس  2010 أكتوبر ممتاز وتقنية المعلومات

 Diploma 2004 أكتوبر جيد جداً  كلية نظم وتقنية المعلومات –السودان  –جامعة العلوم والتقانة   الدبلوم 

  أستاذ مساعد   :اللقب العلمي
Academic title Assistant Professor 

سم   يا الملك احمد سليمان   :ا
Name Yasser Elmalik Ahmed Seleman 

  نظم المعلومات -علوم الحاسوب :العامالتخصص 
General 

Specialization  Computer Science          الصوره 

ت :الدقيقالتخصص  تصا   علوم الحاسوب وتقانة المعلومات وا
Specific 

Specialization:  Computer science and information 
technology 

  سوداني :الجنسية
Nationality: Sudanese 

نجليزية/ اللغة العربية  :اللغات   اللغة ا
Languages: Arabic / English 

 +MP: 249999335599 +249912640362 الجوالرقم 
لكتروني  البريد ا

Email:   Dr.yaserking@hotmail.com   



 

    

 : Professional Qualification/ االحرتافية) أو الدورات(املؤهالت 
صدار  The country  الدولة  Issued by (institute’s name)  المؤسسة الُمصدرة له  Qualification Title  ).الدورة(اسم المؤهل    Date  تاريخ ا

 2015يناير  السودان  جامعة قاردن سيتي  لينكستأمين وحماية نظام التشغيل 
  2015ابريل  السودان  جامعة الخرطوم  القياس والتقويم
 2015فبراير  السودان  مركز سوفت إسكلس  تدريب المتدربين

 2014مارس  السودان  مركز جامعة السودان  إدارة الجودة الشاملة
 2014ديسمبر  السودان  جامعة الخرطوم  نظم وطرائق التدريس الجامعي

ستراتيجي  يف مركز  الشخالتخطيط ا  2014نوفمبر  السودان  بيتر 
نجليزية  2014يونيو السودان  مركز كمبوني  اللغة ا

 2012اكتوبر  السودان  المركز السوداني العالمي  إدارة قواعد البيانات اوراكل
 published project paper/أوراق عمل منشورة عامليا 

  subject area  العلميالمجال 
              Publication title&  dateتاريخ النعنوان الكتاب و 

  publication details  .معلومات الن

تالمعلومات تكنولوجيا  تصا   وا
تأمين وحماية أجهزة (ICT) 2015يناير التطبيقات الحديثة  لي اف ا    ال

المجلة الدولية للبحوث 
متقدمة في هندسة 
ت والحاسوب تصا   ا

  الحاسوببرمجة 
لكترونية 2015مارس  البرمجيات الحديثة وتطبيقاتها في حماية الجرائم ا    

مريكية للبحوث    العلمية المجلة ا
ساليب الحديثة في تطوير التعليم استخدام تطبيقات   التعليم  2015ابريل  - الحوسبة السحابيةا    

  (IJSR)والبحوث المجلة الدولية للعلوم 
  الحاسوببرمجة 

مايو  - رمجية والتقنية في دول العالم الثالثالمشاكل الب 2015   
وروبية للعلوم    الحاسوب وتقنية المعلوماتالمجلة ا

  العلميوالبحث التعليم 
ساليب الحديثة والحلول الجيدةالتحديات والعقبات في تطوير التعليم العالي والبحث  يناير  - العلمي والطرق وا 2016    

بحاث التخصصية والمجلة الدولية للدراسات    ماليزيا-الدوليةالفكر ل
  2016التكنولوجيا ابريل معوقات التعليم في الجامعات العربية ودور إستخدام   العالي لتعليم ا

  لبنان–الرقمية التعلم في ع التكنولوجيا الدولي الحادي ع حول اللجنة العلمية للمؤتمر 



 

    

  subject area  العلميالمجال 
              Publication title&  dateتاريخ النعنوان الكتاب و 

  publication details  .معلومات الن

تشبكات  تصا منية في الشبك  ا من التهديدات ا سلكية وطرق ا ات ال              2016مارس  الحديثة 
    حاسوب الالمجلة العالمية لعلوم 

توشبكات الحاسوب  تصا   ا
لكترونية والخدمات ومعوقات ومشاكل  لكترونية  كفاءة الحكومة ا   2016 ابريلالتطبيقات التقنية والبرمجية والتوجهه للحكومة ا

بحاث نللعلوم و العربيةالمجلة       ا
توشبكات الحاسوب  تصا   ا

  2016مايو  التطبيقات والبرامجتطورات الحكومة الذكية والمخاطر والتحذيرات من 
    الحاسوب المجلة العالمية لعلوم 

      published project paper/أوراق عمل منشورة حمليًا ًوجماالتها   

  subject area  العلميالمجال 
  Publication title  .عنوان الكتاب

  publication date  تاريخ الن
  publication details  .معلومات الن

فراد والمؤسسات   الشبكات  من قراصنة الشبكات الحماية القانونية ل
أغسطس 

2016  
وزارة العدل  –مجلة العدل 

  السودانية 
ثبات الجرائم   الشبكات ساليب الحديثة  لكترونية الطرق وا   السودانية وزارة العدل  –مجلة العدل   2015 أغسطس ا

  :Service / Academic experiences /اخلربات األكادميية و التوظيف  
  Designation  الوظيفيالُمسمى 

  Name & Address of the organization  اسم الجهة وعنوان الجهة
  الوظيفة تفاصيل

 Job Details  
قسم -وم جامعة بيشة كلية العل استاذ مساعد    تطوير المناهج العلمية –جداولالمنسق   الحاسوب 
  تدريس مطلوبات الجامعه للكليات والتطبيقية   السودان- جامعة الرباط الوطني استاذ مساعد
ق النيل استاذ مساعد   لحاسوبلتدريس الجانب النظري والعملي  السودان كلية 

  لحاسوبلالجانب النظري والعملي تدريس  كلية الحاسوب-جامعة الرباط الوطني محا
 لحاسوبلتدريس الجانب النظري والعملي  السودان  –مراكز كامبردج العالمية  محا

 
     



 

    

  :Professional Membership /العضويات املهنية    

  Organization  .اسم الجهة  Membership Name  .مسمى العضوية
  Started  العضويةتاريخ بداية 

 الحجازة المحكمين في مجلة عضو في هيئ
   المحكمة العالمية

للدراسات  العالمية الحجازمجلة 
مية س   2016مايو   العربية وا

  2016مايو    المهندسين    IREDمعهد البحوث    المهندسين    IREDمعهد البحوث عضو في 
لي  عضو في جمعية العالميه للحاسب ا

لكترونيات   وا
لي  جمعية العالميه للحاسب ا

لكترونيات مريكية  وا   2016مايو   ا
كاديمية  ستشاري ل عضو  في المجلس ا

مريكية    ا
كاديمية  ستشاري ل المجلس ا

مريكية   ا
  2016ابريل 

رابط عضوية مدرب دولي في منظمةال
  العالمي

لتطوير  رابط العالميمنظمةال
  2016ابريل   الموارد

الصداقة العراقية جمعية ع في عضو متطو 
  2016مارس   الصداقة العراقية السويديةجمعية   السويدية

عضو في هيئة المحكمين في مجلة جامعة 
  ماليزيا - المدينة المنورة مجمع 

مجلة جامعة المدينة المنورة 
  2016مارس   ) مجمع(

ستشاريين العرب في مجال  عضوء هيئة ا
ت  تصا  الحاسوب شبكات ا

مجلة العربية للعلوم ون ال
بحاث العلمية  2016مارس   ا

 2015يناير   اكاديمية سفراء التنمية العالمية عضوء في سفراء التنمية 
  :Consultancy Works /األعمال االستشارية   

ستشارة   .مسمى ا
Consultancy title  

ستشارة   .مجال ا
Consultancy field  

  .اسم الجهة
Organization  

  لتاريخ ا
  

فراد ت  حوسبة نظام شئون ا التحليل والتصميم لمدخ
 ومخرجات النظام المحوسب

 2010سبتمبر   وزارة الدفاع السودانية 
فراد -جامعة غرب كردفان   تنفيذ النظام    حوسبة نظام شئون ا

  السودان
 2010يناير 

حوسبة نظام التسجيل 
  والنتيجة 

ت  التحليل والتصميم لمدخ
  ت النظام المحوسبومخرجا

 2010مارس   السودان- جامعه الدلنج
حوسبة نظام التسجيل 

  والنتيجة
ت  التحليل والتصميم لمدخ
  ومخرجات النظام المحوسب

-كلية سيتي اند قيلدز
  السودان

 2010فبراير 



 

    

        
 The computer Courses Taught :دورات احلاسوب (املواد) مت تدريسها 

  

  The Title & details Courses )الماده( الدوره تفاصيلاسم و 
   والعمليا النظري الجانب تدريس

The theoretical or practical   
    Theoretical and Practical  )النظري و العملي(تدريس   Database SQL  Oracle   قواعد البيانات

Network  النظري(تدريس                    الشبكات( Theoretical Courses   
                  ,Programming Language                                         C++,Java ,OOP  لغات البرمجة

   Theoretical and Practical  )النظري و العملي(تدريس 
   Theoretical and Practical  )النظري و العملي(تدريس       Computer Graphics الرسم بالحاسب 

لكترونية    Theoretical and Practical  )النظري و العملي(تدريس                                E-Commerce      التجارة ا
   Theoretical and Practical  )النظري و العملي(تدريس       Information System نظم المعلومات

   Theoretical and Practical  )النظري و العملي(تدريس  Operating System              Windows ,Linux, Unix نظم التشغيل
   Theoretical Courses )النظري(تدريس   Information Securityامن نظم المعلومات 

   Theoretical Courses )النظري(تدريس  Geographic Information Systemsنظم المعلومات الجغرافية 
قيات    Theoretical Courses )النظري(تدريس     Ethics computing community  والمجتمع بةالحوس اخ

   
Courses Taught الدورات (املواد) مت تدريسها 

 

  )الماده( اسم الدوره
Courses title  

  )الماده(الدوره  تفاصيل
The details Courses  

  مايو  Research Methodologyالعلمي البحث منهجية
2016  

  مايو  use computers teachingالتدريس في الحاسوب استخدام
2016  

 



 

    

 :   Official Forums, seminars and Conferences/ الندوات واملؤمترات الرمسية  

  Organized by. الُمنظمة الجهة&  Forum/Conference title.   المنتدى/اسم المؤتمر
تاريخ 
نعقاد   .ا
date  

  تخدام الحوسبة السحابية في التعلم والتعليم ودور التكنولوجيا الحديثة عرض ورقة علمية إس
لكتروني  ردنية  –المؤتمر الدولي الثاني للن ا   الجامعة ا

  يوليو
2016  

ول لكليات الحاسب والمعلومات لجنة عمداء كليات الحاسب والمعلومات  المؤتمر الوطني ا
  جدة - عزيزبالجامعات السعودية  جامعة الملك عبدال

  فبراير
2016  

ديسمبر   الرياض- السعودية  )  قياس نواتج التعليم( المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم 
2015  

  ماليزيا  -المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
طرق تطوير وتأهيل المناهج الدراسية للتعليم العالي والبحث العلمي وتأهيل :  الورقة العلمية

ردن-جامعة الزرقاء  الطالب الجامعي   ا
  يونيو
2015 

  : Workshops  /  ورش العمل   

  .تاريخال A workshops Name  .ورشة العمل اسم
date  

 –وزارة التعليم العالي  –المملكة العربية السعودية – القواعد العامة لكتابة البحث العلمي 
 2016ابريل   المكتبة الرقمية

قتباس والتوثيق العلمي ل المكتبة  –وزارة التعليم العالي  –المملكة العربية السعودية –لمراجع ا
 2016 ابريل  الرقمية

  

 : املساهمة يف خدمة اتمع      

  المساهمة
  .الجهة الُمنظمة
Organized by  

  .التاريخ
date  

حتياجات  التطوع في تدريس زوي ا
  مارس  الصداقة العراقية السويدية جمعية   الخاصة وكبار السن 

2016  
تأهيل وتدريب مر السكري واستخدام  

  نوفمبر   جمعية أصدقاء المر الخيرية  التقنية الحديثة واكتساب المعارف 
2015 

منظمة اليونيسف بالتعاون مع المجلس القومي لمحو   المعلمين بالمدارس وتأهيل تدريب 
مية التقنية   ا

  ديسمبر 
2015  

لك وع المواطن ا تروني مدرب في م
مية التقنية    لمحو ا

جامعة الزعيم  -الجمعية السودانية لتقانة المعلومات 
زهري    منطقة امدرمان ومنطقة بحري  –السودان  -ا

أغسطس 
2006  



 

    

  

   The Awards:  اجلوائز وشهادات الشكر  

  date   تاريخ  The Awards        شهادة الشكر /الجائزة 
داب والمجتمع لتقديم دورة نظم  شهادة شكر وتقدير من جامعة بيشة كليه العلوم وا

  2016يونيو   المعلومات وقواعد البيانات المتقدمة 
  

لكتروني  ستراتيجية (شهادة شكر وتقدير من الموقع ا لن أبحاث واوراق ) موقع الشبكة ا
ت والمعلومات  تصا ت الحاسوب وشبكات ا   علمية في مجا

  
 2016 مارس

 


