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السیرة الذاتیة

:ة  ــــیـــالبیانات الشخص
صالح الدين عمر عبدهللا على : م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس

م ١٩٧٧/ ٩/ ٢٣: تاريخ الميالد

م ـــــمسل: ة ــــــالديان

ودانى ـــــــــــــــــــس: يةـــــــالجنس

مبروكة الحى الرابع -الدويم - الخرطوم - السودان : العنوان 
.عشر 

:العنوان الحالى 
حى - كلية العلوم -المية جامعة االمام دمحم بن سعود االس-الرياض -المملكلة العربية السعودية -

.الفالح 

٠٠٩٦٦١١٢٥٨٧٢٣٩: ت ٠٥٤٦٥٢١٨٧٠: ت 

:البريد االلكـترونى  

salahomer2013@yahoo.com-soali@imam.edu.sa-salahomer2014@gmail.com

:الوظیفة الحالیة 

-جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة - كلیة العلوم - قسم الریاضیات -محاضر/ ١
. حتى االن ٢٠١٣من .الریاض -المملكة العربیة السعودیة 

٢٠١٣المام محمد بن سعود اإلسالمیة  من جامعة ا-موقع كلیة العلوم االلكترونى مدیر/ ٢
.حتى االن 
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:المؤهالت العلمیة

.السودان -قید الدراسة  - دكتوراة فى علوم الحاسوب / ١

.٢٠٠٧- جامعة الجزیرة-كلیة العلوم الریاضیة والحاسوب - ماجستیر علوم حاسوب / ٢

.٢٠٠٥- جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا - كلیة التربیة - بكالریوس تربیة ریاضیات / ٣

.م ٢٠٠٢-جامعة السودان العالمیة -بكالریوس حاسوب ونظم معلومات / ٤

:الخبرات العملیة 

:عمل محاضر بعدد من الجامعات السودانیة منها / ١

.جامعة جوبا -

.جامعة السودان العالمیة-

.جامعة االمام المهدي -

.كلیة خبراء الحاسوب -

تدریس مادتى (من المدارس الثانویة دوزارة التربیة والتعلیم  وبعدعمل معلمًا ب/ ٢
.م ٢٠١٣-٢٠٠٠من الریاضیات والحاسوب

التكامل -بنات /الخضراء النموذجیة الخاصة بني - االرتقاء الخاصة بنین ( بعض المدارس 
الخرطوم القدیمة -الثانویة بنین الریان-بنات /القمة والشقالوى بنین -الحكومیة بنین  
) .النوابغ الخاصة بنین وغیرها - اشراقة بنات -االوائل الثانویة بنین  -الحكومیة بنین 

:الدورات والمشاركات 
–جامعة االمام -ادارة تقنیة المعلومات–إدارة محتوى الموقع االلكتروني / ١
) .م٢٣/١٠/٢٠١٤-٢١(

-٨(جامعة االمام –المؤتمر السعودي الدولي األول إلدارة األزمات والكوارث /٢
)م ٩/٩/٢٠١٣
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جامعة االمام –ورشة إستخدام مصدار المعلومات في المكتبة الرقمیة السعودیة / ٣
.)م ٢٠١٤-٢-٢٧(

.٢٠١٠السودان- ى المرحلة الثانویة والیة الخرطوم مالدورة الترشیدیة لمعل/٤

.٢٠٠٩بحرى –مدرسة االرتقاء الخاصة –) CMA( دورة فى الحساب العقلى / ٥

.م ٢٠١٣ودان ـالس–دورة تأمین المعلومات وزارة االتصاالت / ٦

.م ٢٠١٣ودانیة ـشارك فى أعمال تصحیح الشهادة السُّ/ ٧

:ورات ـــــمنش

رقم السودان - إعداد  سلسلة  المعرفة فى علوم الحاسوب للطالب المرحلة الثانویة /  ١
.٢٠٠٩- ٧٨٢االیداع

.السودان -إعداد سلسلة الوسام فى علوم الحاسوب للطالب المرحلة الثانویة / ٢

:المواد التى تم تدریسها 

:قسم الریاضیات-

-الحسبان - بحوث عملیات - المنطق الریاضي-التفاضل والتكامل - الجبر الخطى (
.) االحصاء وغیرها

:قسم الحاسوب-

لغة اوراكل-لغة باسكال - ++Cلغة-Cلغة -برمجة الحاسوب -نظم تشغیل ( 
oracle-SQL- VISUAL BASIC-JAVA-HTML قواعد البیانات -ادارة الشبكات -

-وسائط متعددة -ذكاء اصطناعى -هندسة برمجیات - سریة المعلومات -نمذجة ومحاكاة 
.معماریة حاسوب  وغیرها 


