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 الشهادات:

 م2122 –ماليزيا  –بينانج -علوم الماليزيا جامعة ال – ذكاء اصطناعيدكتوراه  -

 م2119 –العراق  –بغداد  –الجامعة التكنولوجية  – حاسوب ماجستير علوم -

 م2331 –بلغاريا  –صوفيا  –الجامعة التقنية  –حاسوب وماجستير هندسة بكالوريوس  -

 الخبرات االكاديمية:

 م2119-2331معيد للفترة من  -

 م2122-2119مدرس للفترة من  -

 حتى االن -م2122أستاذ مساعد للفترة من  -

 تدريسها:المقررات التي تم 

                – تنظيم الحواسيب –تصميم منطقي  – رياضيات متقطعة –( 2( و )1تطبيقات الحاسوب ) – مقدمة في الحاسوب

 –نطق مضبب مشبكات عصبية و – ذكاء اصطناعي –الربط البيني للمعالجات الدقيقة  – المعالجات الدقيقة –معمارية الحاسوب 

 – بناء المترجمات –أمن الشبكات  – أمن البيانات –( 2( و )1تراسل البيانات وشبكات الحاسوب ) – البرمجة الموجهة للموضوع

                   – العمليات التجاريةنمذجة  – تخزين البيانات وتعدين البيانات - أنظمة التشغيل – هندسة البرمجيات –قواعد البيانات 

 الحكومة – نظم دعم القرار – منصات الحوسبة – اخالقيات المهنة – ة المعلوماتادارة مشاريع تقني – نظم تقنية المعلومات

 .االلكترونية

 الخبرات العملية: 

 حتى االن. -م2127جامعة حضرموت للفترة من  –كلية الهندسة والبترول  –رئيس قسم هندسة الحاسوب  -

 حتى االن.  -م2127جامعة حضرموت للفترة من  –كلية الهندسة والبترول  –رئيس لجنة الجودة بقسم هندسة الحاسوب  -

 . م2127 -م2129جامعة حضرموت للفترة من  –كلية الهندسة والبترول  –لجنة الجودة بقسم هندسة الحاسوب  عضو -

 . م2122جامعة حضرموت  –كلية الهندسة والبترول  – يةمعلللجنة اال عضو -

 .م2115 -217جامعة حضرموت  –كلية الهندسة والبترول  -عضو لجنة تنشيط وتطير االداء االكاديمي والبحثي  -

 م.2115 -217جامعة حضرموت  –كلية الهندسة والبترول  –رئيس قسم علوم الحاسوب  -

 .م 2117 -2119جامعة حضرموت  –كلية الهندسة والبترول  –الحاسوب  علومقسم  مقرر -

 . 2331-2339اليمن  –حضرموت  –شركة المرجان للموارد البحرية المحدودة  –مهندس حاسوب  -

 العلمية  الندواتو وورش العملالدورات المشاركات في 

 22-21جامعة حضرموت للفترة  –مركز التطوير االكاديمي  –" واصفات المقرر الدراسي"مدورة تدريبية بعنوان :  -

 م.2121 ديسمبر

يناير  7-9جامعة حضرموت للفترة  –مركز التطوير االكاديمي  –"مهارات التدريس الفعال" دورة تدريبية بعنوان :  -

 م.2125

مركز التطوير االكاديمي  – فلسفته، كفاياته التدريسية، أهم طرائقة التدريسية" –التعليم الجامعي "دورة تدريبية بعنوان :  -

 م.2127 ديسمبر 9-1جامعة حضرموت للفترة  –

 91جامعة حضرموت للفترة  –مركز التطوير االكاديمي  –للبرامج األكاديمية" "التقويم الدوري دورة تدريبية بعنوان :  -

 م.2129ابريل  2 –مارس 

 

 

 



جامعة  –كلية الهندسة والبترول  –"توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الهندسة الكيميائية" ورشة عمل بعنوان :  -

 م.2122يونيو  21-21حضرموت للفترة 

الدراسات مركز  –" للنشر بالمجالت حين الشروع في دراستك العليا: الواقع أو الخيال ؟االعداد  "ورشة عمل بعنوان :  -

 م.2113يوينو  23 -العلوم الماليزيا جامعة  – العليا

 Technical Computing with Wolfram’s Mathematica: Capabilities, Design and "ورشة عمل بعنوان :  -

Applications "-   م.2111ابريل  29 –العلوم الماليزيا جامعة  –كلية الرياضيات 

 Bioinformatics Using Synamatix & Malaysian Genomics Resource Center "ورشة عمل بعنوان :  -

(MGRC) Tools  "-  مركز 

 م.2113يونيو  29 -21للفترة  –العلوم الماليزيا جامعة  –كلية علوم الحاسوب   -" CSPC’09"الندوة العلمية  -

 م.2111فبراير  21 –العلوم الماليزيا جامعة  – الدراسات العليا -

 م.2111يونيو  21 -25للفترة  –العلوم الماليزيا جامعة  –كلية علوم الحاسوب   -" CSPC’08"الندوة العلمية  -
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