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   لهندسةل عمان كلية  – البلقاء التطبيقية جامعة
 احلاسوب هندسة بكالوريوس. 

 ماجستري هندسة احلاسوب/نظم مضمنة 
 

 

 : يةخبرة العملال

 مكان التدريب طبيعة العمل والمهام الفترة ،الوزارة المؤسسة، الشركةاسم 

 .العبديل -عمان التدرب على صيانة أجهزة احلاسوب 7/2003 - 6/2003 ر العلوم للكمبيوترشركة دا

مؤسسة انجاز لتهيئة الفرص للشباب 
 األردني

 الفصل الثاين للعام
 2002/2003 الدراسي

 "عملت كمستشار متطوع يف تقدمي دورة 
لطالبات الصف الثامن  أنا ومحيطي"

ر والتاسع آنذاك ومنحت شهادة تقدي
 بذلك.

مدرسة النصر  -عمان
 .اإلعدادية للبنات

United Nations 
Development Fund for 
Women (UNIFEM) 

 اإلنمائيمم المتحدة صندوق األ

مبادرة من امللكة رانيا لدعم املرأة يف قطاع  9/2003 - 8/2003
تكنولوجيا املعلومات بالتعاون بني اليونيفم 

 التطبيقية سة يف جامعة البلقاءوكلية اهلند
وقد  برنامج أكادميية شبكة سيسكوضمن 

التطبيقيةجامعة البلقاء   

 كلية اهلندسة التكنولوجية
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حصلت على جائزة املركز األول وتسلمت  .)اليونيفم( للمرأة
اجلائزة من قبل وزير الًتبية والتعليم د.خالد 

طوقان انذاك يف حفل توزيع الشهادات 
 أقيم يف فندق حياة عمان. 

Cisco Networking Academy 
Program(CNAP) 

-4/4/2004 االتصاالت األردنيةشركة 
22/6/2004 

التعرف على عمل األقمار الصناعية من 
ناحية طبيعة االتصاالت يف اململكة األردنية 

 اهلامشية.

قمنا أن وزميليت بعمل برنامج باستخدام 
ملراقبة املهام   (Visual Basicبرجمية )
  (HPA & LNA Systemلنظام )

يف والتحكم به من خالل املنفذ املتسلسل 
 جهاز احلاسوب.

-حمطة األقمار الصناعية
 .البقعة

-20/3/2005 كلية القدس
31/3/2005  

الشميساين -عمان حماضرة يف خمترب مادة االلكًتونيات   

-3/4/2005 واإلسكانوزارة األشغال العامة 
4/12/2005 

  دراسة العطاءات يف التدريب على
املشاريع  وإدارةمديرية التخطيط 

 -3/4/2005خالل الفًتة 
26/6/2005 

  التدريب على صيانة الطابعات
 إدارةعلى برنامج  واإلشرافاملختلفة 

الشبكة وأعمال الصيانة املختلفة 
لكافة مديريات الوزارة يف الفًتة 

27/6/2005- 4/12/2005. 

 لدوار الثامنا –عمان 

عبداهلل الثاني أكاديمية األمير حسين بن 
 للحماية المدنية

حماضرة لعدد من مواد احلاسوب اليت   حىت االن 2015
تعطى لطالب األكادميية مرحلة 

 البكالوريوس
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: تدريبيةال دوراتال   
 

 اسم الدورة تاريخ البدء تاريخ االنتهاء الجهة مكان انعقادها

 جامعة البلقاء التطبيقية
كلية اهلندسة 
 التكنولوجية

البلقاء  جامعة
 التطبيقية

3/7/2002  11/6/2002  MatLab "Matrix Laboratory" 
 (26 hours) 

 جامعة البلقاء التطبيقية
كلية اهلندسة 
 التكنولوجية

جامعة البلقاء 
 التطبيقية

8/2002  7/2002  صيانة أجهزة احلاسوب 
ساعة تدريبية( 40ملدة )  

 أكادميية اهلندي الثقايف
اهلامشي  -عمان

 الشمايل

كادميية اهلندي أ
 الثقايف

3/11/2002  16/10/2002 ساعة فعلية( 20شبكات االنًتنت )   

     

مدرسة تدريب الدفاع 
 املدين

16/3/2006 الدفاع املدين  11/12/2005  األغرار املستجدين 

مدرسة تدريب الدفاع 
 املدين

12/6/2006 الدفاع املدين  2/4/2006  الدفاع املدين التأسيسية 

ية العلمية مركز اجلمع
امللكية جبانب اجلامعة 

 األردنية
5/11/2006 اجلمعية العلمية امللكية  5/8/2006 اإلعداد للرخصة الدولية لقيادة  

 أربع مواد(ICDL)احلاسوب 

مديرية دفاع مدين 
 شرق عمان

26/8/2010 الدفاع املدين  1/8/2010  دورة الوقاية التأسيسية 

إدارة االتصاالت 
ماتوتكنولوجيا املعلو   

30/12/2010 الدفاع املدين  19/12/2010  إدارة املعرفة 

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

23/8/2007  

 

29/7/2007  Cisco Router and Switch 

configuration 
برجمة اجهزة الروتر والسويتش من نوع 

.سيسكو لشبكات احلاسوب  

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

14/1/2009  21/12/2008  

 

Building scalable cisco 

internet work 
البناء املتدرج لشبكة سيسكو يف عمل 

 االنًتنت.
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 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

11/2/2009  25/1/2009  

 

Building Cisco multilayer 

Switch Network 
ء شبكة سيسكو للسويتش متعدد بنا

.املستويات  

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

3/3/2009  15/2/2009  
Implementing secure 
converged WANs 

املتقاربة االمنة حتقيق الشبكات الواسعة  

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

at Mesbar 

Telecom 

Systems 

Training Center 

 -عمان -مركز المسبار
 الجاردنز

10/9/2009  19/7/2009  
MCSE 2003 Training 
Course(Microsoft Certified 
System Engineer) 

نظم الكمبيوترشهادة هندسة   

أكاديمية األمير حسين بن 
عبداهلل الثاني للحماية 

 المدنية
New Horizons 

computer 

learning Center 

5/9/2012  26/8/2012  AutoCAD 2D,3D ( 30 Hours 
) 

 الرسم اهلندسي باستخدام احلاسوب

أكاديمية األمير حسين بن 
عبداهلل الثاني للحماية 

 المدنية

طن للتدريبأكاديمية راية و   13/1/2015  11/1/2015   University Management 
Course (12 hours)  

 دورة ادارة الجامعات 

  

أكاديمية األمير حسين بن 
عبداهلل الثاني للحماية 

 المدنية

31/1/2019  أكاديمية البرمجيات المتقنة  28/1/2019  Total Quality Management IOS 

9001 2015 (20 hours) 

الجودة الشاملة ادارة   
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  : مهاراتال

 األم اللغة    : لغة عربيةال 

 قراءة، كتابة، حمادثة( : لغة إجنليزية( 
اتاللغ                              

 واالنًتنت إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس. 
  باستخدام لغة برجمة التصميممهارات visual Basic.net 

 لغة  مهارات الربجمة باستخدامc++. 
  تصميم املواقع االلكًتونية باستخدام برجميات(HTML,ASP.Net) 

 دراية مببادئ برنامج أوتوكاد. 
 .اعطاء احملاضرات يف جمال احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات وتدريب املهندسني اجلدد على األنظمة املوجودة 
  استخدام برجميةMatLab   الكثري  اللمهام احلسابية، حيث تتوفر فيه أداة وبيئة تطوير برجمية خمصصةهي اليت و

 تسهل حل خمتلف أنواع املعادالت الرياضية. من الوظائف والدوال الرياضية املبنية داخليا واليت

بو الحاس  

 
:ورش العمل والندوات والمؤتمراتو   
 

 اسم الورشة،الندوة،المؤتمر الجهة مكان انعقادها التاريخ
وفندق حياة عمان/زارا اكسب 2003 مؤسسة اجناز لتهيئة الفرص  

 للشباب األردين
كين الذات تم  

20/8/2008  Your data with Oracle شركة (IBM)  فندق الشرياتون 
Database Security 

6/7/2011 - 7/7/2011 أكادميية األمري حسني بن عبداهلل  
-الثاين للحماية املدنية عمان

 املوقر.
لعلمي األول للدفاع الملتقى  جامعة نايف للعلوم األمنية

 المدني
13/3/2012 خمترب احلاسوب يف مديرية انقاذ  

 واسناد الوسط
ادارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات /ملديرية العامة للدفاع 
 املدين

ورشة عمل للتدريب على أجهزة 
المختبرات الجديدة )الشاشات 

 التشاركية(
18/4/2012 أكادميية األمري حسني بن عبداهلل  

لثاين للحماية املدنيةا  
ادارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات /ملديرية العامة للدفاع 
 املدين

ورشة عمل تدريبية على نظام 
تحرير الوثائق األلكترونية ومقع 

 ادارة المعرفة
22/4/2012 ادارة االتصاالت وتكنولوجيا  املديرية العامة للدفاع املدين 

دفاع املعلومات /ملديرية العامة لل
 املدين

ورشة عمل حول الواجبات 
 والمهام المناطة لمعيار المعرفة

3/2019 مركز جائزة امللك عبداهلل الثاين  جممع األعمال/ مركز اجلائزة 
 للتميز

 مؤشرات األداء
3/2019 مركز جائزة امللك عبداهلل الثاين  جممع األعمال/ مركز اجلائزة 

 للتميز
 عرض النتائج

3/2019 مال/ مركز اجلائزةجممع األع  مركز جائزة امللك عبداهلل الثاين  
 للتميز

 التقييم باستخدام الرادار

 


