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  العلمي:العلمي:المؤهل المؤهل 
  ،من الجامعة االفتراضية السورية، بمرتبة جيد جدا  ماجستير في إدارة التكنولوجيا. 
 من الجامعة االفتراضية السورية، بمرتبة امتياز ،إجازة في تكنولوجيا المعلومات. 
 .مساعد مهندس مجاز من المعهد المتوسط لهندسة الكمبيوتر بمرتبة جيد 

 
 باحثة ومدربة في مديرية نظم المعلومات/ معاون مدير نظم المعلومات. ::المسمى الوظيفيالمسمى الوظيفي

  
  الخبرات العملية:الخبرات العملية:

  لمتتتتدة ستتتت و ستتتتنوات ون تتتت  التتتتتابق للةيتتتتادة ال وميتتتتة لومتتتتات ال تتتتوميفتتتتي مرلتتتت  المع عملتتتت 
بتنفيت  مجموعتة متن  في إدارة االت االت والبرمجة وقمت  (،13/31/3991-62/10/3990)

، لما حضترت العديتد الكمبيوتر برمجيات وتطبي اتعلى  الموظفينتدريب العديد من البرامج و 
 .مرل  آن اكوالمعارض التي أقامها ال المعلومات من ندوات

   فتتتتتي مديريتتتتتة نظتتتتتم  فتتتتتي مرلتتتتت  تطتتتتتوير ا دارة وا نتاجيتتتتتة 10/13/3999أعمتتتتتي حاليتتتتتا  منتتتتت
، التتوزارات والجهتتات وأقتتوب بتتتدريع العديتتد متتن التتدورات لمتتوظفي الدولتتة متتن لافتتة المعلومتتات،

 :فض   عن المهاب اآلتية
o في عضوية العديد من اللجان الفنية في المرل  المشارلة. 

o 6112ي لجنة الحكومة االلكترونية الخاصة بوزارة ال ناعة عاب كن  عضوا  ف. 

o الموقق االلكتروني الخاص بالمرل . ت ميم وإدارة 
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o  إعتتتداد نو تتتات تدريبيتتتة للبتتترامج التاليتتتة: محتتترر الن تتتوصWord  ،)مبتتتتدم، مت تتتدب(
 .Front Page، برنامج ت ميم مواقق االنترني  Accessبرنامج قواعد البيانات 

o اور التدريبية للدورات الحاسوبية.إعداد المح 

o  ،وغيرها(.بطاقات، إعداد ت اميم خاصة للمرل  )بروشور، شهادات 

o ...صيانة الحواسب، تن يي البرامج، تعريف الطابعات، وغيرها 

o :البرامج التي أقوب بتدريسها 
 ، بوربوينت  Access ، أكستع Excel ، إكستتيWordبترامج اوويتيع )وورد  .3

Power point ) ستويين مبتدم ومت دببالم. 

 .Dream Weaverو  Front Pageبرامج ت ميم مواقق االنترني   .6

 .Joomlaت ميم مواقق االنترني  االحترايية جوم   .1

 .)مبتدم، مت دب( Photoshop Adobeبرنامج معالجة ال ور  .1

 .Adobe Illustratorبرنامج الت ميم  .5

 .Corel Drawبرنامج الت ميم  .2

 .Adobe Flashة برنامج ال ور المتحرل .0

 .E-learning التعليم االلكتروني .0

 تحليي وت ميم أنظمة المعلومات. .9

  :الدورات التدريبية والعلمية

 تاريخ / مدة الدورة الجهة الدورة
 05/1/2525-20 وا نتاجية ا دارة تطوير مرل  البرمجة اللغوية الع بية
 20/12/2517-22 نتاجيةوا  ا دارة تطوير مرل  التواصي الفعال  ريق النجاح
 0/12/2517-1 وا نتاجية ا دارة تطوير مرل  إدارة وبناء فرق العمي

 0/7/2517-2 وا نتاجية ا دارة تطوير مرل  تحليي المشك ت واتخاذ ال رار
 ,10/7/2517 ,22/2/2517 وا نتاجية ا دارة تطوير مرل محاضرات متفرقة عن 
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 2/15/2517 اورشفة وإدارة الوسائق

 19/9/2525-10 صناع الجودة العرب مؤتمر الجودة

ISO 9001/2015  05/0/2517و  27 وا نتاجية ا دارة تطوير مرل 
 22/0/2517 وا نتاجية ا دارة تطوير مرل  ورشة الع قات العامة

 0/12/2512-2 وا نتاجية ا دارة تطوير مرل   Ms. Project المشاريق إدارة
 2519-2510 مواقق انترني  متخ  ة متنوعة دورات إدارية

 0/0/2511-29/2 مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية مهارات ال راءة السريعة
 هندسة التفوق والنجاح
 )البرمجة اللغوية الع بية(

 0/2/2511-05/1 مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية

دبلوب جوم  )ت ميم مواقق 
 االنترني  االحترايية(

 50/52/2515 -/11/59 امرل  الرض

 50/52/2515-50 مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية إدارة الوق 
مفاهيم الجودة وتطبي اتها في 

 الشرلات الناجحة
مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية/ 
 الشرلة الت نية لل ناعات الغ ائية

25-20/0/2515 
 أياب( 0)

نتاجية/ مرل  تطوير ا دارة وا  مبادم في ا دارة العامة
 الهيئة العامة للضرائب والرسوب

10-25/50/2515 
 أياب( 0)

 2550عاب  معهد آكاد مت دب Accessقواعد البيانات 
 )شهر(

 2551عاب  مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية HTMLلغة 
 )ستة أياب(

AutoCAD 2D 2551عاب  مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية 
 يوب( 12)

في اللغة س و دورات متتالية 
 ( 0+0+0االنكلي ية )المستوى 

مرل  التدريب المهني/ وزارة 
 ال ناعة

حتى  10/57/2550من 
05/50/2550 

برنامج معالجة ال ور 
Photoshop 

 1777عاب  مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية
 يوب( 12)
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 مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية Delphiلغة البرمجة 
 1777عاب 
 يوب( 12)

 Word وص محرر الن
 مت دب

 مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية
 1777عاب 
 يوب( 12)

 مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية Wordمحرر الن وص 
 1777عاب 
 يوب( 12)

 مرل  تطوير ا دارة وا نتاجية Accessقواعد البيانات 
 1777عاب 
 يوب( 12)

 المؤسسة العامة ل ت االت االنترني 
 1779عاب 

 )ستة أياب(

 الوظائ  اوساسية لنظاب
MINISIS-SMA V8.02 

 مرل  المعلومات ال ومي بالتعاون مق
جامعة  مرل  التوسيق والمعلومات/
 الدول العربية

15-10/50/1779 
 )ستة أياب(

 1770عاب  مرل  المعلومات ال ومي دورة مكثفة في اللغة االنكلي ية 
 )شهر(

 اللغات األجنبية:
 ، قراءة، لتابة(.)ترجمةاالنكلي ية: جيد 

 
 برامج إضافية أجيد تدريسها:

1. Adobe InDesign 

2. Adobe After Effects 

0. 3D Max 

 :اتمالحظ
 .كن  عضوا  في الجمعية العلمية السورية في اللجنتين العلمية ولجنة التأهيي والتدريب 


