
 

 2من  1صفحة  

 .C.Vالسيرة الذاتية 

 المعلومات الشخصية

 االسم: سعيد عامر سعيد العامري. 

  م11/11/1891سيئون  –مكان وتاريخ الميالد: حضرموت. 

 الجنس: ذكر  .الجنسية: يمني. 

  :11800011179121    وتساب:   -       11800001181097رقم الجوال 

  :البريد اإللكترونيsasaeeda@yahoo.com  

 المؤهالت التعليمية

  م بتقدير: جيد 2118تخصص علوم حاسوب، عام التخرج  –جامعة حضرموت  البكالوريوس:درجة

 .جدا  

  م2112حضرموت، عام التخرج  –معهد التفوق للتدريب والتأهيل  إنجليزية:دبلوم لغة. 

 م2112سيئون، عام التخرج  –ثانوية تاربة للبنين  (:ثانوية عامة )القسم العلمي. 

 الدورات والشهادات

  يقيا والشرق ، مكتب جاليليو بإفرالحجوزات جاليليو والتسعير وإصدار التذاكر نظامأساسيات دورة في

 م.21/11/2118-11/11/2118األوسط، سيئون، 

 كيف تسوق نفسك  –فن التواصل مع اآلخرين  –)إدارة الذات بشرية دورات متنوعة في مجال التنمية ال– 

 –دراسة الجدوى للمشاريع الخاصة  –التفكير اإلبداعي  –فن السكرتارية  –حل المشكالت واتخاذ القرار 

 .م2112، معهد التفوق للتدريب والتأهيل، سيئون، التعريف بقانون العمل(

  األكاديمي وضمان ، مركز التطوير التعليمية في التدريس الجامعياالستخدام األمثل للتقنيات دورة في

 .م11/11/2117حضرموت، سيئون، صدرت في  بجامعةالجودة 

  حضرموت، سيئون،  بجامعةالجودة األكاديمي وضمان ، مركز التطوير التدريس الفعالدورة في

 .م10/11/2117صدرت في 

  حضرموت،  بجامعةالجودة األكاديمي وضمان وير ، مركز التطالقياس والتقويم المتقدمدورة في

 .م71/11/2117سيئون، صدرت في 

  مكتب أماديوس اليمن، سيئون، صدرت في  ،سعير التذاكرأماديوس وتنظام الحجوزات دورة في

 م.18/11/2117

 " األكاديمية األمريكية للتدريب، صنعاء، إلى المحادثة 2 المستوىدورة في اللغة اإلنجليزية ،"

 م.11/18/2111-71/18/2111

  مؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين، سيئون، كيفية التعامل مع األزمات والكوارثدورة في ،

 .م11/19/2111صدرت في 

  النطق في اللغة اإلنجليزية "دورة فيPronunciation" م10/19/2111، كلية المجتمع، سيئون-

 م.21/19/2111
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 2من  2صفحة  

  التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج دورة فيSPSS ،27/19/2111، كلية المجتمع، سيئون-

 .م21/19/2111

 الخبرات العملية

  وحتى اآلن، وقمت بتدريس المواد اآلتية: م2118معيد بجامعة حضرموت منذ العام 

 مقدمة حاسوب. 

 /1لغات برمجة (C++). 

 .هياكل البيانات 

 الرسم بالحاسوب. 

  عملي(الذكاء االصطناعي(. 

 )تطبيقات حاسوب )برامج سطح المكتب. 

 )المترجمات )عملي. 

 ( برمجة مرئيةC#). 

 .لغة إنجليزية حاسوب 

  م 2119سيئون من عام  –عملت لدى وكالة الدار السعيد للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة

 م في الوظائف اآلتية:2117وحتى 

 اتفي قسم الحجوزات وإصدار التذاكر: ضابط مبيع. 

 في قطاع الحج والعمرة: مسئول البالغات والترحيل. 

 المهارات

 إجادة استخدام الحاسب اآللي وتصفح االنترنت. 

 إجادة اللغة االنجليزية: تحدثا  وكتابة. 

 القدرة على العمل تحت الضغط. 

 

 

 


