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 :الخبرة العملية

 مستمر  – 2007               رئاسة جامعة االنبار                                                                  مبرمج في

 2007                                                                  قسم الشؤون القانونية واالدارية .1

 االعمال االدارية .     

        

 مستمر  -2008                                                            سبة االلكترونية              كز الحامر .2

 الحاسوبصيانة برمجة و 

 على استخدام الكمبيوتر واالنترنت وتطبيقات المايكروسوفت اوفس ) ورد , اكسل ,  ةتدريبال مدرب في الدورات

 .IC3 ال و  ( و اكسس وبوربوينت

 بناء وتطوير البرامج. 

                           مستمر -2016                   عضو في مجلس ادارة مركز الحاسبة االلكترونية 

                                                                        مستمر -2017مسؤول شعبة التدريب الفني 

                                                                               مستمر -2017مدرس في كلية العلوم 
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  دورة وشهادة في الشبكات سيسكوCCNA                                                      2009 
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 المهارات:

  :اللغة

 :األم اللغة    لغة عربية. 

 :جيد  لغة إنجليزية. 

 :الحاسوب 

 (لنكس و وندوز)  التشغيل انظمة استخدام في عاليه خبرة. 

  يكروسوفت أوفيسامبرامج في خبرة عالية Access, Excel, PowerPoint, Word. 

  ( خبرة في لغات البرمجة مثلPASCAL , C , C++ , C# , Visual Basic, SQL ). 

 دراية بمبادئ برنامج أوتوكاد. 



 برنامج الفوتوشوب ) ذاتية التشغيل واالقراصوالمونتاج برامج الصور  خبرة ببعض من ,Ulead VideoStudio ,

AutoPlay media Studio). 

 محاكاة الشبكات مجخبرة في برا Cisco Packet Tracer  وNetwork Simulator. 
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