
 السيـزة الذاتيـت

 

 : البياًاث الشخصيت

 . ييُا بشير غُي : االسن

 .عراليت : الجٌسيت

 .4891 : تاريخ الويالد

 . : بغذاد عٌىاى الســـــــكي

 . : جايعت انُهريٍ/ كهيت الخصادياث االعًال هكاى العول

 . : يذرش يطاعذ اللقــــــب العلوـــي

    Minaatrah84@gmail.com   : البزيذ االلكتزوًي

Minacom_84@yahoo.com            

 :  الوؤهالث العلويت

 .: ياجطخير في عهىو انحاضىب التخصص العام

 .: ركاء اصطُاعي التخصص الذقيق

  6048. : انًاجطخير      /6002: انبكانىريىش:  سٌت التخزج

 .6048 /لطى انحاضىب /كهيت انعهىو/ جايعت انُهريٍ / ياجطخيرعهىو حاضباث

 : عٌىاى رسالت الواجستيز

تطبيق طزيقت ربط الجىار في تحليل الٌشىء والتطىر للسالالث "

 "الفايزوسيت

mailto:Minaatrah84@gmail.com
mailto:Minacom_84@yahoo.com
mailto:Minacom_84@yahoo.com


 الوهي/ التاريخ / االًجاساث

رئاضت جايعت انُهريٍ يىظفت في وحذة االحصاالث وانبريذ االنكخروَي في  -4

6002. 

 .6046-6040يحاضرة في لطى انحاضىب وانخعهيى انًطخًر  -6

 .  حانيا حذريطيت في كهيت الخصادياث االعًال -3

 .نحاضىب ا في يجال انماء يحاضراث يخعذدة -1

  دورةWINDOWS7. 

 WINDOWS VISTA. 

 MICROSOFT OFFICE (WORD, ACCESS) . 

 انكخروَي بريذ حطاب دورة اَخرَج وكيفيت اَشاء .  

 

 :الذوراث

 .6002 شبكاث انحاضباث انطهكيت وانالضهكيت -4

  . 6002انهغت االَكهيسيت / انًطخىي انًخىضط -6

/ انًطخىي االول يع اجخياز اخخبار  CISCOشبكاث انحاضباث ضيطكى  -3

   .6009انبرَايج انخذريبي اوَاليٍ انذورة 

انًطخىي انثاَي يع اجخياز اخخبار /  CISCOشبكاث انحاضباث ضيطكى  -1

 . 6040 انبرَايج انخذريبي اوَاليٍ انذورة

انذورة انخأهيهيت نطهبت انذراضاث  وانحصىل عهً شهادة يشاركت اجخياز اخخبار -5

  .6008انعهيا يٍ يركس انحاضبت االنكخروَيت 

بشهاداث يٍ يؤضطت  IC3اجخياز اخخبار انحاضىب وواالَخرَج انذوني  -2

(CERTIPORT)  6040انعانًيت. 

  .6046كهيت الخصادياث االعًال دورة حرجًت نغت اَكهيسيت / -2

شعبت انخعهيى في   windows 7انذورة انخاصت بخرليت يىظفي انذونت  -9

  .6041 انًطخًر/كهيت الخصادياث االعًال



دورة طرائك انخذريص في جايعت انُهريٍ/لطى انخعهيى انًطخًرو حمُياث   -8

 .6048 انًعهىياث

 .6048ار صانحيت حذريص في جايعت انُهريٍاخخب -40

 

 الٌذواث العلويت

في  "انحىكًت االنكخروَيت وحجارب انخعهيى انجايعي"يشاركت في َذوة بعُىاٌ   -1

 .6046كهيت انعهىو/ جايعت انُهريٍ 

 

 َذوة " انىضع انًاني انراهٍ في انعراق ويطخمبم االحفاليت انعراليت انصيُيت " -2

 .48/6/6060ياث االعًال بخاريخ انًميًت في كهيت الخصاد


