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 ثانياً: التعليم
 

جة الماجستيردر درجة البكالوريوس   درجة الدكتوراه 

م2009 -هـ 1430 م2001-هـ 1422 م 2016 -هـ 1438   سنة التخرج: 

 التخصص العام: الهندسة الكهربائية الهندسة الكهربائية الهندسة الكهربائية

 التخصص الفرعي: االتصاالت االتصاالت وااللكترونيات االتصاالت وااللكترونيات

التراكمي:المعدل  4.50 4.84 4.54  

 الكلية والجامعة: كلية الهندسة، جامعة الملك سعود كلية الهندسة، جامعة الملك عبد العزيز

 القسم: قسم الهندسة الكهربائية قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب
 

من هوائيات الدخل والخرج ترميز كتلة زمني مكاني ذو معدل متغير ألنظمة اتصاالت غير سلكية ذات عدد كبيررسالة الدكتوراه:   
Rateless Space-Time Block Codes for Large-Scale Multiple-Input Multiple-Output Wireless Communication Systems 

 

تحليل ومحاكاة نظام اتصاالت غير سلكي متعدد اإلشارات الناقلة في تقنية الوايماكسرسالة الماجستير:   
Analysis and Simulation of MC-CDMA System for WiMAX Technology / IEEE 802.16 

 
 

 الخبرة الوظيفيةثالثاً: 

 المدة الوظيفة القسم الوحدة 

 اآلن -هـ 1/1441 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية - ج الملك سعود -التطبيقةكلية الهندسة 

 اآلن -هـ 3/1439 عضو هيئة تدريس/ أستاذ مساعد قسم الهندسة الكهربائية ج الملك سعود -التطبيقةكلية الهندسة 

 هـ3/1439 -هـ 10/1431  عضو هيئة تدريب/ مدرب قسم تقنية االتصاالت كلية االتصاالت والمعلومات بالرياض

 هـ10/1431 -هـ  6/1423  تدريب/ مدربعضو هيئة  قسم التقنية اإللكترونية الكلية التقنية بأبها

 هـ6/1423 -هـ 9/1422 مهندس شبكة هاتفية هندسة الشبكة شركة االتصاالت السعودية
 

  الخبرة التدريسيةرابعاً: 

 سنة في التدريس لمقررات التخصص، وبعض المقررات األخرى كما في القائمة التالية: 19أكثر من 

 التخصص نوع التدريس المقرر

 نظري وعملي Digital Communications تصاالت الرقميةاال

هندسة 

 اتصاالت

 نظري وعملي Analog Communications االتصاالت التماثلية

 نظري وعملي Antennas and Wave Propagation الهوائيات وانتشار الموجات

 نظري وعملي Data Communications and Networking (CCNA1) اتصاالت البيانات والشبكات

 نظري وعملي Microwave and Satellite Communication الميكرويف واألقمار الصناعية

 نظري Transmission Lines and Fiber Optics خطوط النقل واأللياف البصرية

 نظري Mobile Communications االتصاالت المتنقلة

 نظري Engineering Electromagnetics الهندسية  الكهرومغناطيسية

 نظري Digital Signal Processing معالجة اإلشارات الرقمية

 نظري وعملي Electric Circuits الدوائر الكهربائية

هندسة 

 كهربائية

 وإلكترونيات

 نظري وعملي Electronic Circuits الدوائر اإللكترونية

 نظري وعملي Logic Circuits الدوائر المنطقية

 نظري وعملي Power Electronics يات القوىإلكترون

 نظري وعملي Electronic Workshop الورشة اإللكترونية

 نظري وعملي Automatic Control Systems أنظمة التحكم اآللي

 نظري وعملي Measurements and Instruments القياسات واألجهزة

 برمجة نظري وعملي Structured Computer Programming (MATLAB) البرمجة المنظمة
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 :  خامساً: الدورات التدريبية
 

 الدورة المكان تاريخ البداية المدة

  مهارات الكتابة العلمية في البحوث )عن بعد( جامعة الملك سعود-الرياض هـ21/11/1441 ساعات/يوم 3 

 بارات اإللكترونية في نظام إدارة التعلم "بالك بورد"الختا )عن بعد( جامعة الملك سعود-الرياض هـ17/7/1441 ساعات/يوم 3 

  الفصول االفتراضية )عن بعد( جامعة الملك سعود-الرياض هـ17/7/1441 ساعات/يوم 3

 تأليف ونشر الكتب جامعة الملك سعود-الرياض هـ24/6/1441 ساعات/يومين 10

  هنة التدريس الجامعيأخالقيات م جامعة الملك سعود-الرياض هـ23/6/1441 ساعات/يوم 5

  مهارات البحث في قواعد البيانات العلمية جامعة الملك سعود-الرياض هـ18/6/1441 ساعات/يوم 5

 ختباراتالنظرية الحديثة لال جامعة الملك سعود-الرياض هـ21/4/1441 ساعات/يوم 5

 تقنيات التعلم السريع جامعة الملك سعود-الرياض هـ19/4/1441 ساعات/يوم 5

 التحليل العملي للبيانات النوعية جامعة الملك سعود-الرياض هـ12/4/1441 ساعات/يومين 10

 نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس الجامعي جامعة الملك سعود-الرياض هـ6/4/1441 ساعات/يوم 5

 استراتيجية البحوث النوعية جامعة الملك سعود-الرياض هـ30/3/1441 ساعة/يومين 11

 إدارة االستراتيجية جامعة الملك سعود-الرياض هـ20/3/1441 أيام3ساعة/ 21

 "Prezi"برنامج العروض التقديمية  جامعة الملك سعود-الرياض هـ29/2/1441 ساعات/يوم 5

 إعداد وتصميم الحقائب التدريبية جامعة الملك سعود-الرياض هـ9/2/1441 ساعات/يومين 10

 تحقيق معايير االعتماد األكاديمي جامعة الملك سعود-الرياض هـ7/2/1440 ساعات/يومين 10

 أساسيات القيادة األكاديمية جامعة الملك سعود-الرياض هـ22/2/1441 ساعات/يومين 10

 2018معايير االعتماد البرامجي المطور  جامعة الملك سعود-الرياض هـ2/2/1441 ساعات/يومين 10

 Modern Specific Publications Ecosystem جامعة الملك سعود-الرياض هـ25/8/1440 ساعات/ يوم 6

 ISIالنشر العلمي في الدوريات العالمية  جامعة الملك سعود-الرياض هـ16/5/1440 ساعات/يوم 5

 تجاهات العالمية في التعليم المستمر والتدريباال جامعة الملك سعود-الرياض هـ29/1/1440 ساعتان/يوم

 (Black Boardنظام إدارة التعلم ) جامعة الملك سعود-الرياض هـ22/7/1439 ساعات/يومين 10

 تصميم وبناء المقرر الدراسي جامعة الملك سعود-الرياض هـ8/7/1439 ساعات/يومين 10

 تقنيات اكتشاف االنتحال العلمي جامعة الملك سعود-الرياض هـ4/7/1439 ساعات/يوم 5

 التدريس المصغر معة الملك سعودجا-الرياض هـ19/6/1439 ساعات/يوم 4

 تقييم مخرجات التعلم جامعة الملك سعود-الرياض هـ17/6/1439 ساعات/يومين 10

 مهارات القيادة األكاديمية جامعة الملك سعود-الرياض هـ12/6/1439 ساعات/يومين 10

 الجامعيوسائل التواصل في التعليم  جامعة الملك سعود-الرياض هـ8/5/1439 ساعات/يومين 10

 مهارات التعلم النشط جامعة الملك سعود-الرياض هـ28/6/1438 ساعات/يومين 10

 الجيل الرابع من االتصاالت الالسلكية  TESDA-مانيال -الفلبين م7/9/2015 ساعة/ أسبوعين 50

 اتصاالت األقمار الصناعية كلية االتصاالت-الرياض هـ15/7/1434 أيام 5ساعة/ 20

 إصالح األعطال اإللكترونية المعهد المهني العسكري -الرياض هـ16/12/1432 مأيا 5ساعة/ 20

 الجداول اإللكترونية المعهد المهني العسكري -الرياض هـ24/11/1432 أيام 5ساعة/ 20

 أنظمة التحكم القابلة للبرمجة الكلية التقنية -أبها هـ3/1/1431 ساعات/يومين 10

 (ICDL)الرخصة الدولية للحاسب  الملك عبد العزيزجامعة -جدة م4/12/2006 أشهر 6

 الشبكة الهاتفية شركة االتصاالت السعودية-ةجد م29/12/2002 أيام 5ساعة/ 20

 

 دورات قدمتها

 الدورة المكان المتدربين التاريخ المدة

 مقدمة في الشبكات ألكاديمية سيسكو جامعة الملك سعود طالب  1438 ساعات 10

 مقدمة لبرنامج الماتالب جامعة الملك سعود طالب  1437 ساعات 10

 ء اإللكترونياتىمباد بالرياض كلية االتصاالت االستخبارات العامة 1436 ساعة 50

 الميكرويف واألقمار الصناعية كلية االتصاالت بالرياض الحرس الملكي  1436 ساعة 50

 وي الشبكات ألكاديمية سيسكف  CCNA1مقرر كلية االتصاالت بالرياض طالب 1435 ساعة 50

 مباديء االتصاالت الرقمية ضكلية االتصاالت بالري الجيش السعودي  1434 ساعة 50

 

 هنا  انظر السيرة الذاتية باللغة االنجليزية  الخبرة البحثية:سادساً: 

 االهتمامات البحثية:

 الالسلكية أنظمة االتصاالت (Wireless Communication Systems) 

 ( انظمة الهوائيات المتعددةMassive MIMO Systems ) 

 ( الترميز الزمني المكانيSpace-time coding) 

  تقنيات( 5الجيل الخامسG Techniques) 

 ( أنظمة االتصاالت الضوئيةVisible Light Communication) 
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Link: http://ieeexplore.ieee.org/document/7581419/ 
 

[C2] Ali H. Alqahtani, A. I. Sulyman and A. Al-Sanie, “Rateless space time block code for 

antenna failure in massive MU-MIMO systems,” IEEE Wireless Communications and 
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[C4] Ali H. Alqahtni, "Performance Study of Adaptive Modulation and Coding Schemes 

in WiMAX OFDM-based System ", IEEE Conference on Communications 
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Another Conference: 

[C5] Ali H. Alqahtni,"Multi-Purpose Wireless Sensors Networks Using Massive MIMO 

Technology over Hajj Area", 17th Scientific Forum for Research of Hajj, Umrah and 

Madina Visit-Scientific Portal for 1438H,pp.173-180, May 2017. 
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