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 كلية العلوم –جامعة تعز  –بكالوريوس علوم حاسوب بتقدير جيد جدا  -1 المؤهالت
مركز الدراسات  -ماجستير تقنية معلومات واداره  -طالب دراسات عليا   -2

 .تحت إشراف جامعة دلفت هولندا  –العليا جامعة تعز 

 . (2002 -2002)قسم الحاسوب  -كلية العلوم  -معيد في جامعة تعز -1  الخبرات
 . (2012-2002)مركز التعليم المستمر  –أستاذ في كلية اآلداب  -2
 . (حتى االن -2002)مركز الحاسوب وتقنية المعلومات التدريس في  -3
 .تعز –التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا  -4
 .سنوات في تصميم المواقع 10خبرة التقل عن  -5
 .سنوات في تحليل وتصميم االنظمة2خبرة التقل عن  -2
 . (2010-2002)مدير موقع الجامعة   -2
 .وحتى االن  2014المدير الفني لموقع الجامعة  -2
 . (حتى االن-2002)مدير موقع مركز الحاسوب وتقنية المعلومات   -9
 . لطالب الدبلوم في المركز التخرجمسؤول مشاريع  -10
 . والعلوم لدى معهد آيتك الهندسةمشرف على مشاريع طالب  -11
المشروع )مشرف على الشركات المنفذه للربط الشبكي لجامعة تعز  -12

 .(الهولندي
 .المحكمة التجاريهخبير من قبل جامعة تعز لدى  -13
 .خبيرفي ادارة الفرق البرمجية  -14

 

مركز الحاسوب وتقنية  –مدير إدارة خدمات االنترنت والتعلم االلكتروني  - الوظيفة الحالية
 المعلومات

 المدير الفني لموقع الجامعة  -

 :عاليه وباحترافيةاجيد اللغات التاليه  لغات الكمبيوتر
 لغات قواعد البيانات :اوال  

 ( Oracle)اوراكل لغة -1
 SqlServerلغة  -2
 MySqlلغة  -3
 لغات و تقيات تصميم المواقع -:ثانيا 
 (HTML-CSS-XHTML)لغة  -1
 JavaScriptلغة  -2
 PHPلغة  -3
 (Ajax-jQuery)تقنية  -4
 XML –XLTلغة  -5
 (C# - VB.net)باستخدام  ASP.netتقنية  -2
2- PHP patterns 



 

 

2- PHP ZEND 
9- Web Security  
 (Joomla - wordPress) مثل (CMS)برامج ادارة المحتوى  -10

 
 لغات اخرى:ثالثا 
1- C#.net 
2- C/C++ 
3- VB.net 
4- JAVA 

 

 -:التاليه واالنظمة قمت بانجاز البرامج البرامج واألنظمة المنفذة

باستخدام   (2010 -2007)جامعة تعز  –نظام الرواتب واالستحقاقات  -1
  . Developerو   Oracleلغة 

باستخدام احدث تقنيات  ( 2010- 2007)موقع جامعة تعز الرسمي  -2

 . تصميم المواقع
باستخدام احدث تقنيات تصميم موقع مركز البحوث ودراسات الجدوى  -3

 . المواقع
 . موقع مركز الحاسوب وتقنية المعلومات -4

 -:دورات في مجال تصميم المواقع -1  الدورات
  

 (Dutch Project)التدريب في مجال تصميم المواقع ضمن المشروع الهولندي 
  :كالتالي عدن  –في معاهد دوليه في صنعاء 

 . (NewHorizon)معهد نيوهورايزون  -
 . معهد المهندسين -
 . ( ExcecuTrain)معهد اكزيكيوترين  -

الثاني بين  –ساعة تدريب وحصولي على المركز األول  200وذلك الكثر من 
 . المتدربين من مختلف الجامعات اليمنية

 
 دورات في طرق التدريس  -2

 . صنعاء –دورتين مكتفتين في هذا المجال لدى خبراء فلبينيين 
 

 ( Intermediate)دوره في اللغة االنجليزي -3
 . CGS –جامعة تعز  –مركز الدراسات العليا  دورة مكثفة في 

 

 التاليةاجيد اللغات   اللغات
 

 اللغة العربية -1
 (نطق  –كتابة )اللغة االنجليزية  -2


