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 امات البحثيةهتماإل
 .هندسة البرمجيات (1
 .نظم هندسة المعرفة (2
 .ادارة المعرفة ضمن هندسة البرمجيات (3

 بحاث المنشورةاأل
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Design Rationale Model for Green Human Computer Interaction Design, 
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 الوظائف 
 20-1-2020 - جامعة طرابلس./كلية التمريضعضو هيئة تدريس ب: اآلن 
 2017 - 2019 :سية& كلية اإلقتصاد والعلوم السياتقنية المعلومات كلية ,ة متعاونةأستاذ ,

 .طرابلسجامعة 
 2009- 2020 : 
 س.و فريق الدعم الفني لمنظومة الدراسة واإلمتحانات لكليات جامعة طرابلعض 
 .محلل ومبرمج نظم بمركز المعلومات والتوثيق /جامعة طرابلس 



 .تحليل وتصميم وتوثيق نظم المعلومات حسب طلب الكليات و المراكز التابعة للجامعة 
 اتب والمراكز التابعة للجامعة.إلدارات والمكتنفيذ منظومات إلكترونية حسب طلب الكليات وا 
 .عضو بلجنة دليل اإلجراءات لجامعة طرابلس 
 تائج لكليات جامعة طرابلس.دخال النإعضو بلجنة متابعة منظومة الدراسة واالمتحانات و 

 الدورات التدريبية
 قيادة الحاسوب متحصلة على شهادة الرخصة الدولية لICDL. 
  متحصلللة علللى شللهادة مايكروسللوفتMTA 98-364 Database Administration 

Fundamentals. 
  متحصلة على شهادة إدارة معامل الحاسب اآللي من شركة الب تك ضمن بلرامج تطلوير ملوظفي

 عة طرابلس.جام
   متحصلللللة علللللى شللللهادة المسللللتوياتA0-1,A0-2,A1-1,A1-2,A2-1,A2-2ة ( فللللي الل لللل

 االنجليزية من مركز الل ات /جامعة طرابلس.

 قنيةالمهارات الت
 
 

 تصميم المواقع بإستخدام ل ة  php.) 
 .أجيد التعامل مع برامج الفوتوشوب 
 تقديميلة واسلتخدام البريلد اإللكترونلي معالجة النصوص وإعداد الجلداول اإللكترونيلة والعلروض ال

 (.Microsoft  Word, Excel, PowerPoint, Outlook  باستخدام برامج
 قديمية.مهارات في إعداد وتقديم العروض الت 
 .استخدام شبكة المعلومات العالمية اإلنترنت 
  اجيد التعاملل ملع برنلامجPower BI  التلابع لشلركةMicrosoft ثلم عرضلها  ة البيانلاتمعالجلل

اقلللع لمشلللاركتها علللى المو بطللرم مميللزة حيلللت يسللهل تحويلهلللا الللى تقللارير او لوحلللات تحكللم
 اإللكترونية.

 

 


