
 1 

 منوذج السرية الذاتية لعضو هيئة التدريس

 انات الشخصيةيالب :أوال

 

 

 
 
 
 
 

 
 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

 

 الجامعة والكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل

 جامعه امدرمان االهلية علوم الحاسب 2001 البكالوريس 

 جامعه النيلين علوم الحاسب 2004 الدبلوم العالي

 النيلينجامعه  علوم الحاسب 2009 الماجستير 

 النيلينجامعه  تقنية معلومات 2014 الدكتوراة 

 

 
 

 

 
 

اسم عضو هيئة 
 التدريس 

 2370576973 رقم السجل المدني  علوم الحاسب القسم  علي فيصل محمد نافع

 اسم الكلية 
كلية الدراسات والعلوم 

 الغاطاالنسانية ب
 0536310667 الجوال  م7/11/1975 تاريخ الميالد

 mu.edu.saFm.ali@ البريد االلكتروني  - هاتف العمل  المجمعة الجامعة

 Skype Faisal.nafie هـ21/10/1435 تاريخ التعيين متزوج الحالة االجتماعية

mailto:Fm.ali@mu.edu.sa


 2 

 :العلمية  الدرجات:   ثالثا  

 جههال تاريخ الحصول عليه الدرجة العلمية

 النيلين جامعه 2014 أستاذ مساعد

 - - أستاذ مشارك

 - - استاذ

 جامعة النيلين 2009 محاضر

 جامعه امدرمان االهلية 2001 معيد

 

 : العضوالمهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

   فترة التكليف المهام اإلدارية  م. 

1440-139الي  1436-35من العام الجامعي  عضو مجلس قسم علوم الحاسوب 1  

 المجمعة جامعة-بالغاطكلية العلوم والدراسات االنسانية  – منسق مشاريع التخرج بقسم علوم الحاسب 2

 

 

 

 

 1440-39الي  1436-35من العام الجامعي 

 1439-38الي  1437-36من العام الجامعي  بالقسم األكاديميامين لجنة ضمان الجودة واالعتماد  3 

 1437-1436 العام الجامعي ختبارات النهائية بالقسممراجعة اال 4

 1440-39الي  1437-1436من العام الجامعي  امين اللجنة العلمية بالقسم 5

 1438-37العام الجامعي  وكالة الجودة للتطوير والجودة-وحدة التخطيط والتطوير-منسق اقسام الطالب 6

 1440-39الي  1438-37لجامعي من العام ا منسق وحدة شئون الخريجين بالقسم 7

 1440-39الي  1438-37من العام الجامعي  وكالة الجودة للتطوير والجودة-وير طمشرف وحدة التخطيط والت 8

 1440-39الي  1438-37من العام الجامعي  امين لجنة اعداد الخطة التشغيلية للكلية 9

 1439-38العام الجامعي  منسق وحدة األنشطة الطالبية بالقسم 10

 1439-1438 العام الجامعي العلمية بوحدة األنشطة الطالبية لألقسامامين اللجنة العلمية  11

 1440-1439العام الجامعي  بالقسم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي رئيس وحدة 12

 1440-39الي  1439-39من العام الجامعي  امين لجنة جائزة معلي مدير الجامعة في الجودة والتميز بالكلية 13

 1440-1439العام الجامعي  وحدة الخطط والبرامج الدراسية 14

 1440-1439العام الجامعي  عضو وحده ضمان الجودة بالكلية 15

 1440-1439العام الجامعي  عضو وحدة القياس والتقويم 16
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   العضو:اللجان التي شارك فيها خامسا : 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رة عمل اللجنة فت مهام اللجنة  اسم اللجنة  م. 

1 

 

 

 

2 

 1435/1436 الجامعيالعام  متابعة ملفات الجودة بالقسم لجنه الجودة بالقسم 

2 

3 

 1435/1436 العام الجامعي متابعه سير االختبارات لجنه الكنترول بالكلية

 1437-1436الي 1436-1435 من العام الجامعي اعداد ومراجعة الخطط بالقسم الدراسية بالقسملجنة الخطط  3

 1440-1439الي 1436-1435 من العام الجامعي مناقشة وتقييم مشاريع الطالب والطالبات بالك بالقسملجنة مناقشة مشاريع التخرج  4

 1437-1436العام الجامعي  متابعة ملفات الجودة بالقسم األكاديميلجنة ضمان الجودة واالعتماد  5

 1440-1439الي 1436-1435 من العام الجامعي الدراسيةومتابعة الطالب وفق الخطة  ارشاد بالقسم األكاديميلجنة االرشاد  6

 1437-1436العام الجامعي  متابعة تنفيذ وتطوير البرنامج البرامج علىلجنة االشراف  7

 1437-1436 الجامعيالعام  متابعة وتقييم االعذار المقدمة من الطالب لجنة اعذار الطالب 8

 1440-39الي  1437-1436من العام الجامعي  متابعة نشر وتقييم البحوث العلمية بالقسم مية بالقسماللجنة العل 10

في االعذار الطالبية والبت في  االولية للنظرعضو اللجنة  11

 وكالة الكلية لشؤون الطالب -حاالت الحرمان 

النظر في االعذار الطالبية والبت في حاالت   

 لكليةا إلدارةالحرمان ورفعها 

 1436-1435 العام الجامعي

 

 1437-1436 العام الجامعي اعداد الخطة االستراتيجية للكلية عضو اللجنة االستراتيجية للكلية 12

 عضو لجنة سير االختبارات 13

 

 1440-39الي  1437-1436من العام الجامعي  اعداد جدول االختبارات ومتابعة سير االختبارات

معالجة تعارضات مقررات الطالب بالكلية وادخالها  وكالة الكلية لشؤون الطالب-فةلجنة الحذف واالضا 14

 في نظام التسجيل

 1438-1437العام الجامعي 

 

 1438-1437العام الجامعي  اعداد دليل تعريفي للكلية باللغتين العربية واالنجليزية امين لجنة اعداد الدليل التعريفي للكلية 15

 

 1439-1438العام الجامعي  االعداد والتنسيق لفعالية جامعة بال حوادث بالكلية معة بال حوادثلجنة مبادرة جا 16

اعداد دليل اجرائي للكلية بالتنسيق مع كافة الوحدات  لجنة اعداد الدليل االجرائي للكلية 17

 بالكلية

1439 
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 :    والمجتمعدمة الجامعة المشاركات التي شارك فيها العضو في خ :سادسا  
 

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

 1437-1436 الثانيالفصل الدراسي   دورة تدريبية ثانوية محافظة الغاط- )الثانوي(طالبال علىمواقع التواصل االجتماعي  أثر

2 

3 

 1436-1435 بحث علمي   محافظة الغاط-الوقائية للحد من الحوادث المرورية

الطالب وفئات المجتمع  علىدراسة عن اسباب الحوادث المرورية تم توزيعها  3

 المختلفة

 1437-1436الفصل الدراسي الثاني  استبانة تم تحكيمها من الجامعة

 1438-1437الفصل الدراسي الثاني  دورة تدريبية  )الثانوي( طالبال علىمواقع التواصل االجتماعي  أثر 4 

 1439-1438العام الجامعي  بوستر عن الحوادث المرورية موريةالتوعية ال 5

 1439-1438العام الجامعي  دورة تدريبية  طالب محافظة الغاط-دورة تدريبة عن الحوادث المرورية وكيفية الوقاية منها 6

 1439-1438م الجامعي العا دورة تدريبية  منسوبي إدارة التعليم بمحافظة التعليم-كيفية اعداد الخطة االستراتيجية 7

-كيفية حماية أجهزة الحاسوب واألجهزة الذكية من االختراق والبرامج الخبيثة 8

 منسوبي الدوائر الحكومية بمحافظة الغاط

 1439-1438العام الجامعي  دورة تدريبية

 1439-1438العام الجامعي  االستراتيجية نقد الخطة لقسم االشراف التربوي بإدارة التعليم بمحافظة الغاط ةتحكيم الخطة االستراتيجي 9

 1439-1438العام الجامعي  عضو لجنة لجنة اعداد الخطة االستراتيجية إلدارة تعليم الغاط 10

 1438 دورة تدريبية محافظة الغاط –طالب الثانوي  -اإلنترنت التربوية الستخداماألبعاد  11

 1440 مستشار للجائزة التعليم محافظة الغاط إدارة –جائزة وزارة التعليم للتميز المؤسسي  12

 األنشطة العلمية :سابعا    

 والدكتوراه:الماجستير 
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 The Role of Processes Re-Engineering and Workflow in The Transformation Of E-Government الماجستير  ةرسالعنوان 

 The Importance of Process Mining, Workflow Mining and Data Mining to Improving the Work عنوان رسالة الدكتوراه 

Procedures in Social Security Institutions 

 للنشر(:اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول 

 The Role of Processes Re-Engineering and Workflow In The Transformation Of E-Government بعنوانورقة علمية منشورة  /1

 Comparative study between workflow tools Case study: Arabdox workflow and Bizagi express بعنوان ورقة علمية منشورة /2

 Prevention to Reduce Traffic Accidents by Using Data Mining: Case Study Alghat Province بعنوانورقة علمية منشورة  /3

 The Comparison of The Workflow Management Systems Bizagi, Arabdox,ProcessMaker,and Joget  بعنوان  ورقة علمية منشورة /4

  Real-Time Monitoring and Analyzing Business Process Performanceمنشورة ورقة علمية  /5

 Extract Business Process Performance using Data Miningورقة علمية منشورة  /6

 Measuring Quality of E-Learning and Desaire2Learn in the College of Science and Humanities at Alghat, Majmaah Universityورقة علمية منشورة  /7

 Usage Apriori and clustering algorithms in WEKA tools to mining dataset of traffic accidentورقة علمية منشورة  /8

 بالسودان تطبيق إعادة هندسة العمليات وتدفق العمل في مؤسسات الضمان االجتماعي /9

 

 :بتدريسهالمقررات الدراسية التي قام العضو ا

 المرحلة  رقم المقرر اسم المقرر  م. 

 1436-1435الدراسي االول الفصل  تال 240 تقنيات الشبكات واالنترنت 1

 1435/1436ام الجامعي الع تال 430  امن المعلومات 2

 1438-1437 الجامعيالعام 
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 1439-38الي  1436-35من العام  تال 221 تنظيم الحاسبات ولغة التجميع 3

 

 1439-1438الي  1436-1435من العام  ترف 412 رسوم الحاسب 4

 

 1439-1438الي  1436-1435من العام الجامعي  تال 496 1-مشروع  5

 1440-1439الي  1436-1435لعام الجامعي من ا تال 497 2-مشروع  6

 1437-1436 الجامعي العام تال 492 للطالب والطالبات تقنية المعلومات في-2-موضوعات مختارة 7

 1439-1438 الجامعيالعام  تال 250 مبادئ نظم المعلومات 8

 1439-1438 الجامعيالعام  صحة 305 نظم المعلومات الصحية 9

 1440-1439 الجامعيالعام  INFO 110 قنية المعلوماتمهارات الحاسب وت 10

 1440-1439 الجامعيالعام  301نما  نظم إدارة قواعد البيانات 11

 1439-1438 الجامعيالعام  تال 472 نظم االعمال االلكترونية 12
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:والدكتوراةاإلشراف على رسائل الماجستير   

 المرحلة  عنوان الرسالة  م. 

   

  :العلميةالجمعيات  العضوية في 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  م. 

 اوراكل مدير قواعد بيانات دبلن اوراكل العلمية 1

2 IEEE  باحث وناشر 

 عضو مشارك السعودية الجمعية السعودية النظمة الحاسبات 3

 

 :التدريبيةالدورات 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م.

 26/4/1436 الغاطالعلوم والدراسات االنسانية ب DESIRE 2 LEARNفي جامعة المجمعة وأدواته  اإللكترونينظام التعليم  1

 16/2/1436 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط طور موقعك 2

 3/2/1436 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط طالبلدي الصناعه التحفيز والجاهزية  3

 16/04/1435 المجمعةجامعه  السعودية الرقمية المكتبة 4

 21/4/1436 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط القراءة البحثية السريعة 5

 توثيق البحوث العلمية باستخدام برنامج 6

Reworks 

 1/12/1436 المكتبة الرقمية السعودية

 4/11/1436 الرقمية السعودية المكتبة iThinticateتدقيق البحوث العلمية باستخدام برنامج  7
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8 Data Access and Entity Framework ACM LEARNING Webinar 3/12/2014 

9 IEEE 30/03/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

10 ASKZAD 6/04/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

 5/04/2015 المكتبة الرقمية السعودية النوعي البحث في مقدمة 11

12 Searching Wiley Resources 2/04/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

 25/3/2015 المكتبة الرقمية السعودية استخدام قواعد بيانات معرفة 13

14 Ebrary Academic Complete 27/4/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

15 Explore Oxford Journals Online 20/4/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

16 Taylor and Francis Journals Enrich your research 13/4/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

17 JSTOR: Understanding the Journal Content 5/5/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

18 MyiLibrary 29/4/2015 المكتبة الرقمية السعودية 

 11/11/2015 لرقمية السعوديةالمكتبة ا قواعد معلومات دار المنظومة 19

 هـ1/1/1437 مركز الرحمانية الثقافي مهام واهداف ادارة الجمعيات العلميةالتعريف ب 20

 هـ25/11/1436 تعلم عن بعد D2Lكيفية تفعيل نظام 21

 هـ6/1/1437-5 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط بطريقة احترافية D2Lاستخدام نظام 22
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 م17/12/2015 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط كتابة مخرجات التعلمكيفية  23

 م2/2/2016-1 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط تفعيل المنصة اإللكترونية 24

 26/2/1437 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط كيفية اعداد وتجهيز ملف المقرر 25

 هـ1/1/1437 تعلم عن بعد الفصول االفتراضية 26

 22/01/1437 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط D2Lتفعيل أدوات المرحلة األولى لنظام  27

 25/2/1437 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط D2Lتفعيل أدوات المرحلة الثانية من نظام  28

 م4/3/2016 عن بعدتعلم  D2Lتفعيل أدوات المرحلة الرابعة من نظام  29

 17/11/2015 مركز الرحمانية الثقافي متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي 30

 19/2/1437 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط األكاديميكيفية اعداد نماذج االتساق لالعتماد  31

 22/3/2016 ريبوحدة التد-كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط دورة البحث العلمي 32

 29/3/2016 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط المهام والواجبات االرشادية للطالب 33

 8/11/2016 عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد ادارة االختبارات االلكترونية عن بعد 34

 م8/11/2016 كلية الغاط كيفية كتابة ورقة علمية()بعنوان دورة تدريبية  35

من عمادة الجودة  دورة تدريبية بعنوان )بناء بنوك االسئلة وربطها بنواتج التعلم( 36

 المهارات وتنمية

 هـ8/3/1438 كلية الغاط

 هـ2/6/1438 كلية الغاط دورة تدريبية في آليات االرشاد األكاديمي 37
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بالتعاون مع هيئة  برنامج تدريبي في اعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرامج الدراسية 38

 تقويم التعليم

 23/3/2017-22 المجمعة

 25/4/2017 كلية الغاط دورة تدريبية للتعريف بالمجموعات البحثية 39

 م15/10/2017 المكتبة الرقمية السعودية دورة مهارات االتصال األكاديمي 40

 م7/11/2017 ة الرقمية السعوديةالمكتب Safariدورة البحث في مصادر معلومات الحاسب االلي واإلدارة  41

 21/11/2017 المكتبة الرقمية السعودية Scopusالعامة  تدورة البحث في مصادر المعلوما 42

43 IGI Global Research and Platform Overview for SDL 8/11/2017 المكتبة الرقمية السعودية 

 24/2/2018 ةالمكتبة الرقمية السعودي مهارات كتابة البحث العلمي 44

 21/2/2018 المكتبة الرقمية السعودية تقنيات البحث العلمي 45

 26/3/1440 المجمعة-عمادة الجودة وتطوير المهارات متطلبات االعتماد البرامجي 46

 27/3/1440 المجمعة-عمادة الجودة وتطوير المهارات تطبيقات مخرجات التعلم 47

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل: ا

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

 2014 المجمعة ورشة عمل في الجودة  1

 2009 الخرطوم-السودان  Arisتقنية ورشة عمل لقياس مؤشرات االداء باستخدام  2

 2010 الخرطوم-السودان الحكومية بالسودان االلكترونية بالمؤسساتالحكومة  اهمية تطبيقورشة عمل حول  3

 2011 الخرطوم-السودان  Process Approachورشة عمل حول  4
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 2011 مصر فن التفاوض الجماعي مهارات-ورشة عمل  5

 2011 مصر ادارة االزمات –ورشة عمل  6

 2009 دبي GITEX 2009بمعرض ورشه عمل عن اهمية قواعد البيانات  7

8 quality - ISO 9001-2000  2008 الخرطوم-ودانالس 

 2015 شركة مايكروسوفت-الرياض-السعودية 10مؤتمر مطوري ويندوز  9

 2015 السعودية-الرياض المؤتمرالدولي الثاني للقياس والتقويم 10

 2015 السعودية-المجمعة  المسئولية للجامعات الخليجية ملتقي-معايير المسئولية االجتماعية بالجامعات  11

 2015 السعودية-الرياض وطني الخامس للجودةالمؤتمر ال 12

 هـ12/2/1437-10 المجمعة-جامعة المجمعة معايير المسئولية االجتماعية بالجامعات )مهارات البناء ومقترحات التطبيق( 13

 م1/12/2015 الرياض-ي للتقويم والقياسالمؤتمرالدولي الثان تطبيقات عملية وخبرات تفاعلية-واستراتيجيات أساسية في تقويم الطالب مفاهيم-عملورشة  14

 

 جودة مخرجات التعلم للبرامج االكاديمية بالجامعة  ضمان-عملورشة  15

 

 هـ20/12/1437 المجمعة-تطوير المهاراتعمادة الجودة و

 9/11/2016-6 الرياض-لتقنية مدينة الملك عبد العزيز ل 2016البيانات الضخمة  تحليل-المعلوماتالمؤتمر الدولي السعودي الرابع لتقنية  16

 هـ9/6/1438 المجمعة-جامعة المجمعة ورشه عمل )مؤشرات قياس األداء للخطة االستراتيجية الثانية لجامعة المجمعة( 17

 م9/4/2017 المجمعة-جامعة المجمعة المؤسسي للجامعةالتأهيل لالعتماد ورشة  18

لتزامن مع المؤتمر الرابع لتقنيات وهندسة الحاسوب با لعلوم عشرالمؤتمر الحادي  19

 المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب
 م3/8/2017-1 الخرطوم-السودان

 م1/8/2017 الخرطوم-السودان ورشة الحوسبة والجيومعلوماتية 20

 4/2/2018 المجمعة-السعودية لبرنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية التعريفيةالورشة  21

وكالة الجامعة للشؤون -جامعة المجمعة- السعودية األداء أهميتها وآلية قياسها مؤشرات 22

 التعليمية

 هـ4/7/1439
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 االخرى:االنجازات واالنشطة العلمية 

 . هـ25/6/1436الحصول علي المركز الثالث بجائزة عميد الكلية للمواقع الشخصية  •
 (.D2Lم اعضاء هيئة التدريس بالكلية الستخدام نظام التعليم االلكتروني)الحصول علي المركز الثاني لتقرير تقيي •
دراسة حالة محافظة -حوادث المرورية باستخدام تنقيب البيانات)الوقائية للحد من ال:بعنوان المجمعة بجامعة العلمي البحث عمادة من مدعوم بحثيمشروع  قبول •

 .هـ1436في العام  الغاط
 05/04/2016ضاء هيئة التدريس بالكلية )كيفية كتابة مخرجات التعلم( تقديم دورة تدريبية الع •
 17/12/2015تقديم دورة تدريبية العضاء هيئة التدريس بالكلية )عن طرائق التدريس الجامعي الفّعال(  •
 هـ1436/1437هـ والعام الدراسي 1435/1436لطالب عن كيفية كتابة مشاريع التخرج العام الدراسي لتقديم دورة تدريبية  •
 م25/4/2016عن األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء للجامعة والكلية تقديم ورشة عمل العضاء هيئة التدريس بالكلية  •
 هـ28/2/1438 األبعاد التربوية  الستخدام اإلنترنتتقديم دورة تدريبية للطالب عن  •
 هـ16/6/1438بالكلية بتاريخ  وأعضاء هيئة التدريس ة( لرؤساء األقسام والوحداتتقديم ورشة عمل )متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الثانية للكلي •
 .م12/11/2017 بالجامعةة عن دور وسائل التواصل االجتماعي في دعم العملية التعليمية  العضاء هيئة التدريس يتقديم دورة تدريب •
 م.23/11/2017طالب المرحلة المتوسطة والثانوية بمحافظة الغاط بتاريخ -بية السعوديةبالمملكة العر  الحوادث المرورية آثار وأسباب تقديم دورة تدريبية عن •
ه ضمن دورات وحدة األنشطة الطالبية بوكالة الكلية لشؤون 26/4/1439وحتي  22/3/1439تقديم دورة تدريبية لطالب الكلية عن قواعد بيانات اوراكل من  •

 الطالب.
 هـ7/6/1440تدريس بالكلية )عن التخطيط االستراتيجي( تقديم دورة تدريبية العضاء هيئة ال •
 2018كيفية اعداد الدليل االجرائي للكلية عن تقديم ورشة عمل العضاء هيئة التدريس بالكلية  •
 بالكلية. دليل برنامج موظف الشهر المتميزاعداد  •
 :بعنوانهـ 1439-1438للعام  المجمعة بجامعة العلمي البحث عمادة من مدعوم بحثيمشروع  قبول •



 13 

 " Usage data mining techniques in building a model to determine the factors affecting the academic data for Majmaah 
University students" 

 شهادات تخصصية في: •

• Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP) 

• Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP) 

• Oracle Database 10g Administrator Certified Associate (OCA) 

 

 


