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 1440أستاذ بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام  -قسم نظم المعلومات
1438-1439هـ مستشار غير منفرغ لمعالي مدير جامعة شقراء للشؤون التعليمية واألكاديمية
 1435 -1432الوكيل المساعد لجامعة سلمان بن عبد العزيز للشؤون التعليمية واألكاديمية .
1432هـ أستاذ بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود -قسم نظم المعلومات.
1427ــــ 1430هـ وكيل كلية علوم الحاسب والمعلومات للشئون اإلدارية والطالبية بجامعة اإلمام.
1428هـ أستاذ نظم المعلومات المشارك بكلية علوم الحاسب والمعلومات.
1427هـ رئيس قسم نظم المعلومات والمشرف األكاديمي لكلية علوم الحاسب والمعلومات.
1421هـ أستاذ نظم المعلومات المساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات .
1421هـ أستاذ نظم المعلومات المساعد بكلية الملك عبدالعزيز الحربية.
1415هـ محاضر بكلية الملك عبد العزيز الحربية.
1412-1410هـ معيد بكلية الملك عبد العزيز الحربية – قسم الدراسات المدنية.
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 اللجان والمشاركات العلمية خارج وداخل الجامعة :
 .1عضو اللجنة المركزية الستقطاب واختبار أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبدا لعزيز
 .2رئيس اللجنة الدائمة للنظر في قضايا الطالب األكاديمية بجامعة سلمان بن عبدا لعزيز .
 .3رئيس اللجنة الدائمة للمتعاونين والساعات الزائدة ألعضاء هيئة التدريس.
 .4عضو اللجنة الدائمة لتعيين المعيدين والمحاضرين بجامعة سلمان بن عبد العزيز .
 .5رئيس لجنة تصحيح األخطاء الفنية لنظام الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية.
 .6عضو اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.
 .7عضو اللجنة التأسيسية لكلية الهندسة بجامعة سلمان بن عبد العزيز بوادي الدواسر .
 .8عضو المجلس العلمي بكلية الهندسة بجامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج .
 .9رئيس فريق متابعة تنفيذ الهدف االستراتيجي األول للخطة االستراتيجية لجامعة سلمان بن عبد العزيز
.10عضو مجلس المكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية للجامعة
.11عضو اللجنة العليا للتطوير واالعتماد األكاديمي الخارجي
.12رئيس اللجنة الدائمة لمكافأة الحاسب بجامعة سلمان بن عبدا لعزيز.
.13عضو لجنة تقييم الكليات الجامعية بجامعة سلمان بن عبدا لعزيز.
.14عضو اللجنة الدائمة لتطوير السنة التحضيرية بجامعة سلمان بن عبدا لعزيز .
.15رئيس فريق إعداد المسابقات الوظيفية للمتخصصين في مجال الحاسب بجامعة سلمان.
.16رئيس لجنة المجالس الطالبية بجامعة سلمان بن عبدا لعزيز.
.17مستشار تقنية المعلومات والتدريب لعدد من الجامعات الخاصة والشركات.
.18كبير المدربين بالسنة التحضيرية بجامعة الملك سعود لمدة عامين.
.19أستاذ متعاون بجامعات( الملك سعود ،وجامعة األميرة نورة ) وكلية الملك فيصل الجوية .
.20أستاذ متعاون وممتحن خارجي في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وجامعة الملك سعود.
.21ساهم في تأسيس وإنشاء كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
.22عضو المجلس العلمي لكلية علوم الحاسب والمعلومات.
.23عضو المجلس العلمي للمؤسسة العامة لتعليم الفني
.24عضو لجنة إعداد المناهج العلمية لمرحلة البكالوريوس لكلية علوم الحاسب والمعلومات.
.25عضو اللجنة العليا بجامعة اإلمام إلنشاء وادي التقنية وعضو اللجنة العليا بالجامعة للقبول والتسجيل.
 .26عضو لجنة التوجيه واإلرشاد بالجامعة ورئيس لجنة التأديب بكلية علوم الحاسب والمعلومات .
.27رئيس لجنة إعداد المناهج العلمية لبرنامج الماجستير لقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب .
.28عضو لحنة وزارة التعليم العالي لتقديم الجامعات والكليات األهلية .
.29عضو لجنة مقابلة واختيار أعضاء هيئة التدريس المعيدين
.30عضو لجنة إعادة هيكلة كلية علوم الحاسب والمعلومات وعضو لجنة العقود والمناقصات .
.31مستشار غير متفرغ لمركز أسبار للدراسات والبحوث وشركة الثقة لتقنية المعلومات وشركة النابغة
.32عمل مستشارا ً لكليات (الرياض لطب األسنان والصيدلة  ،وكليات المعرفة) .
.33ساهم في وضع نظام الصحافة االلكترونية السعودية بإشراف وزارة اإلعالم .
 .34عمل مستشارا ً فنيا ً لصحيفة (سبق االلكترونية ) لمدة عام .
.35عضو اللجنة العلمية والفنية في عدد من مؤتمرات تقنية المعلومات المحلية والعالمية .
.36نائب رئيس برنامج موهبة الصيفي بجامعة اإلمام إشراف مؤسسة الملك عبد العزيز 2007م ـ2008م
.37أمين اللجنة العلمية لمؤتمر تقنية المعلومات واألمن الوطني  ,االستخبارات السعودية 2008م .
.38األمين العام لجائزة الشيخ محمد بن سحيم للتفوق العلمي واإلبداع.
.39عضو لجنة جائزة الشيخ محمد الصقر للتفوق العلمي.
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 المؤتمرات والندوات العلمية :
رأس و شارك وح ضر أكثر من 240ن شاط علمي وندوة واجتماع داخل المملكة وخارجها في مجاالت
التقنية ،واإلدارة ،والتدريب ،واألمن ،والتعليم العالي ،وأشرف وناقش أكثر من 35رسالة ماجستير
ودكتوراه في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وجامعة الملك سعععععععود و وجامعة االمام ،وراجع
وحكم عدد من الك تب العلم ية في م جال نظم المعلومات واإلدارة االلكترون ية والحكومة االلكترونية
والجرائم االلكترونية ،وقيم أكثر من  220بحث علمي وورقة عمل لعدد من المؤتمرات العالمية .

 التحكيم الدولي والترقيات العلمية :
حكم عدد من الكتب والمقاالت العلمية لعدد من المجالت العلمية العالمية ال ُمحك مة ،كما حكم لعدد من
الجامعات العربية والسعودية لترقية أعضاء هيئة التدريس إلى رتبة أستاذ ،وأستاذ مشارك.

 البحوث والرسائل المنشورة
 .1صععععالح الزهراني نظام شععععبكة كمبيوتر للمسععععتشععععفيات الجامعية في المملكة العربية السعععععودية لتبادل
المعلومات الكترونيا جامعة لفبره رسالة دكتوراه أكتوبر 2001م
 .2صععالح الزهراني إدخال نظام المعلومات اإلدارية في كلية الملك عبدا لعزيز الحربية جامعة بتسععبرج
أمريكا كلية الدراسات العليا رسالة ماجستير في اإلدارة ونظم المعلومات1994م
 .3صععععععالح الزهراني  ,نظام المعلومات لرعاية الصععععععحية في المملكة العربية السعععععععودية ,مؤتمر تقنية
المعلومات واالتصاالت  ,جامعة الزيتونة  ,األردن 2004م.
 .4صععععالح الزهراني  ,نظام شععععبكة معلومات لتبادل المعلومات الطبية في المملكة العربية السعععععودية ,
المجلة العلمية السعودية للحاسب  2004م .
 .5صععالح الزهراني  ,تقنية المعلومات و االتصععاالت في مجال الصععحة في المملكة  ,المجلة البريطانية
ألتمتت الرعاية الصحية وإدارة المعلومات  ,ديسمبر 2002م .
 .6صالح الزهراني  ,اتجاهات الكوادر الطبية نحو استخدام الحاسب  ,المجلة البريطانية التمتت الرعاية
الصحية و إدارة المعلومات مارس 2003م .
 .7صعععععععالح الزهراني  ,اتجاهات مسعععععععتخدمي النظام نحو تقنية المعلومات في الدفاع المدني و القطاع
الصناعي  ,المؤتمر العاشر للحاسب  ,الرياض 2006م .
 .8صععالح الزهراني  ,دراسععة اسععتطالعية نحو اتجاهات مسععتخدمي تقنية المعلومات و االتصععاالت في
المملكة  ,وجهة نظر القطاع الصععععناعي  ,المؤتمر الرابع للحاسععععب وتقنية المعلومات  ,جامعة العلوم
التطبيقية  ,األردن 2006م .
 .9صععععالح الزهراني  ,نموذج نظام معلومات للحوادث الصععععناعية في المملكة العربية السعععععودية المجلة
العلمية لعلوم الحاسب  ,أمريكا 2006م .
 .10صالح الزهراني  ,مدى الوعي بأمن المعلومات الطبية في المستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود
بالرياض  ,لقاء وندوة أمن المعلومات بجامعة طبية بالمدينة المنورة  ,ربيع األخر 1417هـ
.11صععالح الزهراني  ,من الكلمات إلى المفاهيم في معالجة النصععوص  ,مجلة إدارة المعلومات الرقمية ,
الهند 2007م .
 .12صالح الزهراني  ,نظام تبادل معلومات التحكم في الحوادث الصناعية في المملكة العربية السعودية
المؤتمر و المعرض التقني الرابع  ,المؤسسة العامة للتعليم الفني  ,الرياض 1426هـ .
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.13صالح الزهراني  ,تصميم نظام معلومات جغرافية كأداة للتعليم في وزارة التربية والتعليم في المملكة
العربية السعودية  ,مجلة المكتبات و المعلومات العربية  ,العدد  2المجلد  27ابريل 2007م .
 .14صالح الزهراني  ,التحكم في أمن الدخول على الملف الطبي اإللكتروني في نظم المعلومات الصحية
المؤتمر األول للجمعية العالمية للهندسة الكهربائية في إدارة المعلومات الرقمية الهند 2007 :م .
.15صععالح الزهراني  ,أمن المعلومات الطبية في المسععتشععفيات الجامعية في المملكة  .تجربة مسععتشععفيات
جامعة الملك سععععععععود  ,المؤتمر العالمي األول لتقنية المعلومات ,جامعة العلوم والتكنولوجيا ,األردن
2007م
.16صععالح الزهراني  ,معايير اختيار أماكن المدارس في التعليم في المملكة العربية السعععودية باسععتخدام
أدوات نظم المعلومات الجغرافية  ,مؤتمر تقنية المعلومات و االتصعععععععاالت في أصعععععععفهان  ,إيران
2007م .
 .17صالح الزهراني  ,إطار من أنظمة األمن لتمكين المنظمات  ,المؤتمر األول تقنية المعلومات و األمن
الوطني  ,االستخبارات السعودية  ,الرياض 2007م .
.18صعععععععالح الزهراني ,دور نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرار ,مجلة علوم الحاسعععععععب ,نيويورك
,أمريكا  ,العدد ( )6الجزء ( )1ص ص. 1247 -1251
 .19صعععععععالح الزهراني  ,تطوير نموذج مرن للتعرف على معوقات تقنية المعلومات في المملكة  ,المجلة
التطبيقية والنظرية لتقنية المعلومات  )20( ,الجزء ( )2ص ص2010: 1266_1262م.
.20صععالح الزهراني ,دراسععة ميدانية عن تقنية المعلومات في المملكة العربية السعععودية :المجلة العالمية
للكمبيوتر  .العدد ( )4الجزء ( )2ص ص 97089للعام  2009م.
 .21صالح الزهراني  ,التعرف على البيئة الصوتية باستخدام التقاطع الصفر وواصف الوسائط المتعددة
( )mpeg-7مجلة علوم الحاسب ,أمريكا ,العدد ( )6الجزء ()11ص ص : 104093للعام 2011م.
.22صععالح الزهراني  ,الملف االلكتروني متعدد الطبقات – جيل النظام الفرنسععي  :المؤتمر الدولي الثالث
حول تطبيقات المعلومات الرقمية وتقنيات الويب ( , )lcadlwt 2010اسعععععطنبول  ,تركيا  :ص ص
136ـــــ  140للعام 2011م.
.23صعععععععالح الزهراني  ,نموذج ألمن المعلومات في المنظمات :المجلة العالمية لعلوم الحاسعععععععب وامن
الشبكات  ,العدد ( )10الجزء (2010: )10م.
 .24صعععععععالح الزهراني  ,تقييم تنبؤي لتدابير وجاهزية تقنية المعلومات في المملكة العربية السععععععععودية
:دراسة حالة .المجلة العالمية لتقنية الويب  ,العدد ( )3الجزء (2010: )1م.
 .25صععععالح الزهراني  ,دراسععععة منظمة بين التدليس والمحاداات عبر االنترنت  :المجلة األمريكية للعلوم
التطبيقية  ,العدد ( )-الجزء (2010: )-م.
.26صعععععععالح الزهراني  ,مهددات نظم المعلومات في األجهزة األمنية في المملكة العربية السععععععععودية –
دراسة مقارنة  ,المجلة العلمية السعودية للحاسب  :العدد( )-الجزء (2010: )-م.
 .27صالح الزهراني  ,مؤامة تكنولوجيا الوب الداللية في إطار الحاسبات في المملكة العربية السعودية ,
المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات االلكترونية  ,تونس 2011م.

 العضوية العلميــة :
1999 م حتى أالن عضو الجمعية العالمية للهندسة الكهربائية وااللكترونية . lEEE
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2000م حتى أالن عضو الجمعية السعودية للحاسب
2000م حتى أالن عضو مجلة أتمتت الرعاية الصحية البريطانية وإدارة المعلومات .
2006م حتى االن عضو الجمعية السعودية للمعلومات الصحية في المملكة العربية السعودية .
2008م عضو هيئة التحرير لمجلة نظم وتكنولوجيا المعلومات  ,األكاديمية العربية للعلوم اإلدارية
بعمان

 المواد التي قمت بتدريسها
مدخل الي نظم المعلومات

نظم المعلومات االدارية

امن المعلومات

تحليل وتصميم نظم المعلومات

ادارة المشاريع

إدارة قواعد البيانات

بناء االعمال و التجارة االلكترونية

مشروع التخرج

مدخل الي الحاسب

تطوير النظم

مهارات االتصال

تحليل وتصميم النظم

استخدام الحاسب في التعليم
حلقة نقاش
مدخل الي االدارة

ادارة الموارد البشرية

القيادة االدارية

مهارات التفكير

مناهج وطرق البحث

ادارة االفراد

الرقابة االدارية

 الــدورات
 حضعععر عدد من البرامج التدريبة الطويلة مثل التدريب لبرامج الدكتوراه  ,تصعععميم قواعد البيانات  ,إدارة
نظم المعلومات في مجال الصعحة  ,تحليل وتصعميم النظم  ,كما حضعر عدد من الدورات القصعيرة كإدارة
الوقت  ,ا ستخدام طرق العرض بالحا سب  ,ا ستخدام االنترنت  ,تطوير المهارات الكتابية  ,إدارة البرامج
والمشعععاريع ,اسعععتخدام بعض البرامج الجاهزة لتحليل البيانات  ,التخطيط االسعععتراتيجي  ,تصعععميم المناهج
والبرامج الجامعية  ,القيادة اإلدارية في الجامعات  ,إدارة الجودة األكاديمية ,
 اعد ونفذ أكثر من ( )200دورة وبرنامج تدريبي في مهارات االتصععععال واللباقة في التعامل مع اآلخرين
والتخطيط االسعععتراتيجي وإعداد السعععيرة الذاتية والمقابالت الشعععخصعععية  ,واإلدارة االلكترونية والحكومية
االلكترونية وجرائم وامن المعلومات و تطوير الذات .
 كما درب موظفي عدد من الجهات الحكومية ،والخاصععععععة منها؛ الديوان الملكي ،والمؤسععععععسععععععة العامة
للتقاعد ،وبنك البالد ،والشركة السعودية للكهرباء ،وشركة االتصاالت السعودية.

 التكــريم :





خطاب شكر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الواليات المتحدة األمريكية لتميزه العلمي.
خطاب شكر وتهنئة من سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لتميز ه الدراسي .
خطاب شكر أكثر من مرة من سعادة الملحق الثقافي بلندن لتميز الدراسي.
اختير لتمثيل الطلبة المتميزين في مجال الحاسب في المؤتمر السادس عشر للحاسب عام 2001م.
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تم تكريمه من قبل وزارة المعارف في 2001م لتميزه في مجال الحاسب وتطبيقاته في مجال التعليم .
تم تكريمه من عدد من شركات المتخصصة في التقنية واالتصاالت لتميزه العلمي .
شكر وتهنئة من معالي مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود لتميزه العلمي والعملي .
خطاب شكر وتهنئة من سعادة قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية لتميزه العلمي .
خطاب شكر وتهنئة من كلية علوم الحاسب والمعلومات عدة مرات لتميز العلمي وإنجازاته .
خطاب شكر وتهنئة من أمين مدينة الرياض لمشاركته في إدارة االنتخابات البلدية .
تم تكريمه من قبل الغرفة التجارية أكثر من مرة لمشاركاته المتعددة في خدمة المجتمع .

 التوصيات :







صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور /منصور بن متعب بن عبد العزيز
الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي نائب وزير التعليم
معالي مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية السابق الدكتور /محمد السالم
معالي مدير جامعة نايف السابق االستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن صقر الغامدي
معالي مدير جامعة نايف الدكتور /جمعان بالرقوش
االستاذ الدكتور /صالح القحطاني رئيس الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي سابقا ً
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