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كفووو لتخصووصلتك الاجووال لتيفوو ،لل لتيفوو ،ياجةوتوللتك الاجووال .2

"يمتوازليو ل لتايوو لنتدوادلللن موا،لنتقوديل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل

 م.2011 للةال لي ل لتاييا ل ألخلىلويل كزل لدحاث"،ل

:ل"أثووللتافوووملنيووالتق وووا ل لووتيف ل لمت قوومللووبل لدحوو   ووا  ل

 ت مو ليسا و ل لدليت ل لشوئو للدىلا ال لميا دل ألز لي ".ل

 لتلنووو لو فوو ل لوو سس،لكفووو ل لتلنووو ،لجاييوو لللووبخووا للدنفووام .3

 .م2007،ل"جد لجودنتقديلل" ألز ل،ل

لوةووانسلاد الوتلنووو لاةوو ل لمكتدووا لو لميفايووا لوتك الاجوووال .4

،لجوود "لنتقووديلل"جووودجاييوو ل ألز وول،لل لتلنووو ،كفووو لل لتيفووو ،

 م.2004

 المنشورةالبحوث 

1- A Suggested Framework for Designing a 3D Virtual Learning 

Environment Based on Artificial Intelligence for Teaching the 

English Language for Students the Medical Students in Bisha 

University, Journal of Research in Curriculum, Instruction and 

Educational Technology (JRCIET), VoL2, No1, 2016. 

تطووايلل ةووتل توتو لتيفوو لتشوواهكبلااتموو ل فووجلتطدوقووا لجاجوومل -2

ت موو ليمواه  لتصومو ل لمقوله  ل يلكتلونوو لل لتلناي لوأثل اللب



 
 

و يتتاالنحا اللودىلأ اواهل وئو ل لتودهيسلنتاييو لنوشو ،ليتفو ل

 م.2016،لياهسل1،لق72ده ةا ل لنو للبل لتلنو لو ف ل ل سس،لعل

أثوولل خووت دلتقوودي لأنمووا ل لتة يوو ل لل جيوو للووبل ليووا ل ل -3

انوا للودىل يلتل  و ل فجلت مو ليماه  لتصومو لوإنتواقلاا  ودل لدو

ده ةوا ل لنوو للوبل لتلنوو لو فو لل ا ال لميا دل ألز لي ،ليتفو

 .94ل–ل49م،ل ل ل2014،لإنليمل3،لق48 ل سس،لعل

يفخووصلهةووال ل لوودكتاه ال"أثووللتافووومل لمتتميووا ل يلتل  ووو ل -4

لبلتقدي لأنما ليختفس ليو ل لتة يو ل لل جيو للوبلت موو ليمواه  ل

 لميا وودل ألز ليوو لتصوومو لوإنتوواقلاا  وودل لدوانووا للوودىلاوو ال

،ل27،لعده ةووا للووبل لتيفووو ل لتوواييبويوووالم لنحا ووا"،ليتفوو ل

 ل.459-ل447لم،ل ل 2014

 الخبرات ومجاالت العمل السابقة

يدهسل)أةتاذليةا د(لتك الاجوال لتيفو ،لجايي ل ةةك دهي ،ليصل،لي ل .1

 وحتجل آل .ل2016

،لكلخالود لمفو،لكفو ل لتلنوو ،لجاييو ل لمةا دلتق وا ل لتيفو أةتاذل .2

 .م2014،لإلجل2012 لممفك ل ليلنو ل لةيادي ،لي ل

،لكفو ل لتلنو ،لجاييو لنوشو ،ل لممفكو ل لمةا دلتق وا ل لتيفو أةتاذل .3

 .م2016،لإلجل2014 ليلنو ل لةيادي ،لي ل



 
 

  اال لتميو ل لمصلي للفكمدواتلل لتيفومب،لجمماهي ليصلل ليلنو . .4

،ل" ألز لل(ICDLدكا لول)يحا لللةا ل لدليت لواا  دل لدوانا لو لش .5

 م.ل2012ملوحتجل2008 لشليمل"،لي ل

،ل"شلك ل(ICDLيحا لللةا ل لدليت لواا  دل لدوانا لو لشدكا لول) .6

لل2008إلجلل2006 لدةمف لنالداب"،ل لتوزة،لي للل

يحا ووولللةوووا ل لدليتووو لواا  ووودل لدوانوووا لو لشووودكا لول .7

(ICDL)لم.2012وحتجللم2008،"أكاديمو ل لةاد  للفيفامل ةد هي "لي ل

يحا ووولللةوووا ل لدليتووو لواا  ووودل لدوانوووا لو لشووودكا لول .8

(ICDL)لم.2010م،لوحتجل2008،"أكاديمو ليداهكللألي "ل

،ل"لييمدل(ICDLيحا لللةا ل لدليت لواا  دل لدوانا لو لشدكا لول) .9

لم.2012م،لوحتجل2009 لتاثوقلو ل ظ لناز هةل لد خفو ل"ل

،ل"ل(ICDLو لشودكا لول)يحا لللةوا ل لدليتو لواا  ودل لدوانوا ل .10

ل2010 لميمدل ألي بللفت مو ل لدشلي لناليداةو ل لتان للاز هةل لد خفو ل"،ل

لم.2012ملوحتجل

،ل"لكفو ل(ICDLيحا لللةا ل لدليت لواا  دل لدوانا لو لشدكا لول) .11

لم.2012ملوحتجل2009 ليفاملجايي ل لقا لةل"لي ل

،ل"لكفو ل(ICDL)ليحا لللةا ل لدليت لواا  دل لدوانا لو لشدكا لو .12

 م.2012ملوحتجل2010 لحاةدا لو لميفايا لجايي ل لقا لةل"،ل



 
 

(،ل"لICDLيحا لللةوا ل لدليتو لواا  ودل لدوانوا لو لشودكا لول) .13

 م.2012ملوحتجل2011جميو لشدااليصلل لداب"،ل لتوزة،ل

(،ل"لICDLيحا لللةوا ل لدليتو لواا  ودل لدوانوا لو لشودكا لول) .14

 م.2012وحتجللم2011،ل لتوزة،ل لداب"لOne Solutionشلك ل

ل2009يل ج لخاهجبلنالموئ ل لقايو للاما لجادةل لتيفو لو ي تمادلي ل .15

 م.2012وحتجل

 وخبرات شهادات 

دوهةل ةووتخد ملاا  وودل لميفايووا ،ليلكووزلت مووو لاووده  لأ اوواهل .1

 م.2016 وئ ل لتدهيسلنتايي ل ةةك دهي ،لديةمدلل

زلت مووو لاووده  لدوهةلتصوومو لوإنتوواقل لمحتوواىل للامووج،ليلكوو .2

 م.2016أ ااهل وئ ل لتدهيسلنتايي ل ةةك دهي ،لديةمدلل

 ةووتخد مل لتق ووو للووبل لتيفووو ،لشوولك ليايكلوةووال ل ليالمووو ،ل .3

 م.ل2015

4. WINDOWS 8 IN THE CLASSROOMلشووووولك ل،

 م.2015يايكلوةال ل ليالمو ،ل

5. TEACHING WITH TECHNOLOGY BASICSل،

 م.2015شلك ليايكلوةال ل ليالمو ،ل



 
 

6. WINDOWS IN THE CLASSROOMلشوووووولك ل،

 م.2015يايكلوةال ل ليالمو ،ل

شوودكا ل لتا يوومل يجتمووا بلكم صووا لتيفومووو ،لي صوو لهو  ل .7

 م.2015لفتيفو ل لمستاح،ل

تكايووملتك الاجوووال لتيفووو للووبل لم ووا ا،لي صوو لهو  للفتيفووو ل .8

 م.2015 لمستاح،ل

 م.2014 لتقاي ل يلكتلونب،لي ص لهو  للفتيفو ل لمستاح،ل .9

(،ل مووادةلBlackboard 9.1دوهةليموواه  ل لووتيف ل ةلكتلونووبل) .10

 لووتيف ل ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل

 م.2013 لةيادي ،ل

دوهةلتصمو ل لمقله  ل ةلكتلونوو لادقوالللميوايولل لتوادة،ل موادةل .11

 لووتيف ل ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل

 م.2013 لةيادي ،ل

هةلتسيومل ةتخد مل أليدادللوبل لتيفوو ل ةلكتلونوب،ل موادةل لوتيف لدو .12

 ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل لةوويادي ،ل

 م.2013

دوهةلأةاةوووا ل ةووتخد ملنظووامل لوود كلنوواهد،ل مووادةل لووتيف ل .13

 ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل لةوويادي ،ل

 م.2013



 
 

(،لElluminate لسصوووالل يلتل  وووو ل)لدوهةل ةوووتخد ملنظوووام .14

 مادةل لوتيف ل ةلكتلونوب،لجاييو ل لمفوكلخالود،ل لممفكو ل ليلنوو ل

 م.2013 لةيادي ،ل

دوهةل ةوووتخد ملشووودكا ل لسووووديالكوووانسل نس،ل موووادةل لوووتيف ل .15

 ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل لةوويادي ،ل

لم.2013

 Camtasiaوموووو ل)دوهةلنلنوووايالإنشووواهل لسووووديا ا ل لتيف .16

Studioل مووادةل لووتيف ل ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل،)

 م.2012 لممفك ل ليلنو ل لةيادي ،ل

 لطالوو ،ل مووادةل لووتيف ل يةووا د  لكتلونووب يقووله دوهةلتصوومو  .17

 ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل لةوويادي ،ل

 م.2012

  لوتيف  إد هة اليوقلنظوام  و  و لتسا وم  لتا يوم دوهةلتيزيوز .18

 مادةل لوتيف ل ةلكتلونوب،لجاييو ل لمفوكلخالود،ل(،ل9٫1 ناهد ) لد ك

 م.2012 لممفك ل ليلنو ل لةيادي ،ل

،ل مووادةل لووتيف ل ةلكتلونووب،لجاييوو لا نووك تُسَيّووم كووومدوهةل .19

 م.2012 لمفكلخالد،ل لممفك ل ليلنو ل لةيادي ،ل

لكتلونووب،ل،ل مووادةل لووتيف ل ة ةلكتلونووب  لتوودهيس يموواه  دوهةل .20

 م.2012جايي ل لمفكلخالد،ل لممفك ل ليلنو ل لةيادي ،ل



 
 

،ل موادةل ةلكتلونوب  لمقوله لد واه  لةوليي   ليمفوو   لطليق دوهةل .21

 لووتيف ل ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل

 م.2012 لةيادي ،ل

 نواهد  لوتيف ل) لود ك إد هة نظوام اليوق  و   لطو ا تقوو دوهةل .22

دةل لووتيف ل ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل مووال(،9٫1

 م.2012 ليلنو ل لةيادي ،ل

 نواهد  لود ك لوتيف ل) إد هة نظوام اليوق  و   لط ا يتاني دوهةل .23

 مووادةل لووتيف ل ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو لل(،9٫1

 م.2012 ليلنو ل لةيادي ،ل

دةل لووتيف ل،ل مووا لتيفووو  لووب  لمستاحوو   لمصوواده تافووومدوهةل .24

 ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل لةوويادي ،ل

 م.2012

،ل موادةل لوتيف ل(Elluminate يلتل  وو ل)  لسصوال نظوامدوهةل .25

 ةلكتلونووب،لجاييوو ل لمفووكلخالوود،ل لممفكوو ل ليلنووو ل لةوويادي ،ل

 م.2012

26. THE TOEFL TESTلكفوووو ل ألد ا،لجاييووو ل لقوووا لة،ل،

 م.2010(ل،ل677ي لل667نمتماعلدهجا ل)

27. THE TOEFL TESTلكفووو ل ألد ا،لجاييوو لن مووا،لنمتموواعل،

 م.2010(ل،ل677ي لل676دهجا ل)



 
 

دوهةل لمل جيووا ل لخوواهجوا للمتةةووا لهيووا،ل ألاسووال،ل لقايووو ل .28

 .2010لاما لجادةل لتيفو لو ي تماد،لديةمدلل

دوهةل لمل جيووا ل لخوواهجوا للمتةةووا ل لتيفووو لادوومل لتوواييب،ل .29

إنليوملل4جادةل لتيفوو لو ي تمواد،للوجل لستولةليو ل لقايو للاما ل

 م.ل2009إنليملل9إلجلل2009

 لوودوهةل لمتقديوو للفموول جيو ل لخوواهجوو للمتةةووا ل لتيفووو لادوومل .30

 لتوواييبل"نموواذقل لمحاكوواةل"،ل لموئوو ل لقايووو للاووما لجووادةل

ل2009يوايالل20إلوجلل2009يوايالل17 لتيفو لو ي تماد،للوجل لستولةليو ل

 م.

دوهةل لمووول جيو ل لمك،سووو ،ل لقايوووو للاوووما لجوووادةل لتيفوووو ل .31

 م.2009أكتانللل20إلجلل2009أكتانلل13و ي تماد،للجل لستلةلي ل

وهش ل مملحوالل"لنول يال لوتيف ل ةلكتلونوبلو لوتيف ل و لنيودل"ل .32

نالتياو لي ليتفوسل لتودهي ل أليليكوبللفوتيف ل و لنيود،ل لقايوو ل

ل14يوايالإلوجلل11 لستولةليو للاما لجوادةل لتيفوو لو ي تمواد،للوجل

 م.2009يايال

وهش ل مملحالل"لنل يال لتيف ل ةلكتلونوبلو لوتيف ل و لنيودللوجل .33

دولل يتحادل ألوهونبل"لو لمقايو لنالتيواو ليو ل يتحوادل ألوهونوبل

(TAIEXل لقايو للاوما لجوادةل لتيفوو لو ي تمواد،للوجل لستولةل،)

 م.2009يايالل20يايالإلجلل19ي ل



 
 

 م.2008(،لICDLلقوادةل لحاة ل آللبل)ل للخص ل لدولو  .34

 م.2003لأكتانل،ل لم صاهة،ل6ييمدلل لميفايا ،نظ لللبل دنفاي .35

36. Developing Research Abilities: Idea Formulation and 

Research Management, King Abdulaziz City for Science and 

Technology General Directorate of Research Grants, which 

was held at University of King Khalid for one day one day 5 

March 2013. 

37. Applying the QM Rubric - FY12 (APPQMR): using 2011-

2013 Rubric, 2012. 

38. HP LIFE e-Learning course on “Basics of Finance”, 2014. 

39. HP LIFE e-Learning course on “Social media marketing”, 

2014. 

40. HP LIFE e-Learning course on “Profit and loss”, 2014. 

41. HP LIFE e-Learning course on “Unique value proposition”, 

2014. 

42. HP LIFE e-Learning course on “Maximizing capacity”, 

2014. 

43. HP LIFE e-Learning course on “Your target audience”, 

2014. 

44. HP LIFE e-Learning course on “Selling online”, 2014. 

45. HP LIFE e-Learning course on “Managing contact 

information”, 2014. 

46. HP LIFE e-Learning course on “Finding funding” , 2014 

47. HP LIFE e-Learning course on “Effective presentations”, 

2014. 



 
 

48. HP LIFE e-Learning course on “Customer relationship 

management (CRM)”, 2014. 

49. HP LIFE e-Learning course on “Hiring staff”, 2014. 

50. HP LIFE e-Learning course on “Presenting data”, 2014. 

51. HP LIFE e-Learning course on “Setting prices”. 

52. HP LIFE e-Learning course on “Cash flow”, 2014. 

53. HP LIFE e-Learning course on “Effective business 

websites”, 2014. 

54. HP LIFE e-Learning course on “Sales forecasting”, 2014. 

55. HP LIFE e-Learning course on “Marketing benefits vs. 

features”, 2014. 

56. HP LIFE e-Learning course on “Inventory management”, 

2014. 

57. HP LIFE e-Learning course on “Social entrepreneurship”, 

2014. 

58. HP LIFE e-Learning course on “Energy efficiency: Do more 

for less”, 2014. 

59. HP LIFE e-Learning course on “Effective leadership”, 2014. 

60. HP LIFE e-Learning course on “IT for business success”, 

2014. 

61. HP LIFE e-Learning course on “Strategic planning”, 2014. 

62. HP LIFE e-Learning course on “Business email”, 2014. 

 المشاركات الجامعية

 لمشاهك للبلتحكو لأ ماللا التك الاجوال لتيفوو لنمفتقوجل ةنود عل 

 م.2016 ل،انب،لكفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي ،لديةمدلل



 
 

تقجل ةند عل ل،وانب،لكفوو ل لتلنوو ل ل ا وو ،ل لمشاهك للبلليالوا ليف 

 م.2016جايي ل ةةك دهي ،لديةمدلل

تقدي لوهش ل مملأل ااهل وئ ل لتدهيسلنكفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجاييو ل 

  ةةك دهي ل فجل ةتخد ملنلنايالل شلةنتاقل لما دل لتيفومو .

 ل فجلتقدي لوهش ل ممللط الكفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي 

  ةتخد ملنلنايالل شلةنتاقل لما دل لتيفومو .

تدهي لأ ااهل وئ ل لتدهيسل فجليماه  ل لتدهيسل يلكتلونبلوتصمو ل 

 لمقله  ل يلكتلونو لو لتقوو ل ةلكتلونب،لناةتخد ملنظاملإد هةل لتيف ل

 ،لإلجل آل .2012،للبل لستلةلي ل9.1 ةلكتلونبلن كلناهدل

 فوجليمواه  ل لتيايومليو لنظواملإد هةل لوتيف لتدهي لا ال لتاييو ل 

 ،لإلجل آل .2012،للبل لستلةلي ل9.1 ةلكتلونبلن كلناهدل

،للبل لستولةلنوش نكفو ل لتلنو ،لجايي ل ةشل دل فجل لتيف ل ةلكتلونبل 

 ،لإلجل آل .2012ي ل

 لمشاهك للبللت  ل لميايملو ألجمزةلو لخديا لنقة لتق وا ل لتيفوو ل 

  ،لنسلعلجايي ل لمفكلخالدلندوش .نكفو ل لتلنو

 لمشاهك للبللت  ل لميايملو ألجمزةلو لخديا ،لنكفو ل لتلنو ،لنسلعلل 

 جايي ل لمفكلخالدلندوش .

 لمشاهك للبلليالوا ليفتقجلتا يمل ل،انبل لمقامللوبلجاييو ل لمفوكل 

  و.5/5/1435 ولإلجل2/5/1435خالدللبلنوش للبل لستلةلي ل



 
 

/ل1433نشط ل لسلعل لط نو للأل وا مل لتاييوو ل لمشاهك ل لسا ف للبلأ 

  و.1435/ل1434 و،لل1434

 لمشاهك للبلتقوو ل  ايلل لتيف ل ةلكتلونبلنمدهة لأ  مل لميللو ل 

  و.1435 أل فو ل)ن و (،ل

تقدي لجفة ل فمو لني ا  :ل"تافوومل لمتتميوا ل يلتل  وو لث ثوو ل 

 ل لمفوكلخالودلندوشو ،ل ألنيادللجل لتيفو "،لكفو ل لتلنو ،لللعلجاييو

 م.2014

ل

 المواد التدريسية

تدهيسليادةل لمتاحملو لميواه،ل لتيفوموو ،لاو الاةو لتك الاجووال 

  لتيفو ،لكفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

تدهيسليادةل لاةاتطل لتيفومو ،لا الاة لتك الاجوال لتيفوو ،لكفوو ل 

  لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

يادةليل كزليصادهل لتيف ،لا الاة لتك الاجوال لتيفو ،لكفو لتدهيسل 

  لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

تدهيسليادةلنظ ل لتص وم،لا الاة لتك الاجوال لتيفو ،لكفو ل لتلنو ل 

  ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .



 
 

تدهيسليادةل نتاقلنل يال لسووديال لتيفوموو ،لاو الاةو لتك الاجووال 

 فو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي . لتيفو ،لك

تدهيسليادةلإنتاقل للزمل لتيفومو ،لا الاة لتك الاجوال لتيفو ،لكفو ل 

  لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

تدهيسليادةل لتصمو ل لتيفومب،لا الاة لتك الاجووال لتيفوو ،لكفوو ل 

  لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

 ل لتيفومو ل لسوفمو ،لا الاة لتك الاجوال لتيفو ،لتدهيسليادةل لمصةل  

 كفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

تدهيسليادةل ةذ   لو لتةتو  ل لصاتو ،لا الاة لتك الاجوال لتيفو ،ل 

 كفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

 لتيفو ،لتدهيسليادةلييايمل لتيف ل ل  تبلو لفةا ،لا الاة لتك الاجوال 

 كفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

تدهيسليادةل لكتاال لمدهةب،لا الاةو لتك الاجووال لتيفوو ،لكفوو ل 

  لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

تدهيسليادةل لتحفومل لما ا بللمصادهل لميلل ،لا الاة لتك الاجوال 

  لتيفو ،لكفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

تدهيسليادةلنظ ل لميفايوا ل لددفواجل لوو ،لاو الاةو لتك الاجووال 

  لتيفو ،لكفو ل لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .



 
 

تدهيسليادةل لتلنو ل ليمفو ،لاو الاةو لتك الاجووال لتيفوو ،لكفوو ل 

  لتلنو ل ل ا و ،لجايي ل ةةك دهي .

فامل ختصايبللبل لتيفو لو لتيف للط الدنلحدي، ل تتا ا تدهيسليادةل 

 جايي لنوش .ليل كزليصادهل لتيف ،لنقة لتق وا ل لتيفو ،لكفو ل لتلنو ،

تدهيسليادةل ليمفوا ل لس و للبليل كزليصادهل لوتيف للطو الدنفوامل 

 ختصايبليل كزليصادهل لتيف ،لنقة لتق وا ل لتيفو ،لكفو ل لتلنوو ،ل

 جايي لنوش .

هل لتيف للط الدنفواملتدهيسليادةل ةتخد مل ةنتلن للبليل كزليصاد 

 ختصايبليل كزليصادهل لتيف ،لنقة لتق وا ل لتيفو ،لكفو ل لتلنوو ،ل

 جايي لنوش .

تدهيسليادةلتطدوقا ل لحاة للط الدنفامل ختصايبليل كزليصوادهل 

 جايي لنوش . لتيف ،لنقة لتق وا ل لتيفو ،لكفو ل لتلنو ،ل

 ختصايبليل كزللتدهيسليادةلإد هةليل كزليصادهل لتيف للط الدنفام 

 يصادهل لتيف ،لنقة لتق وا ل لتيفو ،لكفو ل لتلنو ،لجايي لنوش .

تدهيسليادةل ةتخد مل لحاة للبل لتيفو للط الدنفامل لتلنوو لو فو ل 

 جايي لنوش . ل سس،لنقة ل لتلنو لو ف ل ل سس،لكفو ل لتلنو ،ل

،لتدهيسليادةل ةتخد مل لحاة للبل لتيفو للط النكوالاهياسل لتلنوو  

 كفو ل لتلنو ،لجايي لنوش .

 العمليةالمهارات  
ل  لتالب:ل لكمدواتللتطدوقا خدلةللبل ةتخد مل 



 
 

[Microsoft Windows, Microsoft (Word, Excel, Access, 

Power Point, Out Look), Adobe Photoshop, Macromedia 

(Author Ware, Director) Adobe Flash, HTML and 

Programming Language (V. B. Net, C #, ASP.Net, SQL 

Server)]. 

 ل لتيفومو  لدليتوا للتصمو لوإنتاق 

 يا ا ل لاي ل لتيفومو تصمو لوإنتاقل 

 إخل ق(.ل–يانتاقلل–ل)تةتوملإنتاقل لسوديا ا ل لتيفومو  

 اللغات

Languageل
speaking writing understanding 

Ex Good Fair Ex Good Fair Ex Good Fair 

Arabic √   √   √   

English  √  √    √  

ل


