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 Mekhlafi-Al. Muneer A. S. Hazaa. Associate. Professor   (cv) ذاتيةـسيرة الـال

           األنشطة العلمية والبحثية وخدمة اجملتمع للدكتور / منري عبداهلل سعيد هراع املخاليف 

 أوالً:-  البيانات الشخصية :- 
  المخالفي هزاع منير عبد هللا سعيد .استاذ مشاركاالسم :

                     Associate.prof. Muneer A. S. Hazaa  Al-Mekhlafi 

  بنين( 2 –بنات  2اربع أوالد ) -  : متزوج   ةاالجتماعي الحالة

) اللغة االصلية(     العربية -   :               اللغات   

.)جيد جدا(     االنجليزية -                              

00967   -      777907966 :               الهاتف  

  00967 –        734773066                               

Muneer_hazaa@yahoo.com الكتروني يدبر       :           

.يمن ــال.جامعة ذمـــــار  –معلوماتونظم العلوم الحاسوب كلية  ب - مشاركاستاذ      العمل      

 2014 منذ عام جامعة ذمار حكومي – وتقنية المعلوماتكلية علوم الحاسوب  – البنائب العميد لشؤن الط- 

  م2018

 

 ثانياً :-  المؤهالت العلمية :- 

 الـمؤهالت العلمية :   

مـالـيزيــا.  - UPM   -جــامعة بوترا الماليزيه  –هـندسة بــرمجيات –: دكتوارة    2010-

االردن.–عمان  –األكاديمية العربية للعلوم الماليه والمصرفيه  -اسوب : ماجستير في نظم المعلومات الح  2001-  

االردن  -عمان–كليه علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  –: دبلوم عالي في نظم المعلومات الحاسوبيه    1999-  

  .االردن–العلوم  جامعه –كليه علوم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبيه –لوريس في علوم الحاسوب ابك :  1997-

 Scholarships : 

  Full Scholarship Award for BCS degree from the High education & Scientific Research 

Ministry of Yemen.  

  Full Scholarship Award for MSc. degree from the High education & Scientific Research 

Ministry of Yemen.  

  Full Scholarship Award for PhD degree, from the Thamar University of Yemen. 

  

http://www.jpa.gov.my/
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 Computer Skills:                                                                    : المهارات التقنية   

 Key Skills: Experience in Maintenance of Computers. 

 Oracle developer (SQL, SQL*PLUS, PL/SQL, FORMS Builder 6.01, Reports 

Builder 6.01. 

 Very good knowledge in C, C++, UNIX, and J-Builder for Java language, Oracle. 

Visual Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Courses Taught at the University Level :         بعض  المقررات الجامعية التي تم تدريسها 

  Database Management Systems       (2-1)قـواعـد البيانات                                                     

  Software Engineering,                                                                                      هندسة برمجيات  

 Management information system                                                       نظم المعلومات االدارية  

  Requirement software engineering                                               متطلبات هندسة البرمجيات 

  Software engineering  testing مجيات                                                          اختبار هندسة البر   

  System Analysis and Design تحليل وتصميم النظم                                                                   

  Data Structure and Algorithms.                               خوارزميات                      التراكيب بيانات و  

  Decision Support System نظم دعم القرارات                                                                           

  Computer skills                                                                           مهارات في علم الحاسوب                

  Computer Security                                                                                       امنية المعلومات    

 Communication Skills                                                                                مهارات االتصال    

  Project Management                   أدارة مشاريع                                                                     

                                                                                                )طرق بحث )أصول البحث العلمي 

 Object Oriented System Analysis And Design 

 Technology innovation                                                                          تكنولوجيا االبتكار        

 I designed several systems  مشاريع التخرج     ابحاث و علي االشراف                                         
            

  التدريس لمقررات الماجستير والدبلوم العالي                          و االشراف والمناقشة  علي رسائل الماجستير
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 ثالثاً:-  الوظائف والمهام التي شغلها   :- 
 م2018 -2014من العام  ةجامعة ذمار حكومي – كلية علوم الحاسوب ونظم المعلومات – نائب العميد لشؤن الطالب  

  م2018 -2014-صنعاء –اليمن -  جامعة سبأ–  الحاسبات وتكنولوجيا المعلوماتعميد كلية 

  م2018-11-1من  –صنعاء –اليمن -  جامعة سبأ–  والحاسبات الهندسة  عميد كليةبأعمال  قائمتكليف 

 م2019-2018—الجامعة اليمنية االردنية -الحاسباتبكلية  -  الحاسوبية لوماتتكنولوجيا المع  قسم  رئيس. 

 م2019-2018—الجامعة اليمنية االردنية -الحاسباتبكلية  -وحدة ضمان الجودة   رئيس. 

 م. 2012 -2011 –جامعة أزال االهلية  -سوب وتكنولوجيا المعلومات  الحا  كلية  عـمـيد 

 م.20122013--ذمار – الحكومية بكلية مجتمع الدرب –والعلوم االدارية   الحاسوبية نظم المعلومات  قسم  رئيس 

  م 2003 –  حكوميةال -ـارــجامعة ذم -المعلومات  نظم علم الحاسوب و قسم  رئيس 

 م . 2011- 2010  -ماليزيا   -سردناج – اليمنيةالمدرسة  مــديــر 

 االكاديمي  المؤتمرفي   ضمن القضايا االجتماعية التنموية واألسس االجتماعية لبناء الدولة  –التعليم   فريق  رئيس

  م .  2013 –الشامل  لدعم الحوار الوطني

 

 رابعاً :-  الوظائف العلمية واإلدارية التي يشغلها والمهام التي كلف بها:- 

 الوظائف :- 
 م2014( لعام 17الجامعة رقم )  سقرار رئيجامعه ذمار ب-كلية الحاسوب ونظم المعلومات  لشؤن الطالب عميد- نائب  

 الحكومية.-جامعة ذمار -وتكنولوجيا المعلومات ية علوم الحاسوب هيئة التدريس بكل وعضو-مشارك أستاذ 

 المهام :- 
 في المجلة العلمية عضو IEEE  باسم(DR.MUNEER  HAZAA)   - www.ieee.org  

 ((94296652Member Number #   -Europe, Middle East and Africa Region((رقم العضوية 

 س تكليف من مجل الحكومية واالهلية للجامعات اليمنية   اعداد المعايير الوطنية لبرامج  الحاسوب لجنة عضو

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  –االعتماد االكاديمي وضمان الجودة 

 تقنية المعلومات و الشبكاتالخاص ب  – عضو لجنة التحكيم في المؤتمر العلمي األول والثاني                 

(2st Scientific Conference on  Information Technology and Networks)1-2-م 2017نوفمبر 

   صنعاء. -جامعة االندلس–

 فريق أعداد الخطط و توصيف  (الجهاز التنفيذي–المجتمع  كلياتالمجلس األعلى  من كليف)بقرار ت لجنة عضو    

 م2017-2016 -صنعاء-اليمن– االهلية كليات المجتمع-الحاسوب  قسم علوم دبلوم-لبرنامجالمقررات      

   والبنية  سير العملية التعلمية الجهاز التنفيذي حول تقييم –لكيات المجتمع  ألعلىابقرار المجلس  التقييم  لجنة  عضو   

 م 2017-2016لعام ل كليات المجتمع الخاصة  بعضفي  المادية         

 ( 22قرار رقم )–جامعة سباء - تفريق توصيف و أعداد برنامج  كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلوما  لجنة رئيس  

 م.2014-12-24-ريخ بتا        

  و-م2004-2003جامعه ذمار –في تنفيذ عملية االمتحانات   والقبول للطالب الجدد و لجنة  اعداد والمشاركة عضو-    

 م2017-2016-(   للعام 2017-8-6)  -   م2014-م 2013        

 م 2015-الي – 2013 ن الطالبولشؤ ذمار جامعةنيابة  رئاسة –شؤن الطالب  مجلس عضو 

  م2014 -2013   صنعاء–اليمن -  مؤتمر الحوار الوطني الشامل اثناء انعقاد رقابي   عضو 

http://www.ieee.org/
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 م2014-2013-  للدراسات العليا للماجستيراالكاديمية اليمنية –في مجلس قسم علوم الحاسوب   عضو 

  ي االن .ال -م2003منذ عام علوم الحاسوب  قسم  تكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومامجلس   في  عضو 

 م2012واقرارها في ورشة عمل عام وتقنية المعلومات  لقسم علوم الحاسوب الخطة الدراسية إعداد لجنة  عضو 

 م2004-2003عام  بالكليةمتقدمين لشغل وظيفة معيد ومدرس مساعد المفاضلة الخاصة بال لجنة  عضو  . 

 االردن .  -عمان –للحاسبات  األردنية يةالجمعفي  عضو 

 م.1999 - 1994-االردن  –عمــــان   -تحاد الطالب اليمنيينفي ا عضو 

 م 2010- 2009 –فرع ماليزيا  -ألتحــاد شباب اليمن –المجلس المركزي وعضو مؤسس  في عضو 

 م 1996 -ردن األ -عمان - التطبيقيةجامعة العلوم  –العرب واالجانب  الطلبةاليمن في اتحاد   ممثل 

   م 2008 -ماليزيا   –جامعة بوترا الماليزية  -الطلبة االجانب  عضويه اتحاد اليمن فيممثل (UPM-ISA) –  

 خامساً :-  النشاط العلمي )الخبرات  -األبحاث  ( .

 اوال:-الخبرات  التدريسية :
 ن م )باعتماد منذ عامجامعة ذمار الحكومية  –تكنولوجيا المعلومات كلية علوم الحاسوب  ب - استاذ مشارك قرار الترقية - 

 ذمارجامعه صدر من – مجلس الجامعةو -المجلس االكاديمي مجلس القسم واللجنة األكاديمية ومجلس الكلية و                

م(.2017-7-26-  بتاريخ - ةالحكومي                 

.م2017-م2011منذ عام جامعة ذمار الحكومية  –تكنولوجيا المعلومات كلية علوم الحاسوب   –استاذ مساعد  -  

.م2010-2000منذ عام جامعة ذمار الحكومية  –تكنولوجيا المعلومات كلية علوم الحاسوب   –مساعد  مدرس -  

 - محاضر  – كلية علوم الحاسوب والهندسة - جامعة الملكة اروي االهلية – دوام جزئي- عام 2002-2004م. و

                عام 2011-الي- 2013م

 - محاضر – كلية علوم الحاسوب  وتقنية المعلومات – جامعة سباء االهلية  –2002-2004م  و2011 -2013م.

م.2013-2011وم  2004-2001  –الجامعة اليمنية     –كلية  الهندسة وعلوم الحاسوب   –محاضر  -  

م . 2003-2001  -في عدة معاهد ومؤسسات للتدريب ولغات البرمجة  -محاضر      -  

م. 2003-صنعاء   -المعهد االمريكي اليمني   -كل  االبرمجة  بلغة اورفي لغات   -    محاضر -  

م.2004- 2001-اهلية               -يةجامعة العلوم التطبيق-كلية علوم الحاسوب والهندسة –محاضر  -  

م.2012-2011 –جامعة أزال               –كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات   – محاضر -  

م.2013 -2012–الجامعة العربية للعلوم والتقنية        –كلية  الهندسة وعلوم الحاسوب   – رمحاض -  

  م.2013-2011–جامعة الملكة اروي                     –كلية  الهندسة وعلوم الحاسوب   – محاضر -

م2013-2012 -األردنية     -منية الجامعة الي–كلية علوم الحاسوب  وتقنية المعلومات  – محاضر -  

.م2013 -     جامعة العلوم الحديثة     –كلية علوم الحاسوب  وتقنية المعلومات  – محاضر -  

.م2015-2014 -     جامعة سبأ                 –كلية علوم الحاسوب  وتقنية المعلومات  – محاضر -  

م2015-2014-الفصل الصيفي -ةجامعه اليمنية االردني-كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – محاضر-  

م2019-2018-              –جامعه الناصر -كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – محاضر-  
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م2019-2018- –جامعه ازال للتنمية البشرية -كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات – محاضر-  

م2019-2018-                  -جامعه اروي -كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – محاضر-  

     لعاليا الماجستير و الدبلوم–امعة ذمارج –المعلوماتوتكنولوجيا كلية علوم الحاسوب  –طالب الماجستير محاضر -

  م . 2013-2011- العام متقدمةو قــــــواعد بيانات   متقدمةهندسة برمجيات   مقرر                                 

الماجستير طالب  صنعاء–اليمنية االكاديمية –علوم الحاسوب ونظم المعلومات برنامج – لماجستيرطالب ا محاضر -  

م . 2014-2013- العام هندسة برمجيات  متقدمة  و قــــــواعد بيانات متقدمة   مقرر                                      

      مقرر – الماجستيرطالب  -صنعاء–جامعة سبأ   - تكنلوجيا المعلومات برنامج – طالب الماجستير محاضر -

م . 2014-2013- العام  برمجيات  متقدمة   هندسة                                         

نظم دعم   مقرر -الماجستير طالب  صنعاء–جامعة سبأ  تكنلوجيا المعلومات برنامج – طالب الماجستير محاضر -  

م2015-2014-  العام القرارات                                         

        لعاليا الماجستير و الدبلوم–جامعة ذمار – علوم الحاسوب ونظم المعلومات برنامج –طالب الماجستير محاضر -

  م2019-2018و  م2018 -.2017-م  2016-2015- هندسة برمجيات  متقدمة  مقرر                                    

مقررات –الماجستير طالب  صنعاء–جامعة صنعاء  تكنلوجيا المعلومات برنامج – طالب الماجستير حاضرم -  

م2019-2018-للعام   -الشبكات ةادارة أنظم -لالبتكار التكنولوجي االدارة االستراتيجية                                        

 

 

Attended Workshop:                                               العملوورش   المشاركات -: ثانيا
 

 Participant: Publishing for Postgraduates Workshop, June 4-5, 2007. Faculty of             

             Modern Languages and   communications, Universiti Putra Malaysia, Serdang,     

             Selangor, Malaysia. 

 Participant: Workshop On “SPSS Data Entering &Analysis”, 25 March 2006, 

Serdang, Universiti Putra Malaysia Selangor, Malaysia.  

 Participant: Publishing for Postgraduates, June 4-5, 2008. Faculty of Modern 

Languages and   communications, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, 

Malaysia. 

 Participant: Introductory Workshop on Statistical Analysis Using SPSS,  

      January 10- 16, 2008. ICT Club, Serdang, Selangor, Malaysia. 

  Participant: Academic Writing Workshop, December 22-24, 2008. Faculty of           

       Modern Languages and   communications, Universiti Putra Malaysia, Serdang,  

            Selangor, Malaysia.  
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 Participant: LINUX, 17-18 November, 2007. Faculty of Computer Science and 

information Technology, Universiti Putra Malaysia, Serdang,  Selangor, Malaysia. 

 Attended: workshop on   Plagiarism Detection, 17 July, 2007. Faculty of 

Computer Science and information Technology, Universiti Putra Malaysia, 

Serdang,  Selangor, Malaysia. 

 Attended a workshop: “THE 3
rd

 WORKSHOPE ON HPC”, 26-27 June 2007. 

Organized by school of graduate students and institute for mathematical research 

Modern Languages and communications, Universiti Putra Malaysia, Serdang, 

Selangor, Malaysia. 

 Participant: Ref Works, 14 April, 2007. Faculty of Computer Science and 

information Technology, Universiti Putra Malaysia, Serdang,  Selangor, Malaysia. 

  "Integrating International -Local student through sport" organized by:  

International office and sport center UPM, Malaysia 3 Feb 2007. 

  "Integrating International-Local Students through Sports “organized by:       

International office, sport center, student affairs division and second college at 

UPM 24 Feb 2008. 

     Participant: Academic GIS Day 2009 Workshop, 11 February 2009, Organized 

by Universiti Putra Malaysia (UPM) &  Malaysian Remote Sensing society 

(MRSS). 
 

   Participant: International Youth Conference, Cultural Exchange and Camp 

(IYCCC), 4-10 Agustus 2008. Organized by Himpunan wanita karya province 

Sumatra barat and sumbar talenta organization with cooperation of west Sumatra 

state government on  4-10 Agustus 2008  at west Sumatra Indonesia.  

 Participant: Academic GIS Day 2010 Workshop, 4th March 2010, Faculty of 

Engineering Auditorium in UPM, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, 

Malaysia. 

 Participant: Yemeni Postgraduate Students Exhibition in Malaysia – 29-10-2010    

       (YPSE 2010). 
 

  Participant: Academic The VIVA Workshop, February 27-28, 2010. Faculty of         

            Modern Languages and communications, Universiti Putra Malaysia, Serdang,     

             Selangor, Malaysia. 
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 سادساً : المشاركة في المؤتمرات والندوات وخدمة المجتمع :-
… وخارجها –اليمن  -داخل  العلميةفي العديد من ورش العمل والمؤتمرات والمعارض    مشاركات -  

جامعة ذمار-المعلومات اسوب ونظملوم الحعالبرامج كلية وتطوير الخطط وصيف تو عمل  في ورشة مشارك    -  

م 3-2019-(23-24)                 

-الجمهورية اليمنيةفي  عمل  اعداد المعايير المرجعية لبرامج الحاسوب  في ورشة مشاركة      -   

  وضمان الجودة  مجلس االعتماد االكاديمي       بتاريخ     31-1-2018    ,30-1-2018     ,29-1-2018         

  م2018-مارس-29-اليمن – اليمنيين  المؤتمر العلمي االول للمهندسين  في  مشارك -

م2017نوفمبر  1-اكتوبر الي   -28من  –(   البرامج االكاديميةمقيمي ألعـــــــداد )  –في ورشة العمل للتدريب   مشارك -   

             كلية  -وجيا المعلوماتتحصص تكنل-الماجستير وصف برنامجاعتماد تدشين  عمل ل في ورشة مشارك    - 

  مجلس االعتماد  ضمن اعمال الجودة ومتطلبات –الحاسوب   الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات              

.م  2017-3-5-جامعه سبأ  –االكاديمي                 

   2st Scientific Conference onفي تقنية المعلومات و الشبكات ) الثاني لمؤتمر العلميا  محكم - 

 Information Technology and Networks  ) 1-2- م2017-  صنعاء. -جامعة االندلس– 2017نوفمبر  

برعاية وزارة االتصاالت وتقنية  -اء االول لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في اليمنفي الندوة اللقمشاركة    -  

  م.2017-اغسطس-اليمن-المعلومات                    

ضمن اعمال الجودة –وصف برنامج كلية  الهندسة  وهندسة الحاسوب  تدشين عمل ل في ورشة    مشاركة -  

   م2015-11-5-جامعه سبأ  – االعتماد االكاديمي مجلس ومتطلبات                    

م.2014-اكتوبر-االكاديمية اليمنية  –لبرنامج الماجستير –في ورشة عمل أعداد وتقييم الخطة الدراسية   مشارك -  

                      –ساعة(  30بواقع )–(   خبراء تقييم البرامج االكاديميةأعـــــــداد )  –في ورشة العمل    مشارك -

م 2014سبتمبر  4-اغسطس الي   -31من                             

م 2014-5-22-في اللقاء التشاوري  لنقابات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية    مشارك -  

              ير ومعاي - والخطط والمقررات الدراسية -  بأعداد وتوصيف البرامجالعمل الخاصة في ورشة    مشارك -

م2014-2-22 -و–م 2014-2-15-و-م  2014-1-18عقدت  بتاريخ    -واالعتماد األكاديمي ضمان الجودة       

م 2013أغسطس  15الي-ابريل   4من –اليمن-صنعاء -الشامل يفي المؤتمر األكاديمي لدعم الحوار الوطن  شاركم -  

.(Academic Conference for Supporting the Comprehensive Dialogue.2013)                      

   3-1من الي برعاية رئاسة الوزراء و وزارة التعليم الع  المؤتمر العلمي للمراكز العلمية  و البحثيةفي مشارك    -

  جامعة صنعاء. –كلية الطب البشري -م، 2016أغسطس                   

1نية المعلومات و الشبكات )تق في لمؤتمر العلمي األولا    محكم-
st
 Scientific Conference on Information  

              Technology and Networks )1-2  صنعاء. -جامعة االندلس–م 2016نوفمبر    
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 . م 21/8/2016جامعة ذمار -بكلية الحاسبات و نظم المعلومات–رئيس لجنة القبول و المفاضلة     نائب -

  . IPV6ي الندوة الخاصة بالمشروع الوطني لالنتقال من االصدار السادس من بروتوكول  االنترنت ف   مشارك -

 م2016 -صنعاء–اليمن –والمنعقدة في زارة االتصاالت              

ة في ورشة تحديد اولويات البحث العلمي في مجال تقنية المعلومات و االتصاالت في الجمهورية اليمني   مشاركة شهادة  -

 م.2016اكتوبر  -7-6الخميس –إطار المؤتمر العلمي االول ، جامعة االندلس، صنعاء ،اليمن 

  –ذمار  -كلية مجتمع الدرب  –في ورشة عمل أعداد  الخطط الدراسية  والمفردات التفصيلية  للمواد   مشارك -

م.2013- 2-7–قسم  تقنية المعلومات  –اليمن                  

التجسير بين كليات المجتمع والمعاهد التقنية والجامعات    طفي ورشة عمل حول أعداد معايير وضواب   مشارك -  

م2012-سبتمبر-صنعاء  -اليمن -برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي م. هشام شرف الدين -اليمنية األهلية       

كلية  –الدراسية منهجية إعداد الخطةاالستراتيجية والتطوير والتحسين المستمر للخطة مجال ب ورشة عمل في     مشارك -  

م 2012-سبتمبر-ر جامعة ذما–علوم الحاسوب ونظم المعلومات                       

م2012-أغسطس-جامعة ســباء –تخصص هندسة برمجيات –في ورشة عمل أعداد الخطة الدراسية مشارك    -  

م.2010- Viva workshop     -جامعة بوترا الماليزية –كلية علوم الحاسوب  –في ورشة عمل  مشارك   – 

م. 2009 .  - GPS –     حول برنامج الــ  -جامعة بوترا الماليزية  –كلية الهندسة  –في ورشة عمل مشارك  

ير لـلتـمـيز و االبــداع . منحت شهـادة تـقد –جامعة  ماليزيا–في المؤتمر العلمي  للدراسات العليا  مشارك     -  

م.  2009برعاية وزير التعليم الماليزي ووزير التعليم اليمني .                    

برعاية  د. مهاتير محمد  -ماليزيا -كواللمبور -في مؤتمر الـسالم الدولي ضد جرائم الحرب مشارك    - 

م2008 –ماليزيا  -رئيس وزراء ماليزيا  االسبق   .                         

سيالنجور –في المؤتمر الدولي أخطار المخدرات وتأثيرها علي طالب المدارس والجامعات  مشارك    -  

م2008 –ماليزيا  –برعاية وزير الشباب الماليزية                        .                   

م.2008-البحرين  -  Intelligent systems (ICIS-2008) – المؤتمر العلمي  في   مشارك  

م.2008-ماليزيا  –جامعة بوترا ماليزيا  -في المعرض العلمي للدراسات العليا الرابع      مشارك -  

م 2008  - GPS - حول برنامج الــ  -جامعة بوترا الماليزية –كلية الهندسة  –في ورشة عمل     مشارك  

م .2008 – اسيإندوني –ايش السلمي والبناء في مــؤتمر  التع    مشارك -  
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 سابعا  : الشهادات التقديرية :- 
  لوم الحاسوب ونظمعالبرامج كلية وتطوير الخطط وتوصيف  في  ة الخاصعمل ال في ورشة  شهادة مشاركة  -

  م2019-3-( 24-23) جامعة ذمار  -المعلومات                      

    المنشور  بالمجلة  العلمية المتخصصة لمجلة سبأ م 2017- 2016فضل بحث علمي للعام أ شهادة

 حيث كان البحث بعنوان:      لتكنولوجيا    المعلومات والشبكات

((Best Paper Award )) :-  

Measure Security  Requirement Specification  For System Using Fuzzy Logic  

 

م برعاية 2015-مارس -المشاركة بورشة العمل تحت شعار  )بناء عالم رقمي أفضل جدير بثقة المستهلكين ( -

تتعلق بخدمات االنترنت  والخصوصية واالمان والتعويض وحقوق المستهلكين وحماية -وزير الصناعة والتجارة

لومات للتجارة االلكترونية  وتقييم وضع الخدمات الرقمية االلكترونية  والقواعد المنظمة  التي البيانات وتبادل المع

 تحمي جميع االطراف .

في المؤتمر العلمي االول للمراكز العلمية –شهادة مشاركة  مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -

 م2016-اغسطس -3-1والبحثية المنعقد خالل الفترة من 

م2016 –جامعة العلوم الحديثة –من الدفعة )تحت امرك يا وطن( كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات  وتقدير شكر شهادة -  

-علي الجهود والتميز في العمل واالشراف علي مشاريع التخرج للعام مقدمة من  جامعة ذمار وتقدير شكر شهادة -

م2016 –-2015    

للمشاركة الفاعلة و الجهود الطيبة -جامعه صنعاء –ة الحاسوب و تكنولوجيا  المعلومات من كلي شهادة شكر و تقدير-

 .م6/2016/  13 -12أثناء المشاركة الفعالة في ورشة فتح برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

ة في أنجاح     تقديرا لجهود والمشارك -من المؤتمر األكاديمي لدعم الحوار الوطني الشامل  -شهادة مشاركة   -  

  م. 2013أغسطس  15أبريل  الي   3لمؤتمر األكاديمي لدعم الحوار الوطني الشامل خالل الفترة من أعمال   ا        

 .م2014 -2013 لبعض جلسات الحوار في مؤتمر الحوار الوطني الشامل رقابي عضو    شهادة مشاركة    -

 - شهادة مشاركة  - منحت من مجلس االعتماد االكاديمي وضمان  جودة التعليم العالي بعنوان  ) خبراء تقييم    

م  2014سبتمبر  4-اغسطس الي   -31(  من  البرامج االكاديمية                            

- شهادة مشاركة  - منحت من مجلس االعتماد االكاديمي وضمان  جودة التعليم العالي بعنوان  ) متابعة االداء لدعم 

.م 2015ديسمبر  -31-30(  من  ة التقييم الذاتيعملي  

مقدمه من مدير -وزارة الصحة العامة والسكان–مركز الصحة االنجابية بمحافظة ذمار من  وتقدير شكر شهادة -  
  م2016-ألنشاء واشراف علي نظام خاص بالمركز-اإلنجابية الصحةمركز                    

عة ذمار ا.د.محمد الرفيق  اشراف علي بناء وتسليم نظام برمجة وتطوير تطبيق جام رئيس من وتقدير شكر شهادة -  

  م2016-2-27-لجامعة ذمار دالدليل الجامعي اندر واي                   

  –جامعة سبأ –من الدفعة )تغريده وطن اليمن للجميع( كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  وتقدير شكر شهادة -

   م24-12-2015 
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م2015-جامعة ذمار –(كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات -من الدفعة) تكنولوجيا بال حدود وتقدير شكر شهادة -  

م2014-اكتوبر-االكاديمية اليمنية  –لبرنامج الماجستير –ورشة عمل أعداد وتقييم الخطة الدراسية شهادة مشاركة  -  

نتيجة للتميز والجهود والمشاركات في الفعاليات    -عمان  –ردن اال -السفارة اليمنية   من -شهادة تكريم    -  

م.  1998م و1996-واالحتفاالت  الوطنية  واالنشطة الطالبية                          

   ــداع االبو لـلتـمـيز -ماليزيا  -كواللمبور - أ.د.صالح باصرة -التعليم العالي ووزير – السفارة اليمنيةمن   -تقدير    شهادة -

م. 2009 -وزير التعليم الماليزي في المؤتمر العلمي الخاص بطالب الدراسات العليات بحضور                           

نتيجة  للجهود والمشاركات  في الفعاليات واالحتفاالت الوطنية    –ماليزيا -السفارة اليمنية  من  -شهادة تكريم    -  

م. 2010-ماليزيا  -نشطة  لطالب اليمن واال                          

للجهود واالسهام المتميز في   –ماليزيا   –ماليزيا(  -)المدرسة اليمينةمن مجلس االباء   – شهادة شكــر وتقدير  -  

م.    2010 -للمدرسة اليمينة  كمدير –انجاح العملية التعليمية والتربوية                         

   –الجامعة العربية للعلوم والتقنية  - ) الحكمة اليمانية (من  اللجنة التحضيرية لدفعة   – عرفانشهادة شكــر و  -

م. 2012للجهود واالسهام المتميز في انجاح العملية التعليمية                            

كلية علوم الحاسوب ونظم   - ) يمن السالم(من اللجنة التحضيرية لدفعة  -جامعة ذمــار  – شهادة شكـر وعرفان  -  

م.2011 -للجهود واالسهام المتميز في انجاح العملية التعليمية   –المعلومات الحاسوبية                                  

للجهود واالسهام المتميز في    –اليمن -صنعاء –من رئيس الجامعة العربية للعلوم والتقنية  – شهادة شكــر وتقدير  -

م.    2012 -انجاح  العملية التعليمية                                    

م. 2012-2011–للجهود واالسهام المتميز في انجاح العملية التعليمية–اليمن-جـامعة ذمـــار –شهادة شكـر وتقدير  -  

علي الجهود واالسهام     (بعلمنا  نرتقي) الدفعة -بمناسبة تخرج  –الجامعة اليمنية من  – شهادة شكــر وتقدير  -  

م.     2012 -2011 -المتميز في  انجاح العملية التعليمية                                     

تقديرا وتكريما للجهود المتميزة في الرقي   –اليمن -ذمـــار -كلية مجتمع الدرب الحكومية  –  شهادة شكـر وتقدير  -  

م. 2013-2012-بالعملية األكاديمية واالرتقاء بمستوي الطالب علميا وعمليا                                     

للجهود واالسهام   - (دفعة حلم اليمن) اللجنة التحضيرية  -من جامعة الملكة اروي   – شهادة شكــر وعرفان  -  

م. 2013-5-22المتميز في سبيل النهوض بالعملية التعليمية                                      

  للجهود واالسهام  المتميز في سبيل  -جامعه ذمار  لتنفيذ–مركز االستشارات االقتصادية   – وتقديرشهادة شكــر   -

.م2017-النهوض بالعملية التعليمية                                    

م2018-الموقع االلكتروني للمعهدانجاز مشروع  -من معهد االرتقاء العالي للعلوم الطبية – شهادة شكــر وعرفان  –  
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 ثامنا  : اإلشراف و مناقشات  مشاريع التخرج و    الرسائل العلمية :-  
  -حكم العديد من األبحاث والرسائل العلمية منها:مقيم ومأشرف و-

بعنوان  م2019-4-16  صنعاء جامعة -كلية الحاسبات  –لرسالة الماجستير  وعضو لجنة التحكيم خارجيمناقش  -  

“Improved Model For Semantic Information Retrieval”. 

 

بعنوان  م2019-   صنعاء جامعة -كلية الحاسبات  –لرسالة الماجستير  وعضو لجنة التحكيم خارجيمناقش  -  

“A Model of Video Transmission over VANET by Using Grouping Technique”. 

 

بعنوان م 2018-10-30 جامعة ذمار -كلية الحاسبات  –لرسالة الماجستير  وعضو لجنة التحكيم مناقش داخلي -  

"Efficient Mining of Frequent Item Set Using Improved FP-Growth Algorithm". 

    –طالبة سعاد عثمان   .جامعة صنعاء-كلية الحاسبات  –لرسالة الماجستير  خارجي وعضو لجنة التحكيممناقش  -

المخالفي  و مناقش داخلي د.مختار غيالن. اشراف ا.د.فضل باعلوي مناقش خارجي ا.م.د.منير عبد هللا سعيد هزاع   

  م2019-1-28بتاريخ            

  لغرض الترقية -جامعة أب-قسم الحاسوب  -كلية العلوم-ألعضاء هيئة التدريس–محكم لتقييم األبحاث العلمية  --

  م2018-11-18- درجة أستاذ مشارك من درجة استاذ مساعد الي العلمية              

ذمار.-جامعة  -كلية نظم المعلومات وتنقينه المعلومات - الماجستير وابحاث لطالب رسائل ليع  فاالشرا -  

صنعاء.--العليا تاالكاديمية اليمنية للدارسا –قسم علوم الحاسوب  -رسائل  لطالب  الماجستيرعلي  االشراف  -  

وتقنية  الحاسوب علوم تخصصلطالب  ية في مختلف المجاالت العلمية والتطبيق –علي مشاريع التخرج   االشراف -  

جامعة ذمار . –المعلومات                  

وتقنية  الحاسوب علوم تخصصلطالب  في مختلف المجاالت العلمية والتطبيقية  –علي مشاريع التخرج  االشراف  -  

جامعة الملكة اروي االهلية . –المعلومات                  

  –وتقنية  المعلومات  الحاسوب علوم تخصصلطالب     –التخرج وابحاث مشاريع  علي مناقش وممتحن خارجي -

م   2017-2016.-صنعاء–كلية المجتمع الدولية                  

لطالب  في مختلف المجاالت العلمية والتطبيقية  –التخرج وابحاث علي مشاريع  المناقشةرئيس لجنة و  االشراف  -

      .جامعة سبأ االهلية –وتقنية  المعلومات  الحاسوب معلو تخصص               

    علوم تخصصلطالب  في مختلف المجاالت العلمية والتطبيقية  –التخرج  وابحاث  علي مشاريعاالشراف  - 

   وغيرها - - االردنية االهلية-جامعة  اليمنية –وتقنية  المعلومات  الحاسوب    

م 2018-7-18بتاريخ   - الكلية الدولية– لقسم علوم الحاسوب التخرج لمشاريع   المناقشةرئيس لجنة -  

-3-3بتاريخ   -جامعة صنعاء –كلية الحاسبات –لمشاريع التخرج لقسم علوم الحاسوب    لجنة المناقشة عضو--

م 2019  
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  - ( 2013د.منير عبدهللا سعيد المخالفي)اث العلمية لمؤتمر الحوار ضمن االبح , نشر بحث علمي

 -(استقاللية الجامعات اليمنيه ماليا وادرايا ألجل  تنمية تعليمية شاملة ومستدامة ومتكاملةبعنوان ) -األكاديمي 

. 777777017 -346636(  برقم تسلسل  1أغسطس .كتاب رقم )15-أبريل  4األكاديمي  من ؤتمر الحوارم   

 

التنمية التعليمية وارتباطها بالتنمية  (,نشر ورقة علمية بعنوان )2013د.منير عبدهللا سعيد المخالفي ) -  

االقتصادية في اليمن من خالل التخطيط االستراتيجي المبني علي أسس علمية سليمة في ظل التنمية الشاملة        

   (  برقم تسلسل  2)أغسطس .كتاب رقم  15-أبريل  4من   -مؤتمر الحوار األكاديمي  -(والمتكاملة والمستدامة    

       346636- 777777017 .  

Publications:                 المنشورة                                         العلميةاالبحاث       

 Muneer A. Hazaa, Abdul Azim Abd Ghani, Ali Mamat, Hamidah Ibrahim,” 

Secure Aspect oriented approach to improvement role based access control 

systems. Organized by SERSC Sponsored by IEEE Technical Committee on 

Scalable Computing Seoul, Korea, 2009 the 11th IEEE International Conference 

on High Performance Computing and Communications (HPCC-09(. 

 

 Muneer A. Hazaa, Abdul Azim Abd Ghani, Ali Mamat, Hamidah Ibrahim, 

“Secure Software Architecture For Role-Based Access Control Using Aspect-

Oriented Design.“Yemen Postgraduat Students Exhibition In Malaysia -

2010(Ypse 2010). 

 

 Muneer A. Hazaa, Abdul Azim Abd Ghani, Ali Mamat, Hamidah Ibrahim,” A 

Structure For Security Aspect-oriented Designation Enforcement Assurance 
“proceedings of the ICIS – 2008 The International Conference on Intelligent 

Systems 1-3 December 2008 Bahrain Conference Center, Crowne Plaza Hotel 

Kingdom of Bahrain .www.icis- 2008.org -TP01-11M Hazaa, University of Putra, 

Malaysia. 

 

 Muneer A. Hazaa, Abdul Azim Abd Ghani, Ali Mamat, Hamidah Ibrahim, (2009), 

Aspect-Oriented Approach for Secure Role Based Access Control 

Framework. European Journal of Scientific Research. 

 

 Muneer.H, Abdul Azim Abd Ghani, Ali Mamat, Hamidah Ibrahim, (2010), 

Design and Verification of A Secure Aspect Oriented Framework for Role 

Based Access Control. (submitted to ACM Journal Transactions on Computer 

Systems) 

 

  Dr. Muneer A. S.Hazaa, Ibraheem Aljamal,  (April 18, 2013), Graph Database    

Model and Query Language for Graph Database, (S.J.I.T.N Vol .1 ( 2013 )) 

Available at: www.sabauni.net/ojs , Journal home page: www.sjitn.net,  

 

 

http://www.sabauni.net/ojs
http://www.sjitn.net/
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 Dr.Muneer A.S.Hazaa, Sala al-hagrey , (1-3 October 2013), Using Conceptual 

Ontology to Design E-Government in Yemen. The Conference of Digital 
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Other skills: 

 Researching and planning skills. 

 Ability and willingness to develop myself and learn more with strong comprehension.  

 Ability to gain new skills and assume new responsibilities. 

 Excellent verbal communication skills with other(s). 

  Ability to work cooperatively in a team environment with good team building skills.  

  Ability to interact effectively with people from different nationalities. 

  Task-specific leadership skills. 

  Creative thinking skills. 

  Reading science fiction, jogging, and visiting new places....... 


