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 خليل محسن ثاتد ناجي الىهيةم.

 صنعاء ,السثعيناليمن , 

 khaleel9.ye@gmail.comالثشيذ االلكرشوني: 

    0096771514713   الهاذف:

 

 

 

 

 

 -1811 –ينايش  1د : محل وذاسيخ الميال

 المخادس  -اب

 يمنيالجنسيح:                   

 مرزوج الحالح االجرماعيح:                   ركشالجنس: 
 

 

 

 

 

 

 

 ممتاز بتقدير معلومات تقنية بكالوريوس

 معيد جبامعة االندلس

 الثياناخ الشخصيح: 
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 م6102 – قسم نظم المعلومات الحاسوبية –بكلية العلوم االدارية  معيد
 صنعاء - والتقنية للعلوم األندلس جامعة

 اجلامعة مبعامل الكليةملواد  العملي اجلانب ريس تد . 

 ية لبعض المؤسسات ورفعها . بناء موقع الكترون

  القيام بمهام التحليل.

 لذلك تقارير وإعداد درجاهتا وتصحيح املواد  امتحاناتداد إع .
 الفصلية االمتحانات مراقبة يف شاركةامل .
 التخرج مشاريع على اإلشراف يف شاركةامل .
 )  م6102-6102 ( فيه التطوير ومسئول اإللكتروني األندلس جامعة موقع ادارة

 صنعاء - والتقنية للعلوم األندلس جامعة

 األكادميي نشاطها مع يتناسب مبا اجلامعة موقع تطوير خطط  عدادإ . 
 

 االن( 6102)  العلوم االدارية  لكلية أكاديمي سكرتير
 صنعاء - والتقنية للعلوم األندلس جامعة

 الكلية جملس اجتماع مواعيد تنسيق .

9118 

جامعة  – المعلومات تقنية في جستيرماال شهادة لنيل العليا الدراسات في طالب
 صنعاء –  االندلس للعلوم والتقنية

9112 

 ، صنعاء ، والتقنية للعلوم األندلس جامعة من المعلومات تقنية في وسبكالوري
 ممتاز بتقدير

 العلميح: الخثشاخ

 مؤهالخ العلميح:ال
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 أرشفتها و الكلية جمللس تماعاج حمضر وطباعة وصياغة تسجيل . 

 السنوية الكلية تقارير إعداد يف سامهةامل . 

 للمدرسني اخلطط املواد ومناذج  مفردات هي جت . 
 واملواعيد القاعات وتوزيع املدرسني ومتابعة الكلية جداول عداد إ . 
   يف جامعة االندلسسكرتري يف املؤمترات العلمية. 

 

 
 

 

: باستخدام لبياناتا قواعد وإدارة تصميم
Sql server , MySQL, MS Access, SQL & PL/SQL  

 : البرمجة لغات باستخدام البرمجة
PHP, C++, Visual Basic .net ,XML ,android 

 

 باستخدام االنترنت مواقع تصميم
HTML5, CSS3, JavaScript , jQuery ,Bootstrap4 , PHP7.3, Ajax  

 

 األهذاف الشخصيح: 
 

 رٚس ٔتحز٘ انطزق انًُاسثح إلٚصال انًؼهٕيح.انتذ .1

 انتفاػم ٔانُشاط انكايم فٙ انؼًم انذ٘ ألٕو تّ. .2

 انًثادرج فٙ دػى انؼهى ٔانتؼهٛى. .3

 .انسؼٙ ٔراء كم يا ْٕ جذٚذ نهتطٕٚز انذاتٙ ٔانتطٕٚز انؼاو .4

 .االتتكار ٔاإلتذاع فٙ انجشئٛاخ انفُٛح انًتطهثح يُٙ .5

 .انتٙ اػًم تٓا انًؤٔسسّتحمٛك كم االفكار انتٙ يٍ شأَٓا رفغ يكاَح  .6

 .انًؤٔسسّ انتٙ اػًم تٓاانتؼأٌ ٔانؼًم يؼا يٍ ْى يؼٙ يٍ اجم اَشاء ٔتطٕٚز  .7
 

 

 المهاساخ:

 اللغح

 اإلنجليزيح: 

 يتٕسط :محادثح    يتٕسط  :كراتح    : مرىسطقشاءج 

 العشتيح:

 جٛذ جذا  : محادثح     ٛذ جذا  ج:  كراتح    جٛذ جذا   : قشاءج

 العلميح: الخثشاخ
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 الحاسة
 صٛاَح انحاسٕب. -
 يٓاراخ انتؼايم يغ انحاسٕب ٔانثزايج انخذيٛح. -
 .ٔاَجهٛش٘ انطثاػح ػزتٙ -

 الخثشاخ

 القذسج علً العمل ضمن فشيق واحذ -

 :القياده -
 :منها علً  شهاداخ في مجاالخ مخرلفح حاصل
 .2013 -2012 فٙ لسى انطالب االٔل انتزتٛةػهٗ  شٓادج  تًٛش فٙ انتحصٛم انؼهًٙ فٙ انجايؼح ٔحصٕنٙ .1
 .2007شٓادج فٙ صٛاَح انحاسٕب يٍ يزكش انؼًٛذ نهكًثٕٛتز ٔانهغاخ تتمذٚز ايتٛاس  .2
ٔحصٕنٙ ػهٗ  يذرسح انخٛز انسٕٚك فٙ يادج انزٚاضٛاختًٛش فٙ انتحصٛم انؼهًٙ ٔاالكادًٚٙ فٙ شٓادج   .3

 .2004-2003انًزكش انثاَٙ. 
ٔحصٕنٙ ػهٗ  يذرسح انخٛز انسٕٚك فٙ يادج انزٚاضٛاختحصٛم انؼهًٙ ٔاالكادًٚٙ فٙ شٓادج  تًٛش فٙ ان .4

 .  2005-2004. االٔلانًزكش 
ٔحصٕنٙ ػهٗ  يذرسح انخٛز انسٕٚك فٙ يادج االَجهٛش٘شٓادج  تًٛش فٙ انتحصٛم انؼهًٙ ٔاالكادًٚٙ فٙ  .5

 .  2005-2004. االٔلانًزكش 
-2004 تمذٚز ايتٛاسٔحصٕنٙ ػهٗ  انًؼٓذ انثزٚطاَٙ انذٔنٙادًٚٙ فٙ شٓادج  تًٛش فٙ انتحصٛم انؼهًٙ ٔاالك .6

2005  . 
 . google Devekopers groub    2013-2014 يٍشٓادج  تًٛش فٙ انتحصٛم انؼهًٙ ٔاالكادًٚٙ  .7
 .2014 -2013 انجايؼح   فٙ صٛاَح انحاسٕبشٓادج  تًٛش فٙ  .8

 
 

 معلىماخ أخشي:
   طمىحاخ:

 انتؼهًٛٛح انتٙ اػًم فٛٓا. انزلٙ ٔانُٕٓض تانًؤٔسسح .1
 .ٔانؼًم فٙ يجال يتُاسة يؼا لذراتٙ ٔتطهؼاتٙ إتًاو انذراساخ انؼهٛا تتمذٚز يًتاس .2
 انمٛاو تاالػًال انًٕكهّ انٙ تطزٚمّ يثتكزِ ٔيتًٛشِ. .3
 .فزَسٛح  –تؼهى اكثز يٍ نغّ اجُثٛح : اَجهٛشّٚ .  .2

  ذحذياخ:

 جًٛغ انظزٔف نًٕاكثححهٕل ٔتؼهى كم يإْ جذٚذ ٚطزٖ ايايٙ ايٛم انٗ تحذ٘ انصؼاب ٔيحأالخ انٕصٕل انٗ ان

 ٔانًٕالف انتٙ لذ تتطهة انًؼزفح ٔ انخثزج نُجاسْا.

 

  


