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  المؤهل العلمي: 
 (.جدا   وبتقدير)جيد سطاملاجستري يف علم احلاسوب من جامعة الشرق األو 

 وبتقدير)جيد(. علم احلاسبات االلكرتونية من جامعة االمرية مسية للتكنولوجيا بكالوريوس يف 

 
 الخبرات:   
 مركز االعتماد وضمان الجودة. –الجامعة األردنية  ( حتى األن –58/55/8536) 

في مركز االعتماد وضمان الوظيفة التي تم العمل من خاللها 
 دةالجو 

 الفترة الزمنية

  رئيس شعبة التقييم
  رئيس شعبة جودة املوقع االلكرتوين

  رئيس شعبة االعتماد الوطين
 وحىت  58/55/8536 رئيس شعبة احملتوى االلكرتوين
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 وحدة القبول والتسجيل –الجامعة األردنية  ( 55/58/8536 –86/56/3777) 
 الفترة الزمنية التسجيلو القبول وحدة في  الوظيفة التي تم العمل من خاللها

 58/55/8536وحىت  تسجيل كلية اآلداب واآلثار والسياحةرئيس شعبة 
  رئيس شعبة تسجيل اللغات األجنبية وكلية الرتبية الرياضية

  اخلدمات الفنيةشعبة  / أداريرئيس
 وحىت 86/56/3777 تسجيل / أداريرئيس

 
 م المتطورة.شركة النظ (15/51/3777 -3772/ 88/35)
 شركة كوبرا لتكنولوجيا الحاسوب (35/35/3772 -35/58/3772)
 

  :/اعمال مهنيةاإلنجازات
 

 في مركز االعتماد وضمان الجودة الــــاألعم       
برنامج لطباعة شهادات امتحان الكفاءة الجامعية وأتمتة المساهمة في تطوير  -

 من قبل الطلبة.

سات التعليم العالي وضمان جودتها ألمتحان ضابط ارتباط هيئة اعتماد مؤس -
 الكفاءة الجامعية.

 المساهمة في تطوير وأتمتة مواصفات البرامج األكاديمية. -

تقديم المساعدة الدائمة والمستمرة إلى وحدات وكليات الجامعة ودعمها من  -
هيئة اعتماد حسب معايير  أجل الحصول على شهادة ضمان الجودة الوطنية

 .وضمان جودتها م العاليمؤسسات التعلي

 والسياسات الخطط ووضع وتقديم التوصيات تطوير،المساهمة في   -
هيئة للتعليمات ومعايير الجامعة ومعايير  لالعتماد الوطني وفقا واإلجراءات

 .وضمان جودتها اعتماد مؤسسات التعليم العالي



 

 تخطيطتقديم المساعدة الدائمة والتوصيات المستمرة إلى كليات الجامعة ال -
دارة والتنظيم  إلغاء مادة دراسية قائمة: االعتماد الوطني وتشمل عمليات وا 

, استحداث مادة دراسية, استحداث قسم أكاديمي, استحداث برنامج أكاديمي,
 ,تعديل خطة برنامج أكاديمي, تجميد/ إلغاء برنامج أكاديمي, الخطة الدراسية

مخطط المادة , سم أكاديميتعديل مسمى ق, مقترح استحداث برنامج أكاديمي
 .مخرجات التعلم, الدراسية

طلب اعتماد خاص ورفع طاقة االستيعابية من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم    -
  وضمان جودتها. العالي

طلب اعتماد عام ورفع طاقة استيعابية عامة من هيئة اعتماد مؤسسات    -
    وضمان جودتها. التعليم العالي

من هيئة  الدكتوراةأو  الماجستيرأو  البكالوريوسبرنامج طلب اإلعتماد/      -
   وضمان جودتها. اعتماد مؤسسات التعليم العالي

نموذج اجراءات استكمال نواقص هيئة اعتماد مؤسسات التعليم    -
   وضمان جودتها. العالي

 .7553يزو االمشروع المساهمة في  -

 عمال في وحدة القبول والتسجيلاأل 

 .التسجيل اليومية في وحدة القبول أدارة العمليات -

 للقبول واإلجراءات والسياسات الخطط ووضع قديم التوصياتتطوير, وت  -
 وسياسات العالي والبحث العلمي التعليم لتعليمات وزارة وفقا والتسجيل
 .الجامعة

 الخارجية والمؤسسات والمجتمع، الجامعة دوائر من لالستفسارات تحليل تقديم -
 .يالدعم الفن التي يقدمها موظفي اإلدارية الخدمات على واإلشراف

 .التقنية المعقدة والمسائل الفنية بةالطل حل مشاكل  -
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دارة والتنظيم التخطيط,   -  وتنفيذ تخطيط: وتشمل والتسجيل القبول عمليات وا 
 نظر وجهة من الجامعة عمليات على تؤثر التي والخدمات المشاريع وتقييم
 .والتسجيل القبول

 والتسجيل القبولب المتعلقة الجامعية واإلجراءات السياسات وتنظيم تطوير -
 .معتمدة غير والطالب واالئتمان، السابق، نقل، جديد، ذلك في بما للطالب

 والتسجيل التسجيل االلكتروني الطالب، معلومات نظام خطط وتحديث متابعة -
 .القصيرة الرسائل باستخدام

 وتلخيص التسجيل، وعملية بالقبول المتعلقة والمعلومات البيانات وتحليل جمع -
 .بها المعمول تقارير ىإل ذلك

 .اإلداريين الموظفين وتدريب تقييم وعمليات إدارة على اإلشراف -

 الحسابات طلبات على الموافقة طريق عن التسجيل ونظام القبول صالحيات -
زالة الوصول الى البرامج المختلفة امتيازات الجديدة،  .النشطة غير الحسابات وا 

 المتعلقة بالقبول الطلبة مشاكل لحل ةوالجامع الموظفين اإلدارات مع التعاون -
 متأخر وقت تسجيل في المزدوج، والتسجيل

 .واليوم والوقت الدراسي للمواد المطروحة من الكلية حسب تاريخ الجدول نشر  -

  والتسجيل السنوي للقبول التقويم إنشاء وبناء -

 
 الدورات:   
 
- (33/1/8555  _55/55/8555 ) ASP.Net – ةالجامعة االردني 
 الجامعة االردنية  –االدارة المتوسطة    ( 31/35/8551 – 51/35/8551) -
 مركز الوعد الثقافي  -رل درو و ك (  35/7/3772 – 35/2/3772) -
 مركز الوعد الثقافي  - فوتو شوب (  35/7/3772 – 35/2/3772) -
- (3/2/3772 – 81/2/3772   ) Windows NT Server 4.0 

 ولوجيا الحاسوبشركة كوبرا لتكن – 



 

( صيييييييييييييييييييانة اجهييييييييييييييييييزة الحاسييييييييييييييييييوب الشخصييييييييييييييييييية  35/5/3772 – 8/8/3772) -
"Software and Hardware Maintainance"  

 الشركة االوروبية الخليجية للخدمات التجارية  –  
 Software"( صيانة اجهزة الحاسوب الشخصية  3/7/3772 – 3/8/3772) -

and Hardware Maintainance"    
 شركة االوروبية الخليجية للخدمات التجاريةال   –   

 المشاريع والرسائل:
نمييييييييوذج محسيييييييين لشييييييييبكة هوبفيلييييييييد العصييييييييبية لكشييييييييف التطفييييييييل فييييييييي نظييييييييام  -

 (.8531)المعلومات

 : اللغات   
 
 اللغة العربية  -
 اللغة االنجليزية -


