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  البيانات الشخصية

 

يوسف أبوراوي نيوسف عبد الرحم  اإلسم 

هويةرقم ال  118087م          

 الجنس  ذكر

50-50-8091  تاريخ الميالد  

يدر -مصراتة  –ليبيا   العنوان   

 الجنسية  ليبي

 تلفون    00181016620019

Yaburawi@Gmail.com / Yaburawi@it.misuratau.edu.ly بريد ألكتروني 

 

 المؤهالت العلمية

  اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص تاريخ اإلنتهاء

ليبيا -بريطانيا ماجستير تقنية معلومات 1581 مصراتة -ترنت   جامعة مصراته –جامعة ترنت    

سبكالوريو هـ الكترونية/حاسوب 2001  كلية التقنية الصناعية مصراتة ليبيا 

 

ليةمالخبرات الع  

  أسم الشركة/المؤسسة المكان الفترة الوظيفة

.صيانة وشبكاتمهندس  الجفرة -ليبيا  2003-2002  اإلداريةجهاز تنمية وتطوير المراكز    

.)الفترة المسائية(مهندس صيانة وشبكات مصراتة -بيا لي 2004-2003   المركز العربي الهندسي 

.)الفترة المسائية(مهندس تصميم وتنفيذ شبكات مصراتة -ليبيا  2005-2004   مكتب المميزون ألنظمة المعلومات 

.مهندس شبكات وإدارة نظم  
 

 المهام واألعمال:
عضو لجنة إنشاء ومتابعة منظومة حصر  -

 .األجانب
عضو لجنة إنشاء ومتابعة منظومة  -

 .يراتالتأش
 اإلصدارعضو لجنة دراسة وتصميم نظام  -

 .للتأشيرات واإلقامة لألجانب اآللي
عضو لجنة تصميم وتنفيذ منظومة مباحث  -

 الجوازات.
عضو لجنة تصميم وإنشاء البوابة  -

 اإللكترونية لمصلحة الجوازات والجنسية.
 

مصراتة -ليبيا  2012-2003 والتقنية لفنيةمجمع األقسام ا   

 
في قسم نظم االنترنت محاضر مساعد  

 
 المهام واألعمال:

 
الى )االنترنت. رئيس قسم نظم  -

05/52/1580) 
 E-Learningتصميم وبرمجة نظام  -

System. 
االشراف على مجموعة من مشاريع  -

 .ستخرج البكالوريو
 – 51/50/1580وكيل الكلية من ) -

59/85/1580) 
 

 

1580- ... مصراتة-ليبيا    

 
 
 
 
 
 

جامعة مصراتة –ومات كلية تقنية المعل  
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 في الكلية تدريس مجموعة من المقررات الدراسية

 وهي:
- ASP.NET 
 جافا. -
 إدارة شبكات ونظم. -
 هندسة برمجيات. -
 لغات برمجة. -
 تصميم وعمارة برمجيات. -
 إدارة المعرفة. -

 تدريس مقررات دراسية في أماكن أخرى وهي:
 .OOPة البرمجة الكائني -
 .Iقواعد بيانات  -
 .IIقواعد بيانات  -
 بناء التطبيقات البرمجية -

 

 

 
 
 
 
 

 المواد الدراسية
 

 المهارات الخاصة

اتوالشبك صيانة الحاسوب معرفة جيدة وعميقة بصيانة أجهزة الحاسوب المختلفة وبرمجتها وتتبع الشبكات والتعرف على مشاكلها.  1 

( وخبرة HTML,ASP,ASP.NET,PHPصفحات االنترنت )إجادة لغات البرمجة المستخدمة لتصميم وبرمجة   -
 . (Distributed Systemsسنوات في برمجة وتصميم التطبيقات الموزعة ) 0ال تقل عن 

 .C++ , JAVA معرفة جيده للغات البرمجة المختلفة  -
 .SQL  ,MySQLمعرفة جيدة بتصميم وتنفيذ قواعد البيانات  -
 .Joomlaمعرفة جيدة بأنظمة إدارة المحتوى  -

 2 البرمجة والتصميم

 3 التدريب والتدريس  (HTML ,C++,OOPق لي التدريس والتدريب لمستويات مختلفة لمواد حاسوبية متعددة )سب

ةالكتابة األدبية والفكري نشر مجموعة من المقاالت في صحيفة الناس .  4 

 

 المؤتمرات وورش العمل
برامج الدراسات العليامؤسسات صناعة االتصاالت في الدعم واالستفادة من االبحاث و دورعمل: ورشة   

مصراته. –التقنية الصناعية  ةكلي المكان:        
 

18-12-2010 
 

1 

اللجنة العلمية للمؤتمر \المؤتمر الليبي الدولي حول الحكومة االلكترونية  مؤتمر:  
طرابلس. –الهيئة الوطنية للمعلومات  المكان:  

 

11.15-07-2012 

 
2 

لخاص والعام في تنفيذ مشروع الخدمات اإللكترونيةالشراكة بين القطاعين ا عمل:ورشة   
طرابلس-معية الليبية للتقنية جال المكان:  

17-09-2103 3 

.مصراتة –ستارت أب ويك إند مدرب في حدث حدث:   
جامعة مصراتة. المكان:  

22-30-1231/31-31-1231  1 

رونية ضرة بعنوان )الحكومة االلكتمشارك في اليوم البحثي للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات بمحاحدث: 
.وقاعدة البيانات الوطنية(  

جامعة مصراتة. المكان:  
10-30-2312  2 

ضبط الجودة في التعليم العالي.ورشة عمل:   
جامعة مصراتة. المكان:  

11,12-11-2015 0 

 

 الدورات التدريبية

المكتبية. وتطبيقاتهدورة تدريبية في مبادئ الحاسب اآللي   ICDL 1 

.( 1559) لهندسة النظم.دورة شركة ميكروسوفت   MCSE 2 

(.1550.  )1550دورة شركة ميكروسوفت إلدارة نظام ويندوز   
Windows Server 2003 

course 
3 

 AFIS Training Course 4 (.1550)البصمة. اليابانية في مجال التعرف على  NECدورة تدريبية من شركة 
 

 

 


