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 االسم : عميد صالح أحمد غازي .   

 الجنسية : عربي / سوري . .1

 م . 10/4/1971    الموافق   ـه 15/02/1391 تاريخ ومكان الميالد : .2

 طفل , المعولين : أمي .  2: متزوج , عدد األطفال :  االجتماعيةالحالة  .3

 . 7, شقة  53, بناية  سعد بن عبادةحي السالم  , شارع الرياض, العنوان الحالي :  .4

 : االتصالوسائط            
o     : 0546106623الجوال 

o البريد اإللكتروني :  

ameed@hotmail.com-dr 

aghazi@ksu.edu.sa 

ameedgazi@gmail.com 

o  رابط الصفحة الشخصية على اإلنترنيت: 

http://faculty.ksu.edu.sa/dr-ameed 

 :  اللغات .5

 . اإلنكليزيةالعربية,الروسية,

 

 جيد جدا  م2004 كييف  -ايكرانو أ كرانيا الوطنيةو أكاديمية أ نمذجة حاسوبية دكتوراه
 جيد جدا  م2001 سيمفيروبل - اأوكراني جامعة تفري الوطنية برمجة -رياضيات تطبيقية ماجستير

 جيد  م1994 سورية جامعة البعث علوم رياضية إنفورماتيك اإلجازة الجامعية
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 إلى اآلن 2008من  السعودية الملك سعود جامعة أستاذ مساعد

 2008إلى  2005من  سوريا جامعة البعث أستاذ مساعد

  
o حتى اآلن. هـ20/10/1429من تاريخ  بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود عضو لجنة علمية في قسم الحاسب اآللي 
o م حتى اآلن. 2005عضو في الجمعية السوري للمعلوماتية من تاريخ 

 
o   إلى اآلن ـهـ  1433عام من الكلية المعلمين في جامعة الملك سعود ب األنشطة الطالبية رائد. 
o  م. 2012بجامعة الملك سعود بعام نظام إدارة الجودة المدقق الداخلي  2008: 9001ايزو بدورة تدريبية 

o  ه إلى اآلن . 1434المسؤول عن االيزو بكلية المعلمين من العام 

o  هـ . 1432ة األنشطة الطالبية  بكلية المعلمين في جامعة الملك سعود عام نعضو في لج 

o هـ . 1431كلية المعلمين في جامعة الملك سعود عام بة تطوير المناهج نلج عضو في 

o  هـ . 1432/1433هـ ,  1431/1432رئيس اللجنة الثقافية للعامين الجامعيين 

o  هـ. 1432/1433رئيس لجنة مكافحة التدخين في قسم الحاسب اآللي للعام الجامعي 

 
o   شهادة شكر وتقدير من عمادة الجودة بالجامعة بمناسبة حصولي على جائزة عميد الكلية للتميز في التدريس للعام

 . هـ 1432/ 1431الجامعي 

o  هـ. 26/3/1432هـ في  1431للتميز في التدريس عن عام شهادة تقدير من وكالة الكلية للتطوير والجودة 

o  شهادة مشارك من النشاط الطالبي في الدورة التدربية بعنوان "التحليل اإلحصائيSPSS" 

o هـ 1432/ 22/2 شهادة مدرب من شركة إنتل العالمية  في التعليم اإللكتروني 

o هـ 1432عام  الدراسية بالكلية  شهادة تقدير من عمادة الكلية للمشاركة في لجنة تطوير الخطط. 

o   هـ . 1433عمادة التعليم االلكتروني للعام الجامعي الب في  دورة تدريبية  في الكورسحضور 

o   دورة تدريبية  في نظام إدارة التعليم اإللكتروني حضورLMS  هـ . 26/3/1432في 

o   111دورة تدريبية  حول القاعات الذكية , رقم الدورة حضورS  هـ 9/4/1432في 

o   هـ . 12/6/1432دورة تدريبية  في الفصول االفتراضية  لعمادة التعليم االلكتروني للعام الجامعي حضور 

o ( شهادة حضور  ورشة عمل " تحليلswot إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية "   في )هـ . 3/1/1431 
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o  هـ . 2/6/1430واإلبداع في شهادة حضور ورشة العمل التثقيفية بعنوان : تقنيات إنتل 

o  شهادة شكر وتقدير من إدارة البوابة والخدمات اإللكترونية لحضوره ورشة العمل :إدارة محتوى مواقع أعضاء هيئة
 هـ . 26/11/1430التدريس )المستوى المبتدئ(  في 

o حتوى مواقع أعضاء هيئة شهادة شكر وتقدير من إدارة البوابة والخدمات اإللكترونية لحضوره ورشة العمل :إدارة م
 هـ 29/11/1430 التدريس )المستوى المتقدم(

o هـ . 1431/  3/  15في  "نية للتقويم واالعتماد األكاديميورشة عمل "تقرير المقرر الدراسي وفق نظام الهيئة الوط 

o  م . 2006شهادة تقدير من الجمعية السوري للمعلوماتية عام 

o هـ 1430 :للتميز في اللجنة العلمية  عام بجامعة الملك سعود شهادة تقدير من عميد كلية المعلمين . 

 
o  خدمة المجتمع بكلية المعلمين التابعة لجامعة الملك سعود. مركز في اآلليالحاسب  أساسيات اتدور 

o  تطبيقات الحاسب اآللي  في مركز خدمة المجتمع بكلية المعلمين التابعة لجامعة الملك سعود. اتدور 

o  في مركز خدمة المجتمع بكلية المعلمين التابعة لجامعة الملك سعود.  االدارة المكتبية اتدور 

o  هـ . 1432 -1431في وزارة التربية لعام  الكفاية الختباراتللمعلمين المتقدمين اختصاص حاسب دورات 
o في مجال المعلوماتية ولغات البرمجة بسورية محاضرات عامة في جمعية المعلوماتية. 

 
 1430-1429 الملك سعودجامعة  -كلية المعلمين  حسب 234
 1430-1429 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين حسب 111

1431-1432 
1433-1434 

 1430-1429 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين حسب 311
1433-1434 
1435-1436 

 1431-1430 جامعة الخرج –كلية المجتمع  
 1431-1430 جامعة الخرج –كلية المجتمع  

 1432-1431 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين حسب 490
 1434-1433 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين حسب 224مقدمة في البرمجة

1435-1436 
 1434-1435 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين حسب 391لغات برمجية متقدمة
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 1436-1435 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين حسب 415 
 1436 جامعة الملك سعود -لية المعلمينك حسب495

        

 2005 البعثعلوم  جامعة  إحصاء  -رياضيات + أولى  –أولى  عمل الحواسيبمبادئ 

 2005 البعثعلوم  جامعة   فيزياء–ثالثة    تحليل عددي

 2006 عثالبعلوم  جامعة  رف -ثانية+  ر.ف –أولى  1لغات برمجة

 2006 البعثعلوم  جامعة  ر.ف.ك  –أولى  3+1 برمجة و خوارزميات

 2006 البعثعلوم  جامعة  فيزياء –الثة ث  إلى المعلوماتية مدخل

 2007 البعثعلوم  جامعة  رياضيات  – أولى  االحتماالت و اإلحصاء مبادئ

 2007 البعثعلوم  جامعة  إحصاء  -رياضيات + أولى –أولى  عمل الحواسيبمبادئ 

 

المؤتمر العالمي السابع على 
 الصناعية لألتمتةذكية النظمة األ

 اوزبكستان  -طاشقند
25-27/11/2012 

Wcis-

2012 
 مشاركة

 مشاركة جامعة البعث م 16/10/2008إلى 14كلية العلوم من  المؤتمر الدولي األول للرياضيات
المؤتمر الدولي األول لإلحصاء 

 مشاركة جامعة حلب م 24/4/2008إلى 22كلية العلوم من  الرياضي

 حضور جامعة حلب م31/10/2006إلى  26كلية العلوم من  مؤتمر الرياضيات األول
 حضور جامعة حلب 10/2008/ 28إلى  24كلية العلوم من  مؤتمر الرياضيات الثاني

الندوة العلمية الثانية في 
 مشاركة جامعة حلب م10/2007/ 24إلى 23لية العلوم من ك الرياضيات التطبيقية
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ندوة علمية حول تاريخ 
 مشاركة جامعة البعث م 4/2003/ 24إلى  23كلية العلوم من  الرياضيات

 حضور جامعة حلب 4/2007/ 25إلى  20كلية العلوم من ندوة الرياضيات واإلحصاء

 

 2015 كييف  -أكاديمية أوكرانيا الوطنية للعلوم لحفارلنموذج محاكاة لتوزيع نظام ميكانيكي 
معامالت نمذجة الحوار اإلنساني في سياق المعارف 

 المصرحة 
 2012 األردن-جامعة التكنولوجية العربية 

الحوار الطبيعي والمعرفة المرتكزة على تشكيل جلسات 
 .الحور

في تشكيل  (Pukhov) ڨمعهد بوخو
النماذج في هندسة الطاقة في األكاديمية 

 الوطنية األوكرانية للعلوم.

2011 

 2011 كييف  -أكاديمية أوكرانيا الوطنية للعلوم وسائل التكنولوجيا المرتكزة على منهج عملية تشكيل الحوار
 2005 كييف  -أكاديمية أوكرانيا الوطنية للعلوم التماثل للنماذج التكاملية الديناميكية ات خوارزمي

 2004 كييف  -أكاديمية أوكرانيا الوطنية للعلوم النماذج الديناميكية التكاملية للنماذج ذات التغير المستمر
في اختيار التحليل الفكري, وخوارزميات استخالص البيانات 

 2003 كييف  -أكاديمية أوكرانيا الوطنية للعلوم في أنظمة الحاسب اآللي.

 -التكنولوجية الحكومية يجامعة تشيركاس دراسة كاشف المصفوفة اللمسية ثنائية المحور
 يتشيركاس

2003 

التأمين ألمعلوماتي والتكنولوجي للوغاريتمات وتعين النوع 
 اإلستقطابي للنماذج الديناميكية وفقاً للمعطيات التجريبية

 2003 كييف  -أكاديمية أوكرانيا الوطنية للعلوم

 2003 كييف  -أكاديمية أوكرانيا الوطنية للعلوم بعض الطرق في التماثل اإلحصائي للنماذج الديناميكية

 


