د .سلطان أحمد علي آل مكدي

أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات ووكيل
عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت ،جامعة نجران ،نجران،
المملكة العربية السعودية.
جوال966533618465 :
البريد اإللكترونيsaalmakdi@nu.edu.sa :

التعليم
•

دكتوراة في أمن الحوسبة السحابية
جامعة اركانسا ،الواليات المتحدة األمريكية
ماجستير علوم حاسب
جامعة كلوروادو ،الواليات المتحدة
بكالوريس علوم حاسب
جامعة الملك خالد بأبها

•
•
•

أستاذ مساعد ،جامعة نجران
محاضر ،جامعة نجران
معيد ،جامعة نجران

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012
دبلوم في اللغة اإلنجليزية ،المعهد الدولي للغات بكلورادو -الواليات المتحدة األمريكية
2020
دبلوم عالي في األمن السيبراني من جامعة اركانسا ،الواليات المتحدة األمريكية
حضور عدد من الورش التدريبة في تطوير واعتماد البرامج والخطط ،عمادة التطوير والجودة بجامعة نجران 2021/2020
2020
دورة تقويم مخرجات التعلم ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2020
دورة مقاييس التقويم الذاتي للبرامج االكاديمية ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2020
دورة التقارير الدورية للمقررات ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2020
دورة مؤشرات األداء ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2020
دورة اعداد البرامج االكاديمية ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2020
برنامج تمكين ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2021
دورة اتساق البرنامج األكاديمي ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2021
دورة القيادة التحويلية وأثرها في التمييز المؤسسي ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2021
دورة قياس وتقويم نتائج التعلم في التعلم االلكتروني ،عمادة التطوير والجودة ،جامعة نجران
2021
دورة إدارة االجتماعات ،معهد اإلدارة

•
•

2020-2017
2014-2013
2010-2005

الخبرة الوظيفية
 -2020االن
2020-2015
2015-2010

الشهادات والدورات التدريبية

المهارات
•
•
•
•

مبرمج محترف بلغة الجافا ،البايثون و لغة السي.
ادارة ،برمجة ،وبناء قواعد البيانات بعدة لغات مثل
MySQL
محلل نظم معلومات.
تحليل ،اكتشاف ،ومعالجة الثغرات األمنية في الشبكات
السلكية واال سلكية.

•
•
•
•

إدارة وتأمين مراكز البيانات والشبكات.
قواعد البيانات.
تشفير البيانات الحساسة في قواعد البيانات
ومعالجتها.
أستخدام  Hadoopفي البيئة السحابية ومراكز
البيانات المحلية.

المناصب اإلدارية و الخبرات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 -2021اآلن
2021
 -2020اآلن
 -2020اآلن

وكيل عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت ،جامعة نجران
منسق جامعة نجران ألستضافة معسكر طويق 1000
رئيس اللجنة العلمية ورئيس فريق المستشارين التقنيين بالجمعية السعودية للحوسبة السحابية ،الرياض
عضو البورد بالجمعية السعودية للحوسبة السحابية
عضو مشروع التكامل بين الجامعات السعودية (لمدة ثالثة أشهر) في تقديم مواد االعداد العام عن طريق
المنصة االلكترونية الوطنية (تم تأليف  10مفاهيم ومراجعتها ونشرها) ،المنصة الوطنية ،المركز الوطني
2021
للتعلم االلكتروني
 -2020اآلن
ضابط األتصال مع االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز
 -2020اآلن
رئيس وحدة أعضاء هيئة التدريس ،كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات ،جامعة نجران
2021 -2020
منسق قسم علوم الحاسب ،كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات ،جامعة نجران
 -2020اآلن
مشرف نادي األمن السيبراني ،كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات ،جامعة نجران
المشرف على تدريب الفريق الممثل لجامعة نجران في مسابقات مبادرة االتحاد السعودي لألمن السيبراني
 -2020اآلن
والبرمجة والدرونز.
 -2020اآلن
منسق برنامج ماجستير علم البيانات ،كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات ،جامعة نجران
2019
مراجعة وتحكيم األبحاث في مؤتمر البيانات الكبيرةIEEE Big Data 2019 ،
ضابط أتصال لكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بجامعة نجران مع وزارة االتصاالت و تقنية المعلومات  -2021اآلن
رئيس الفريق المسؤول عن المعيار الخامس من معايير ضمان الجودة و اإلعتماد األكاديمي بكلية علوم
 -2020اآلن
الحاسب ونظم المعلومات بجامعة نجران
مشرف على الفريق المسؤول عن تجهيز وإعداد خطة عمل معمل أبحاث األمن السيبراني بكلية علوم الحاسب
 -2020اآلن
ونظم المعلومات بجامعة نجران.

المشاريع واألنظمة التقنية
•

تم بناء نظام آمن وفريد من نوعه كأول نظام عالمي يعمل على تشفير البيانات الحساسة في قواعد البيانات بأستخدام خوارزمية تشفير
وحيدة وغير قابلة للتهكير ويمكن مسؤول النظام من معالجة البيانات المشفرة (بدون فك التشفير) واسترجاعها بكفاءة عالية جدا .جاري
االن العمل مع عدة جهات وطنية لتبني النظام كمنتج وطني يمكن من تعزيز جوانب األمن السيبراني المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
والحساسة في األنظمة الحالية .رابط البحث العملي لهذا المشروعhttps://arxiv.org/abs/2001.03269 :

الندوات والخدمة المجتمعية
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2021 /12
تشفير البيانات الحساسة في قواعد البيانات السحابية -الجمعية السعودية للحوسبة السحابية
2021 /12
حماية البيانات الشخصية والحساسة في البيئة السحابية  -جامعة نجران
2021 /5
أمن البيانات في الحوسبة السحابية ،المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأبها
2021 /5
البيانات الضخمة ومعالجتها ،المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأبها
2021 /3
الجرائم السيبرانية  ،نادي األمن السيبراني،جامعة نجران
مقدمة في الحاسب االلي ،دورة مقدمة لمنسوبي األمن العام بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع ،جامعة نجران 2021 /4
2020/11
مقدمة في األمن السيبراني ،عمادة خدمة المجتمع ،جامعة نجران
2020/11
حلقة نقاشية عن األمن السيبراني في الحياة اليومية ،نادي األمن السيبراني،جامعة نجران
2020/11
الهندسة اإلجتماعية ،نادي األمن السيبراني،جامعة نجران

االهتمامات البحثية
.أمن مراكز البيانات و الشبكات
.قواعد البيانات
.نظم التشغيل

•
•
•

.أمن المعلومات
.االمن السيبراني
.أمن الحوسبة السحابية

•
•
•

.إدارة أمن نظم المعلومات
.البرمجة الشيئية
.أمن الحاسب
عمارة الحاسبات
نظم التشغيل

•
•
•
•
•

التدريس
.قواعد البيانات
.أمن الشبكات
.أمن الشبكات االسلكية
.النظم المتوازية والموزعة

•
•
•
•
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