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م، ونشأ فيها وتلقى تعليمه العام والجامعي  1980ديسمبر    21ولد د. عبداهلل الشدي في مدينة الرياض في  

م. بدأ  2002م لدراسة علوم الحاسب، وتخرج منها عام  1998. التحق بجامعة الملك سعود عام  كذلك فيها

سة مرحلتي الماجستير والدكتوراة م وذلك باالبتعاث إلى المملكة المتحدة لدرا2005رحلة الدراسات العليا عام  

عام   في  الدكتوراة  شهادة  على  حصل  الحاسب.  علوم  مجال  بالمملكة  2011في  إيسكس  جامعة  من  م 

م تم ترقيته 2019وفي عام  المتحدة، ليعود عضوًا لهيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  

 ل تخصصه.إلى رتبة أستاذ مشارك نظير انتاجه البحثي في مجا

الذكية   الحوسبة  خوارزميات  تطبيقات  في  وتحديدًا  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  البحثي  اهتمامه  يتركز 

في  ل القرارات،  التخاذ  مساعدة  ذكية  وأنظمة  حلول  األعمال تطوير  التعليم،  :  ومنهامختلفة  ال  قطاعات 

البشرية ا  ،النقلاالتصاالت،   الموارد  إدارة  التخط،  لتموين،  المالية.الجدولة،  والتطبيقات  مرحلة    يط،  فخالل 

المجاالت البحثية في هذه  المشاريع  ومراكز    الدكتوراة، عمل في عدد من  الشركات  بالشراكة مع عدد من 

العالمية. عام    األبحاث  كباحث  2010ففي  عمل  االتصاالت  م  شركة  مع  بالشراكة  ايسكس  جامعة  في 

( لمزوفي مشروع تطوير  (  BTالبريطانية  االتصاالت يساعد في جدولة نظام ذكي  الخدمات في قطاع  دي 

 .الخدمات اللوجستية للشركة إدارةو

تولى د. عبداهلل العديد من المناصب القيادية في المجال األكاديمي، وكان عضوًا فاعالً في العديد من اللجان 

لجامعة   والجودة  والتطوير  التخطيط  وكيل  منصب  يشغل  حالياً  وهو  سعود األكاديمية.  بن  محمد  اإلمام 

منذ سبتمبر   وذلك  الوكالةحيث    م.2019اإلسالمية،  الجودة   تتولى  أبرزها ضمان  المهام ومن  العديد من 

اإلشراف على تنفيذ  األكاديمية التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة،    هالبرامجللجامعة وواالعتماد األكاديمي  

التي تديرها    الخدمات التقنيةخطة التحول الرقمي للجامعة و  وكذلك اإلشراف على  خطة الجامعة اإلستراتيجية،

كما أنه مكلف أيضاً بوكالة الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي منذ يونيو    عمادة تقنية المعلومات.

2021 . 
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 : العلمية   المؤهالت 

 المتحدة.سكس، كولشستر، المملكة يم، جامعة إ  2011، دكتوراة علوم الحاسب •

 سكس، كولشستر، المملكة المتحدة.يم، جامعة إ  2007، ماجستير علوم الحاسب •

 م، جامعة الملك سعود، الرياض  2002، بكالوريوس علوم حاسب  •

 

 الخبرات العملية: 

 .م2019، منذ سبتمبر وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للتخطيط والتطوير والجودة حاليًا:  •

لتبادل المعرفي والتواصل الدولي المكلف، منذ يونيو وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ل حاليًا:  •

 .م2021

والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود  : أستاذ مشارك في قسم علوم الحاسب بكلية الحاسب حالياً  •

 .اإلسالمية

وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، كلية علوم الحاسب والمعلومات  :2019سبتمبر    –   2016سبتمبر   •

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

رئيس وحدة البحوث، كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام  :2019سبتمبر    –   2016سبتمبر   •

 .محمد بن سعود اإلسالمية

 مستشار غير متفرغ لدى الجامعة السعودية اإللكترونية  :2019يناير    –   2016يناير   •

وكيل كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة )أول(  –مستشار متفرغ  : 2016يناير    –  2013نوفمبر   •

هذه الفترة تمثل النشأة األولى للجامعة والكلية، وبالتالي كانت المساهمة الفاعلة  السعودية اإللكترونية.

في تأسيس الكلية والنهوض بهذه الجامعة الفتية والمتميزة كونها أول جامعة سعودية الكترونية تتبنى 

 .التعلم اإللكتروني والتعليم المدمج

اإلمام محمد بن سعود   مركز دراسة الطالبات بجامعةطوير والجودة بالتوكيل  :2013نوفمبر    –   2012 •

 اإلسالمية 

أستاذ مساعد في قسم علوم الحاسب بكلية الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد  :2018  –   2011 •

 بن سعود اإلسالمية. 

للعمل في مشروع تطوير أنظمة ذكية  بجامعة ايسكس بالمملكة المتحدة مساعد باحث  :2011–   2010 •

 Britishانية إلدارة الموارد البشرية في قطاع الخدمات. المشروع ممول من شركة االتصاالت البريط

Telecommunication. 

 معيد في قسم علوم الحاسب و المعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  :2011  –   2004 •

 إدارة األنظمة، إدارة التقنية البنكية، مؤسسة النقد العربي السعودي. : 2004  -   2002 •

 االهتمامات البحثية: 
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الذكاء االصطناعي والحوسبة الذكية واستخدامهما في تطوير حلول وأنظمة ذكية مساعدة التخاذ القرارات، في  

 موارد البشرية والتطبيقات المالية. مجاالت مختلفة تشمل: التعليم، الجدولة، التخطيط، النقل والتموين، إدارة ال

 

 اللجان: المجالس و عضوية  

والجودة،   • والتطوير  للتخطيط  للجامعة  بتقنية  يتكوكيل  والمتعلقة  الدائمة  اللجان  من  العديد  رئاسة  ولى 

باإلضافة المعلومات، الجودة واالعتماد األكاديمي، الوثائق والمحفوظات، إدارة المخاطر، والعمل التطوعي.  

 إلى عضوية عدد من اللجان العليا بالجامعة.

 م.2021-2019عضو المجلس العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  •

-1439هـ و  1439-1438للعامين    –لجنة دراسة طلبات التفرغ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   •

 هـ. 1440

 –ة الشؤون التعليمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  وكال  –اللجنة االستشارية للشؤون التعليمية   •

 هـ. 1440-1439للعام 

 هـ.  1437-1435 ينالتعامالت اإللكترونية بالجامعة السعودية اإللكترونية للعاملجنة  •

 هـ. 1436-1435اللجنة الدائمة للتعاقد واالستقطاب بالجامعة السعودية اإللكترونية للعام  •

 هـ.  1436-1435الدائمة لشؤون الطالب بالجامعة السعودية اإللكترونية للعام اللجنة  •

  1436-1435بالجامعة السعودية اإللكترونية للعام   اللجنة الدائمة للمؤتمرات والندوات والمعارض واإلعالم •

 هـ.

جامعة اإلمام محمد بن اللجنة العلمية لمؤتمر توظيف التقنية في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة، الرياض،   •

 . 2013سعود اإلسالمية، 

 هـ. 1434-1433اللجنة الدائمة إلدارة مركز دراسة الطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  •

 

 الدورات التدريبية: 

 :المشاركة في دورات تدريبية عديدة في مجاالت متنوعة شملت

 القيادة األكاديمية. -

 .إدارة المشاريع -

 في مؤسسات التعليم العالي.المؤسسية والبرامجية  الجودة  -

 

 الجوائز العلمية: 



4من   4الصفحة    
 

م بجامعة  2007-2006للتفوق العلمي في مرحلة ماجستير علوم الحاسب لعام  R. A. Brookerجائزة  •

 ايسكس بالمملكة المتحدة.

 

 النشاطات البحثية: 

 محكم في المجالت العالمية التالية: •

o Transactions on Evolutionary ComputationIEEE  

o Journal of Mathematical Modeling and Algorithms 

 

 البحوث المنشورة: 

 عالمية.  ومؤتمراتمجالت كتب وبحثاً منشورًا في  عشرينلديه أكثر من  

 . الرابط التاليلالطالع على البحوث، اتبع  

https://scholar.google.com/citations?user=Be1NWvAAAAAJ&hl=ar&oi=ao

