
لسيرة الـذاتية : الدكتور عبدهللا الدرعانيا  

 
 درجة بجامعة جدة. حاصل على بقسم الذكاء االصطناعي و علوم الحاسب االليأستاذ مساعد  الدرعاني  عبدهللاد.

  بواشنطن دي سي الكاثوليكيةوعلوم الحاسبات في الجامعة االمريكية  ةالكهربائي ةالدكتوراه من قسم الهندس 

طاقة المستشعرات في الشبكات  المحافظة و اطالة اعمار  تخصص دقيق في بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في

. 8201 عام  فيالالسلكية باستخدام عدة نظريات في مجال الذكاء االصطناعي و نظرية الجينات الطبية   

كان بحثه عن االمن السيبراني في  و علوم الحاسبات بدرجة الماجستير فيالتروب االسترالية تخرج من جامعة 

(2010) عامالشبكات الحاسوبية المتخصصة،   

 

  في مجالات شهاد عدة على .عبدهللا الدرعانيد  خالل رحلته األكاديمية للحصول على درجة الماجستير حصل

الشبكات و أمنها و كذلك أمن المعلومات و إدارة المشاريع و كذلك على العضوية الدائمة في جمعية هندسة و 

 علوم الحاسب االسترالية.

 

بالعديد من الدورات التخصصية في اإلدارة منها على سبيل المثال دورات في بناء فرق  عبدهللاد. التحق كذلك

اريع.و ادارة المش  العمل ، إدارة الوقت   

 

 ملبورن  مدينة بالعمل التطوعي من خالل مساهمته النشطة في األنشطة االجتماعية للمبتعثين في عبدهللاأهتم د.

2008-2009بمدينة ملبورن االسترالية الطالب السعوديين  نادي كان رئيسا لألنشطة الثقافية فيحيث    

 

أمن الشبكات  في ةوبرمجتها. وتتركز اهتماماته البحثي في إدارة المواقع ةمهارات عمليعبدهللا الدرعاني اكتسب د.

الدقيقة و المدن الذكية وبدائل مستقبل االنترنت في   توالطاقة المتجددة في المستشعرا و أمن المعلومات الالسلكية

 العالم و نظريات الذكاء االصطناعي. 

 

 تشاركات الدولية في العديد من المؤتمرالدى د. عبدهللا العديد من االهتمامات العلمية و البحثية و كذلك الم

محكما في أعرق المؤتمرات الدولية في  2017- 2016الداخلية و الخارجية والتي مكنته من أن يكون في عام 

 مجال هندسة و علوم الحاسبات و الشبكات المنعقدة في نيوجرسي في الواليات المتحدة األمريكية: 

37th and 38th IEEE Sarnoff Symposium Conferences  

 

 كذلك تمت دعوته ليكون متحدثا في المؤتمر الطبي التقني المعلوماتي في العاصمة األلمانية برلين: 

Medical Informatics and Telemedicine Conference (Medical Informatics 2018), 

Berlin, Germany. 

و المحكمة في العديد من المجالت المرموقة في  ةنشور لدى د. عبدهللا العديد من االبحاث و االوراق العلمية الم

 شتى التخصصات الحاسوبية و الهندسية. 

 
الدرعاني ليكون رئيسا للجنة انشاء قسم هندسة الحاسب و الشبكات في  الخبرة العلمية واألكاديمية البحثية أهلت د. عبدهللا

 جامعة جدة.

 لوكالة الجامعة للتطوير و التنمية المستدامة بجامعة جدة.كلف د. عبدهللا الدرعاني مستشار  ٢٠١٩في عام 

 لديه العديد من العضويات في اللجان العلمية و االشرافية و االكاديمية : 

 شرافية لآلمن السيبراني بجامعة جدةعضو اللجنة اال -

 عضو اللجنة العليا للتقنية بجامعة جدة -

 عضو اللجنة االشرافية للسنة التحضيرية بكلية علوم و هندسة الحاسب االلي بجامعة جدة -

 عضو لجنة االنشطة بجامعة جدة -

 ةعضو لجنة الدراسات العليا بقسم الذكاء االصطناعي و علوم الحاسب االلي بجامعة جد -

 عضو لجنة االرشاد االكاديمي بكلية علوم و هندسة الحاسب االلي بجامعة جدة -



 


