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  .دلوت البحر، شرق اجلزيرة، اجلزيرة  الميالد  .طه الفضل طه علي  االسم

  عقافلا رفصالا  المفضلاللون   .القراءة والكتابة  الهواية

  العامل االسالمي  بيئتي  .احلكم العطائية  الحكمة

  

  الوضع الحالي

 صصخت ،دكتوراه يف تقانة املعلومات  العلمي

  ةيتامو لعمو يج

  دعاسم ذاتسأ   ةفصلا

 .نالا يتح م2017،ير هز الا ميعز لا ةعماجب ،ةيتامو لعمو يجلا زكر م ريدم   العمل

 نالا يتح 2013 ،كلية علوم احلاسوب وتقانة املعلومات، يجر اخلا نو اعتلا لو ؤ سم.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
2 

 

  )م2017-2006( حامعة الزعيم االزهري

  م2016  جامعة الزعيم األزهري  مدير مركز اجليومعلوماتية

، كلية علوم احلاسوب وتقانة جامعة الزعيم األزهري  رئيس اللجنة العلمية

  املعلومات

  م2012- 2010

جامعة الزعيم األزهري، كلية علوم احلاسوب وتقانة   رئيس جلنة التعاون اخلارحي

  املعلومات

  م2017- 2013

  م2015- 2012  كلية علوم احلاسوب وتقانة املعلومات  حماضر 

  م2007- 2006  جامعة الزعيم األزهري، مركز املعلومات  حملل ومربمج

  م2007  .جامعة الزعيم األزهري، عمادة املكتبات املركزية  حملل ومصمم نظام املكتبة االلكرتونية

  م2007  جامعة الزعيم األزهري، مركز املعلومات  حملل ومصمم نظام احلضور واالنصراف

  م2007  جامعة الزعيم األزهري، عمادة الشؤون العلمية  نظام السجل االكادميي عضو فريق تصميم

  م2007  .جامعة الزعيم األزهري، عمادة الدراسات العليا  نظام الدراسات العليا عضو فريق تصميم

  م2007  جامعة الزعيم األزهري، كلية اهلندسة  مساعد تدريس

  م2009  املعلوماتكلية علوم احلاسوب وتقانة   مساعد تدريس

  م2012  جامعة الزعيم األزهري، مركز ترقية االداء  دورة تدريبية، ترقية االداء االكادميي

  م2011  جامعة الزعيم األزهري، مركز ترقية االداء  دورة تدريبية، تعليم عن بعد

  م2015- 2006  جامعة الزعيم األزهري  االشراف علي مشاريع التخرج بكالريوس

  10/2013  مركز تقانة املعلومات واللغات  وتعدين البياناتدورة حتليل 

  4/2012  مركز ترقية االداء االكادميي واالداري  دورة اعضاء هيئة التدريس

دورة كيفية اعداد املشاريع البحثية وفق مواصفات 

  اجلودة املطلوبة

  1/2014  ادارة البحث العلمي

  10/2014  تنمية املوارد البشريةادارة   )2)(1( دورة نظم املعلومات اجلغرافية

  12/2012  ادارة التدريب وتنمية املوارد البشرية  دورة االسعافات االولية يف ا�تمع والتمريض املنزيل

  2/2015  ادارة التدريب وتنمية املوارد البشرية  )2)(1(دورة متقدمة نظم املعلومات اجلغرافية

  3/2015  وتنمية املوارد البشرية ادارة التدريب  )2)(1(دورة االستشعار عن بعد
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 املؤمتر العريب الدويل لتكنولوجيا املعلومات  حضور املؤمتر

 )ACIT2013(  

12/2013  

املؤمتر العاملي لنشر تكنولوجيا املعلومات   

 واالتصاالت يف االوساط االكادميية

10/2010  

  
  

 عمت�ا ةيمنت يف ةعو نتم ير خا تاطاشن ثحابللف ،ير هز الا ميعز لا ةعماجب صتخيام اذه : ةظحالم.  


