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 م.1997
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     Database Systems                                                                          التخصص الدقيق: نظم قواعد البيانات

 من قسم علوم الحاسب اآللي بجامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن دي س ي في  ماجستير في علوم الحاسب اآللي

 م.1990العام 

  عام من كلية علوم الحاسب اآللي واملعلومات بجامعة امللك سعود في مدينة الرياض في البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي

 .م(1986)  ه1406

 التطبيقات املتطورة لقواعد البيانات                                                    Advanced Database Applications     

 املعلوماتيةBusiness Informatics                                                                                                            

 ثميات الحاسوبيةوغار لالComputing Algorithms                                                                                         

 اتهياكل البيانData Structures                                                                                                               

 نظم قواعد البيانات                                                                                                  Database Systems  

 النظم املوزعة Distributed Systems                                                                                                         

 الحكومة اإللكترونيةElectronic Government                                                                                             

 التعليم اإللكتروني                                                                                              Electronic Learning       

 نظم قواعد البيانات املتنقلة                                                   Mobility and Database Systems                  

 شبكات املجسات                                             Sensor Networks                                                                  



الهميليبن جاسم لدكتور/ يوسف ألستاذ االسيرة الذاتية ل  10من  2صفحة ال 

 

 التدريس

 م2006-2005، العام الدراس ي مادة دراسية لطلبة الدراسات العليا، جامعة واترلوو الكندية، نظم قواعد البياناتل مقدمة. 
CS 448/648 Introduction to Database Management, Graduate Level Course, University of Waterloo, 
Canada. 

 م2006-2005، العام الدراس ي مادة دراسية لطلبة مرحلة البكالوريوس، جامعة واترلوو الكندية، تطبيقات قواعد البيانات. 
CS 338 Computer Applications in Business: Databases, Undergraduate Level Course, University of 
Waterloo, Canada. 

 .درس ألكثر من مره( تحليل النظم، برنامج تدريبي، معهد اإلدارة العامة( 
Systems’ Analysis (5-day training course, Institute of Public Administration). 

 درست ألكثر من مره في الحاسب اآللي، معهد اإلدارة العامة. أساسيات قواعد البيانات، مادة دراسية على مستوى الدبلوم() 
Fundamentals of Database Systems (Diploma Level Course, Institute of Public Administration). 

 .درس ألكثر من مره( تصميم قواعد البيانات، برنامج تدريبي، معهد اإلدارة العامة( 
Database Design (5-day training course, Institute of Public Administration). 

 .درس ألكثر من مره( لغة االستفسار البنائية، برنامج تدريبي، معهد اإلدارة العامة( 
SQL (5-day training course, Institute of Public Administration). 

 

 .ألكثر من مره( )درست لغة االستفسار اإلجرائية في بيئة قاعدة بيانات أوراكل 
PL/SQL (5-day training course, Institute of Public Administration). 

 .درس ألكثر من مره( برمجة قاعدة بيانات أكسس، برنامج تدريبي، معهد اإلدارة العامة( 
ACCESS Programming (5-day training course, Institute of Public Administration). 

  درس ألكثر من مره( البرمجيات، برنامج تدريبي، معهد اإلدارة العامة.تأمين جودة( 
Software Quality Assurance (5-day training course, Institute of Public Administration). 

 .درست ألكثر من مره( أمن املعلومات في نظم الحاسبات اآللية، حلقة تطبيقية، معهد اإلدارة العامة( 
Information Security in Computer Systems (3-day seminar, Institute of Public Administration). 

 .درست ألكثر من مره( تطبيقات الحاسب اآللي، مادة دراسية على مستوى الدبلوم في الحاسب اآللي، معهد اإلدارة العامة( 
Computer Applications (Diploma Level Course, Institute of Public Administration). 
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 الوظائف واملسئوليات
 

  ،حتى الوقت ه 1437 رمضان 10برامج الحاسب اآللي واملعلومات، معهد اإلدارة العامة، من  إدارةأستاذ وعضو هيئة تدريس

 الراهن.

 ـ ه1428ذو القعدة  18لعامة، من إدارة برامج الحاسب اآللي واملعلومات، معهد اإلدارة ا، أستاذ مشارك وعضو هيئة تدريس

 . هـ1437 رمضان 9حتى 

 جمادى اآلخرة  5إدارة برامج الحاسب اآللي واملعلومات، معهد اإلدارة العامة، من  ،أستاذ مساعد وعضو هيئة تدريس

  .هـ1428ذو القعدة  17هـ حتى 1427

 جمادى األخرة  4هـ حتى 1426جمادى األولى  25 كلية علوم الحاسب اآللي، جامعة واترلوو، كندا، من ،أستاذ مساعد زائر

 . هـ1427

 هـ حتى1424رجب  1ارة العامة، من إدارة برامج الحاسب اآللي واملعلومات، معهد اإلد ،أستاذ مساعد وعضو هيئة تدريس 

 هـ .1426جمادى األولى  24

  ،ـ. ه1424مادى اآلخرة ج 30هـ حتى 1424جمادى األولى  1من مستشار متفرغ في ديوان سمو ولي العهد 

 هـ حتى1424محرم  20إدارة برامج الحاسب اآللي واملعلومات، معهد اإلدارة العامة، من  ،أستاذ مساعد وعضو هيئة تدريس 

 . هـ1424ربيع اآلخر  30

  ،يع رب 22ن ري، ماألمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم اإلداعضو متفرغ في فريق دراسة وزارة الداخلية واملناطق اإلدارية

 ـ. ه1424محرم  19هـ حتى 1423األول 

  ،ول هـ حتى ربيع األ 1418معهد اإلدارة العامة، من جمادى الثانية أستاذ مساعد ومدير برامج الحاسب اآللي واملعلومات

 . ه1423

 ه1417هـ حتى 1415 من علوم الحاسب اآللي، جامعة بتسبرغ، قسم، ثمساعد باح . 

  ه1411حتى ه 1410معهد اإلدارة العامة، من تشغيل الحاسب اآللي، محاضر ورئيس قسم . 

  ،ه1408حتى  ه1406معهد اإلدارة العامة، من مساعد مدرب . 
 



الهميليبن جاسم لدكتور/ يوسف ألستاذ االسيرة الذاتية ل  10من  4صفحة ال 

 اللجان املجالس و املشاركة في 

 

 ميكروسوفت العاملية لحكومة اململكة العربية السعودية لتعميم استخدام منتجات الشركة  عرض شركة تقييم عضو لجنة

رجب  28، من ألجهزة الحكومية )لجنة مشكلة من قبل صاحب السمو امللكي األمير عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود(في ا

 ه.1422صفر  20ه حتى 1420

 9ه حتى 1422جمادى اآلخرة  10من التعليمية ) الوظائف على بمعهد اإلدارة العامة للعمل املتقدمين مقابلة عضو لجنة 

 .ه(1424جمادى اآلخرة 

 ه(.1424رمضان  4ه حتى 1422رمضان  5 دورة أولى: منالعامة )ضو املجلس العلمي بمعهد اإلدارة ع 

 ي ذ 27)دورة أولى: من  العلمية بمعهد اإلدارة العامة: لجنة فرعية منبثقة عن املجلس العلمي للترقيات الدائمة اللجنة عضو

  ه(.1424رمضان  4ه حتى 1422القعدة 

 ه .1424محرم  20"الحاسب اآللي في األجهزة الحكومية: الواقع والتطلعات" املنعقدة بتاريخ  ندوةاملنسق العلمي ل 

 ه(.1426ذي القعدة  7ه حتى 1424ذي القعدة  8 )دورة ثانية: من عضو املجلس العلمي بمعهد اإلدارة العامة 

 ذي  19)دورة ثانية: من  بثقة عن املجلس العلميالعلمية بمعهد اإلدارة العامة: لجنة فرعية من للترقيات الدائمة اللجنة عضو

 (. ه1426ذي القعدة  7ه حتى 1424القعدة 

 ه(1431صفر  5ه حتى 1428محرم  17 عضو اللجنة الدائمة للمعلومات والتقنية )من. 

 هـ 1428يع الثاني رب 29)من اإلدارة العامة هد مععامالت اإللكترونية برئيس فريق إعداد الخطة االستراتيجية للمعلومات والت

 وملدة شهر ونصف(.

 ه(.1431ربيع الثاني  29ه حتى 1429جمادى األول  1)دورة ثالثة: من عضو املجلس العلمي بمعهد اإلدارة العامة 

 14)دورة ثالثة: من  العلمية بمعهد اإلدارة العامة: لجنة فرعية منبثقة عن املجلس العلمي للترقيات الدائمة اللجنة عضو 

 .ه(1431ربيع الثاني  30ه حتى 1429شوال 

 ه(.1434رجب  18ه حتى 1432رجب  19 )دورة رابعة: من عضو املجلس العلمي بمعهد اإلدارة العامة 

 19 من )دورة رابعة: العلمية بمعهد اإلدارة العامة: لجنة فرعية منبثقة عن املجلس العلمي للترقيات الدائمة اللجنة عضو 

 .ه(1434رجب  18ه حتى 1432 شوال

 ه(1438ذي الحجة  3ه حتى 1438صفر  13: من خامسة)دورة  عضو املجلس العلمي بمعهد اإلدارة العامة. 

 27: من خامسة)دورة  العلمية بمعهد اإلدارة العامة: لجنة فرعية منبثقة عن املجلس العلمي للترقيات الدائمة اللجنة عضو 

 .ه(1438ذي الحجة  3ه حتى 1438صفر 

  ه(1441ربيع األول  29ه حتى 1440رجب  28: من سادسة)دورة  العلمي بمعهد اإلدارة العامةعضو املجلس. 

 6: من سادسة)دورة  العلمية بمعهد اإلدارة العامة: لجنة فرعية منبثقة عن املجلس العلمي للترقيات الدائمة اللجنة عضو 

 .(ه1441ربع األول  29ه حتى 1440شعبان 

  هـ وحتى الوقت الراهن.1439رمضان  27يب أعضاء هيئة التدريب باملعهد، من تأدالدائمة ل جنةللاعضو 

 هـ وحتى الوقت الراهن.1441صفر  10اللجنة الدائمة للنظر في مخالفات أعضاء هيئة التدريب باملعهد، من ضو ع 

  هـ .1440ة الرياض في شهر رجب " املنعقد في مدين2030عضو اللجنة العلمية ملؤتمر "التنمية اإلدارية في ضوء رؤية  اململكة 



الهميليبن جاسم لدكتور/ يوسف ألستاذ االسيرة الذاتية ل  10من  5صفحة ال 

 األعمال االستشارية  

 

 األعمال العلمية
                  

: تأليف 
ً
  الكتبأوال

 ـــميم وتط ـــد البيانـــــات العالقيـــــةتصــ ـــم قواعــ ـــق نظــ ة، يوســـــف بـــــن جاســـــم الهميلـــــي، مركـــــز البحـــــو ، معهـــــد اإلدارة العامـــــ .بيــ

  .ه1429
“Design and Application of Relational Database Systems,” Yousef J. Al-Houmaily, Research 
Center, Institute of Public Administration, Riyadh, Saudi Arabia, 2008. 

 

 ت والحلـول )دراسـة ميدانيـة(واقع االستفادة من الحاسـب اآللـي فـي القطـاح الحكـومي باململكـة العربيـة السـعودية: املعوقـا. 

 . ه1426يوسف بن جاسم الهميلي، مركز البحو ، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 
“Computer Utilization in the Government Sector in Saudi Arabia: Obstacles and Solutions,” 
(Field Research Study written in Arabic), Research Center, Institute of Public Administration, 
Riyadh, Saudi Arabia, 2005. 

 

: األعمال العلمية املنشورة في 
ً
 الدوريات العلميةثانيا

 “Extending the Intelligent Adaptive Participant's Presumption Protocol to the Multi-Level 
Distributed Transaction Execution Model,” Yousef J. Al-Houmaily, International Journal of 
Database Management Systems, Vol. 7, No. 6, pp. 29-48, December 2015.  

 
 “GLAP: A Global Loopback Anomaly Prevention Mechanism for Multi-Level Distributed 

Transactions,” Yousef J. Al-Houmaily, International Journal of Database Management 
Systems, Vol. 6, No. 3, pp. 85-97, June 2014.  

 
 “On Deferred Constraints in Distributed Database Systems,” Yousef J. Al-Houmaily, 

International Journal of Database Management Systems, Vol. 5, No. 6, pp. 1-16, December 
2013. 
 

  :ي عبدهللا بن عبدالعزيز للحاسب اآلل األميرامللكي ومشروح صاحب السمو  البنات لتعليم العامة الرئاسةمستشار غير متفرغ

 . هـ1423حتى ربيع األول  1422)وطني(، من محرم 

 هـ1425حتى ذي الحجة  1422ي الحجة مستشار غير متفرغ: هيئة الرقابة والتحقيق، من ذ . 

 ستشارة مقدمة لوزارة النقل،مكننة حفظ وأرشفة وإدارة االتفاقيات واملعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم وما في حكمها، ا 

 .ه(1429 اآلخرةجمادى  26تى ه ح1429محرم  24)من 

  ة األركان للقوات املسلحة، استشارة مقدمة لكلية القيادإنشاء وتخطيط البنية األساسية لتقنية املعلومات بكلية القيادة و

ع األول ربي 20ه حتى 1424ذي القعدة  5 واألركان التابعة لهيئة األركان العامة بوزارة الدفاح والطيران واملفتشية العامة، )من

  ه(. 1425

 2 من)رة مقدمة لديوان سمو ولي العهد، إنشاء مركز للحاسب اآللي وإدخال تقنية املعلومات بديوان سمو ولي العهد، استشا 

 ه(.1424شعبان  11ه حتى 1424ربيع الثاني 

 4 من)والتحقيق،  الرقابة لهيئة مقدمة استشارة بعض، مع إدخال الحاسب اآللي وربط فروح هيئة الرقابة والتحقيق بعضها 

 ه(. 1422شوال  24ه حتى 1421ذي القعدة 

 الرياض )من  منطقة لشرطة مقدمة استشارة بعض، مع طة منطقة الرياض بعضهاشر  مراكز وربط اآللي الحاسب إدخال

  هـ(. 1420هـ حتى ربيع األول 1418شوال 

http://al-houmaily.info/Publications/EiAP3-Offprint.pdf
http://al-houmaily.info/Publications/EiAP3-Offprint.pdf
http://airccse.org/journal/ijdms/ijdms.html
http://airccse.org/journal/ijdms/ijdms.html
http://al-houmaily.info/Publications/GLAP-Offprint.pdf
http://al-houmaily.info/Publications/GLAP-Offprint.pdf
http://airccse.org/journal/ijdms/ijdms.html
http://airccse.org/journal/ijdms/ijdms.html
http://al-houmaily.info/Publications/UDCCV-Offprint.pdf
http://airccse.org/journal/ijdms/ijdms.html
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 “An Intelligent Adaptive Participant’s Presumption Protocol for Atomic Commitment in 
Distributed Databases,” Yousef J. Yousef J. Al-Houmaily, International Journal of Intelligent 
Information and Database Systems, Vol. 7, No. 3, pp. 242-277, 2013. 
 

 “Atomic Commit Protocols, their Integration, and their Optimisations in Distributed Database 
Systems,” Yousef J. Al-Houmaily, International Journal of Intelligent Information and 

Database Systems, Vol. 4, No. 4, pp. 373-412, 2010.  
 
 “Schemes for Atomicity in Heterogeneous Database Environments,” Yousef J. Al-Houmaily, 

Applied Computing & Informatics - The Saudi Computer Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 31-62, 
2009. 

 
 “Incompatibility Dimensions and Integration of Atomic Commit Protocols,” Yousef J. Al-

Houmaily, International Arab Journal of Information Technology, Vol. 5, No. 4, pp. 381-392, 
October 2008. 

 
 “An Atomic Commit Protocol for Gigabit-Networked Distributed Databases,” Yousef J. Al-

Houmaily and Panos K. Chrysanthis, Journal of Systems Architecture, The EUROMICRO 
Journal, Vol. 46, No. 9, pp. 809-833, June 2000.  

 

: األعمال العلمية املنشورة ك
ً
  فصول في كتبثالثا

 “Two-Phase Commit,” Yousef J. Al-Houmaily and George Samaras. In Encyclopedia of 
Database Systems, 2nd Edition, Ling Liu and M. Tamer Özsu, eds., Springer, 2018. 
 

 “Three-Phase Commit,” Yousef J. Al-Houmaily and George Samaras. In Encyclopedia of 
Database Systems, 2nd Edition, Ling Liu and M. Tamer Özsu, eds., Springer, 2018. 
 

 “Two-Phase Commit,” Yousef J. Al-Houmaily and George Samaras. In Encyclopedia of 
Database Systems, Ling Liu and M. Tamer Özsu, eds., Springer, 2009. 
 

 “Three-Phase Commit,” Yousef J. Al-Houmaily and George Samaras. In Encyclopedia of 
Database Systems, Ling Liu and M. Tamer Özsu, eds., Springer, 2009. 

 
 “Recovery and Performance of Atomic Commit Processing in Distributed Database 

Systems,” Panos K. Chrysanthis, George Samaras and Yousef J. Al-Houmaily. In Recovery 
Mechanisms in Database Systems, V. Kumar and M. Hsu, eds., pp. 370-416, Prentice Hall, 
1998. 

 

: األعمال العلمية املنشورة ضمن  
ً
 سجالت املؤتمرات والندوات رابعا

 

 “On Interoperating Incompatible Atomic Commit Protocols in Distributed Databases,” Yousef 
J. Al-Houmaily, In Proceedings of the 1st IEEE International Conference on Computers, 
Communications, and Signal Processing, pp. 149-156, Kuala Lumpur, Malaysia, November 
2005. 

 
 “ML-1-2PC:  An Adaptive Multi-Level Atomic Commit Protocol,” Yousef J. Al-Houmaily and 

Panos K. Chrysanthis, In Proceedings of the 8th East-Euoropean Conference on Advances 
of Databases and Information Systems, Lecture Notes on Computer Science (LNCS), Vol. 
3255, pp. 275-290, Budapest, Hungary, September 2004.  

 

 “1-2PC: The One-Two Phase Atomic Commit Protocol,” Yousef J. Al-Houmaily and Panos 
K. Chrysanthis, In Proceedings of the 19th ACM Annual Symposium on Applied Computing, 
Special Track on Database Theory, Technology, and Applications, pp. 684-691, Nicosia, 
Cyprus, March 2004. 

 



الهميليبن جاسم لدكتور/ يوسف ألستاذ االسيرة الذاتية ل  10من  7صفحة ال 

 “Atomicity with Incompatible Presumptions,” Yousef J. Al-Houmaily and Panos K. 
Chrysanthis, In Proceedings of the 18th ACM Symposium on Principles of Database 
Systems, pp. 306-315, Philadelphia, Pennsylvania, May 1999. 

 
 “Performance of Five Atomic Commit Protocols in Gigabit-Networked Database Systems,” 

Y. J. Al-Houmaily, R. Conticello, J. Pike and P. K. Chrysanthis, In Proceedings of the 11th 
ISCA International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems, pp. 29-36, 
Chicago, Illinois, September 1998. 

 
 “Atomicity of Global Transactions in Multidatabase Systems,” Yousef J. Al-Houmaily, In 

Proceedings of the Symposium on Computer Networking and Distributed Databases, pp. 
211-221, Riyadh, Saudi Arabia, March 1998. 

 
 “An Argument in Favor of the Presumed Commit Protocol,” Yousef J. Al-Houmaily, Panos K. 

Chrysanthis and Steven P. Levitan, In Proceedings of the 13th IEEE International 
Conference on Data Engineering, pp. 255-265, Birmingham, U. K., April 1997. 

 
 “Enhancing the Performance of Presumed Commit Protocol,” Yousef J. Al-Houmaily, Panos 

K. Chrysanthis and Steven P. Levitan, In Proceedings of the 12th ACM Annual Symposium 
on Applied Computing, Special Track on Database Technology, pp. 131-133, San Jose, 
California, March 1997. 

 
 “In Search for an efficient Real-Time Atomic Commit Protocol,” Yousef J. Al-Houmaily and 

Panos K. Chrysanthis, In Proceedings of the 17th Real-Time Systems Symposium on Work 
in Progress, pp. 51-54, Washington D.C., December 1996. 
 

 “The Implicit Yes-Vote Commit Protocol with Delegation of Commitment,” Yousef J. Al-
Houmaily and Panos K. Chrysanthis, In Proceedings of the 9th ISCA International 
Conference on Parallel and Distributed Computing Systems, pp. 804-810, Dijon, France, 
September 1996.  
 

 “Dealing with Incompatible Presumptions of Commit Protocols in Multidatabase Systems,” 
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