السيرة الذاتية
الوعلوهات الشخصية
االسن
العنواى
هحوول
الجنسية
عنواى الوظيفة
البريذ االلكتروني
اللغات
الحالة االجتواعية

هحوذ عور احوذ علي العيسى
االردى – اربذ  -الصريح
66900-778485240
االردنية
هذرس في كلية العلوم وتكنولوجيا الوعلوهات
mohd_omar1964@yahoo.com
العربية واالنجليزية
هتزوج

التعليم
هاجستير

في نظن الوعلوهات الحاسوبية (العربية للعلوم الوالية والوصرفية)

بكالوريوس

في علن الحاسوب ( جاهعة اليرهوك )

2202/2/2

0811/2/22

انهذف انىظيفي
االَضًبو إنً يُظًخ يزقذيخ وحيىيخ يغ ثيئخ رُبفسيخ في ػهىو انحبسىة ويزبثؼخ
يهُخ جيذح رهيئ فشص انًُى.

يهخص وظيفي
نقذ ػًهذ في يجبل ركُىنىجيب انًؼهىيبد يُز ػبو  .8811وخالل هزِ انًذح كُذ
اػًم في إداسح ورحهيم وثشيجخ ورطىيش رطجيقبد يزؼذدح ورصًيى يىاقغ االَزشَذ .
وفي االونت االخيرة عًهج في يجال انخذريس في انجايعاث وانكهياث انخانيت:
 جبيؼخ جذاسا نهزًيض . كهيخ انقيبدح واالسكبٌ انًهكيخ . كهيخ انًهك حسيٍ انجىيخ نهطيشاٌ .يهخص نهخبراث
اكثر ين  25عاو في ححهيم وبريجت االنظًت و ادارة انًشاريع حشًم انخاني:
-

يذيش ركُىنىجيب يؼهىيبد في كهيخ انقيبدح واالسكبٌ .
يذيش ركُىنىجيب يؼهىيبد في كهيخ انًهك حسيٍ انجىيخ .
يذسط في جبيؼخ جذاسا نهزًيض .
يجشيج ويحهم اَظًخ في سالح انجى انًهكي .
يجشيج ويحهم اَظًخ في جبيؼخ جذاسا نهزًيض .
اداسح يشبسيغ يٍ انجذايخ حزً انُهبيخ وانًزبثؼخ نهًششوع .
انؼًم في يجبل نغبد يزؼذدح :
(Oracle 10g , DBA , Oracle Application server,Web Design , PHP, HTML, CSS ,
) JAVASCRIPT , MySql,C++

 يؼشفخ جيذح في يجبل شجكبد انحبسىة . رصًيى ثُيخ رحزيخ نشجكبد انحبسىة . -صيبَخ االجهضح انشخصيخ (.)Hardware / Software

انذوراث
Seq
1

Name
(GIS ) Online Computer Aided Photographic Interpretation (OCAPI)--France

ححهيم انصىر انجىيت وانفضائيت وعًم إحذاثياث بىاسطت انكًبيىحر في فرنسا
System Engineering

2

-

System analysis,-Unix operating system
System documentation techniques,-Database programming
Database design,-Database administration
System performance,-Data communication,-Reliable design,
Project management,-System development workshop

Oracle
3

6
7
9

- Introduction to Oracle RDBMS,-Oracle designer/2000
- Oracle DBA
- Oracle 10g (database and developer)
- Oracle developer
- Building Solutions for Microsoft Windows ,
- Administering Microsoft Programs
Web Design using ( PHP , HTML , JAVASCRIPT , CSS , MYSQL )
COBOL, FORTRAN
MCP
MCSA
MCSE
-

Implementing a Microsoft windows 2000 professional & Server
Implementing & Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services

designing a Secure Microsoft Windows 2000 Network
Microsoft Windows 2000 Network & Operating Systems Essentials
Implementing a Microsoft windows 2000
Network Infrastructure
- deploying & managing Microsoft Internet
Security & acceleration Server 2000
- Implementing & managing Microsoft
Exchange 2000

حى انجاز عذة يشاريع ينها :
 .8رحهيم صىس فضبئيخ ثىاسطخ انكًجيىرش نقيبدح سالح انجى انًهكي.
 .2انًشبسكخ في يششوع انًهفبد انشخصيخ نقيبدح سالح انجى انًهكي.
 .3انًشبسكخ في يششوع انًهفبد انشخصيخ نذي انجًؼيخ انؼهًيخ انًهكيخ.
 .4ثُبء شجكخ حبسىة نكهيخ انًهك حسيٍ انجىيخ .
 .5ثُبء شجكخ حبسىة نكهيخ انقيبدح واالسكبٌ انًهكيخ .
 .6ثُبء يىقغ انكزشوَي نكهيخ انقيبدح واالسكبٌ انًهكيخ .
 .7ثُبء يىقغ انكزشوَي نجبيؼخ جذاسا نهزًيض .
 .8ثشيجخ َظبو انًكزجخ (انزضويذ  ،انفهشسخ وانزصُيف  ،االػبسح واالسجبع ،
االسزؼالو ػٍ انكزت) نجبيؼخ جذاسا نهزًيض .
 .9ثشيجخ َظبو انهىاصو نجبيؼخ جذاسا نهزًيض .
 .01ثشيجخ َظبو انصبدس وانىاسد نجبيؼخ جذاسا نهزًيض.

ايكانياث خاصت :
1.

انقذرة عهى انعًم ححج انضغط وفي ظم انخطت انًطهىبت.

2.
.3
4.
5.
6.

انقذسح ػهً رحًم انًسىؤنيخ وفهى انحبالد انحشجخ.
انقذسح ػهً اإلقُبع وانزأثيش ػهً اآلخشيٍ يغ يهبساد انزفبوض .
قذسح يًزبصح ػهً انزؼهى انزاري .
رحفيض راري وانؼًم رحذ انظشوف انقبسيخ.
انقذسح ػهً انؼًم في ثيئبد يزؼذدح انثقبفبد.

