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 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
 انات الشخصيةيأوال: الب

 
  

 

 

 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
 

 الجامعة والكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل 

 كلية علوم الحاسب –جامعة افريقيا العالمية  علوم الحاسب م1111 البكالوريس

 كلية الدراسات التجارية –جامعة السودان  نظم معلومات  8002 الماجستير 

 

 : ثالثا  : الخبرات العملية
 

 الفترة الجامعة  م .

 م و حتى االن  0202من سبتمبر   جامعة المجمعة  

 م 0202م الى سبتمبر  0222من  اغسطس  جامعة الملك سعود متعاقد  

 م 0222م الى سبتمبر  0222من  اغسطس  جامعة الملك سعود متعاون  

 

ابعا   المؤتمرات : : ر 

 
 
 
 

 8858721622 رقم السجل المدني  علوم الحاسب االلي  القسم  عبد العزيز محمد احمد بابكر اسم عضو هيئة التدريس 

 00155602227616 الجوال  1121-1-7 تاريخ الميالد  طكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغا اسم الكلية 

 a.babiker@mu.edu.sa البريد االلكتروني  00155151011601 هاتف العمل  متزوج الحالة االجتماعية 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل  م. 

المؤتمر الدولي االول لجامعة المجمعة )التخصصات  
 العلمية بالجامعات الناشئة "التحديات والحلول "(

 م 2182/  88/  81 -81 جامعة المجمعة
 هـ 8444/  8/  5 – 4
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   :لمقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسهاا:خامسا  

 

 المرحلة  رقم المقرر اسم المقرر  م. 

   مقدمة  الحاسب االلي   

   مهارات الحاسب االلي و االنترنت 

   مستوى مبتدئ ++cلغة    1-برمجة حاسبات  

   متقدم مستوى  ++cلغة 8-برمجة حاسبات  

   (Visual Studio 2010)البرمجة المرئية  

   مبادئ نظم المعلومات 

   تحليل و تصميم نظم المعلومات 

   اسس قواعد البيانات  

   معمل نظم ادارة قواعد البيانات 

   هندسة البرمجيات 

   شبكات الحاسب  

   نظم التشغيل  

   Delphiلغة البرمجة  

   نظم االعمال االلكترونية 

   تصميم مواقع االنترنت  

    Officeمجموعة برامج  

   1مشروع التخرج االشراف على  

   8مشروع التخرج االشراف  
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 :  المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو:   سادسا  
 

   فترة التكليف المهام اإلدارية  م.  

1 

0 

 خمسة فصول دراسية  جامعة المجمعة –رئيس  قسم علوم الحاسب بكلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط 
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0 

 حتى االن  اربعة فصول دراسية  جامعة المجمعة  –رئيس وحدة االعداد العام و التعاون بكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط 
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3 

 دراسيينفصلين  امين قسم الحاسب االلي 

 ثمانية فصول دراسية مسئول الجودة بقسم الحاسب االلي  1

 اربعة فصول دراسية حتى االن  عضو مجلس كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط 6

 

  سابعا  : اللجان التي شارك فيها العضو : 
 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  اسم اللجنة  م. 

 

1 

 و حتى اآلن  76-71الفصل الثاني   متابعة تطوير البرامج العلمية على مستوى جامعة المجمعة  العلمية بالجامعة )عضو(لجنة تطوير البرامج 

 

2 

 نهاية كل فصل دراسي العداد جدول الفصل القادم اعداد الجداول الدراسية  ) أمين اللجنة(لجنة الجداول الدراسية  بالكلية 

 

3 

 نهاية كل فصل دراسي  اعداد جدول االختبارات النهائية ة()رئيس اللجن االختبارات بالكلية  سير لجنة

 بداية ونهاية كل فصل دراسي  البت في حاالت الحرمان والغياب  من االختبارات  )عضو( لجنة الحاالت الطالبية  

 على مدى الفصل الدراسي  تحديد استراتيجية  الكلية المستقبلية  )عضو(لجنة الخطة اإلستراتيجية بالكلية  

 بداية الفصل الدراسي  استقبال وارشاد الطالب الجدد  )عضو(لجنة استقبال الطالب الجدد 

 على مدى الفصل الدراسي  تحسين جودة العمل بالكلية  لجنة الجودة بالقسم )أمين  اللجنة ( 

 عند الحاجة لتطوير خطة قسم معين  تحسين و تطوير الخطط الدراسية لمواكبة التطور بالكلية و القسم )عضو(لجنة الخطط الدراسية  

  :الدورات التدريبيةثامنا  : 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 هـ 1178/ 1/ 1 – 7/ 70م =  8011/   7/ 5 – 6 المجمعة بناء الخطط الدراسية و تطويرها 

 هـ 1177/  1/ 11 – 12م =  8018/ 7/  18 – 10 الزلفي  الجودة و تحسين مخرجات العمل  

 هـ  1171/  6/  5 – 1م =  8017/ 7/  12 – 15 الغاط مهارات البحث العلمي  

 هـ 1171/  6/  82 – 86م =  8017/  1/ 5 – 5 الغاط توصيف وتقرير المقررات و البرامج  
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