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العابدمهند 

 

تقنية ممتازة    أمتلك االمهارات  الهدفالتصال وفي  ولدي  تركيز على  خبرة ، 

الحاسوب.   تطبيقات  في  نهج أجيدة  أتخذ  الجديدة.  والمهام  للتحديات    ا  تحمس 

  ذو بيئة د  لتحقيق النجاح في جميع المشاريع. أحب العمل في مشروع معق    متميزا  

خبرة و  والتحدي. لدي خبرة في العمل تحت الضغطوالتطوير  لتعلم  ا  مختلفة نحو

خاللها   من  التي  المختلفة  الجودة  وتقنيات  عمليات  بإنجازات أ في  بكفاءة  هتم 

 .عملت بها مؤسسأي الجودة والتي ساعدت في اكتساب عمالء راضين عن 

 

 الهدف 
 

ونهج إيجابي لمهام التخطيط والتقييم والتحسين المستمر   حماسيالعمل في بيئة رائعة إلثبات أدائي المهني بموقف  

 .لمسيرتي المهنية

 الشهادات 
 

 

 

 
 

 الخبرات والتاريخ الوظيفي 
 

 ومكلف بالمهام اآلتية:  ،ASPUالشام الخاصة  جامعة اإللكتروني لموقع على المشرف   اآلن-2018

أمين سر مجلس البحث العلمي للجامعة )تحضير جداول أعمال ومحاضر الجلسات والملفات اإللكترونية   •

 والوثائق المتعلقة بها(. والعروض التقديمية 

 اإلشراف على الشكل اإلظهاري لموقع الجامعة.  •

 التنسيق مع فريق الموقع للحصول على أفضل مظهر.  •

  SEOوعمل الـ   التدريسية في الكليات كافة من خالل قالب معين  تحميل السير الذاتية لجميع أعضاء الهيئة •

 . لكل منهم

وعمل الـ    كافة من خالل قالب معين   فروع الجامعةفي    اإلدارية تحميل السير الذاتية لجميع أعضاء الهيئة   •

SEO لكل منهم . 

 . لكل منهم SEOوعمل الـ  من خالل قالب معين مجلس الجامعةتحميل السير الذاتية لجميع أعضاء  •

 . لكل منهم SEOوعمل الـ  من خالل قالب معين مجلس األمناءتحميل السير الذاتية لجميع أعضاء  •

سمعية ...( وتجهيز أغلفتها    –مرئية    –تحميل المحتوى العلمي لمقررات الكليات كافة )محاضرات نصية   •

 لكل منها. SEOعلى الموقع وعمل الـ 

 

  .Photogrammetryإختصاص  –  ITCالمعهد الدولي للمسح الجوي وعلوم األرض  –إنسخده  –هولندا  1985

 . Upper Intermediateبالمستوى    Bell Schoolشهادة بإتقان اللغة اإلنكليزية من  –نوريتش   –إنكلترا  1984

 . الراسم التحليلي للصور الجوية Trasterإختصاصي على تشغيل جهاز  –شركة ماترا  –باريس   –فرنسا  1983

 . إختصاص مساحة –المعهد المتوسط الهندسي  –جامعة دمشق  1981
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العلمية  تح • )الكتب  الجامعة   العلمية    –ميل منشورات  أغلفتها على    –المراجع  التخرج( وتجهيز  مشاريع 

 لكل منها.  SEOالموقع وعمل الـ 

، ومتابعة المنشور حديثا  منها  تحميل األبحاث العلمية المنشورة ألعضاء الهيئة التدريسية في الكليات كافة •

 مل إسم الجامعة.لألبحاث التي تح SEOلتحميله وعمل الـ 

والتواصل  • مستمر  بشكل  اإللكترونية  الجامعة  تحت الحقة  العلمي  الباحث  على  الباحثين  متابعة صفحات 

 معهم.

 متابعة تصنيف الجامعة على موقع ويبوميتركس ورفع البيانات والمقارنات والنتائج المتعلقة بكل تقويم. •

اختبار نهائي ...(    –محصلة أعمال    –اختبار فصلي   – اختبار ثان  –تحميل النتائج االمتحانية )اختبار أول   •

 لكليات الجامعة كافة على الموقع. 

رفع إعالنات كل ما يتم تحميله على الموقع على قناة التلغرام الخاصة بالجامعة والتي يشترك بها طالب  •

 .وبعض أعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية  الجامعة كافة

 ومعالجة العوائق. والتحديثات المطلوبة إطالعهم على آخر المستجدات حضور اجتماعات فريق الموقع و •

 . مظهرها بالتنسيق مع فريق الموقعالموقع والتوجيه لتحسين  ات اإلشراف على تبويب  •

 متابعة صفحات الموقع باللغات األربعة والتوجيه الستدراك النواقص. •

 على الموقع. إضافتها أو حذفها أو تعديلها التواصل مع كليات الجامعة للحصول على المعطيات المطلوب  •

 . بما يخص معطيات الموقع إعداد الكتب والمراسالت الخاصة مع الكليات بالتنسيق مع رئيس الجامعة •

الخاصة مع   • والمراسالت  الكتب  الرسمية إعداد  الجامعة  الجهات  ما يخص معطيات  ب  بالتنسيق مع رئيس 

 الموقع.

 . والمرفوع على الموقعمن الكليات  المحتوى العلمي الوارد حفظ وأرشفة وتبويب  •

كلية على    لحفظ وأرشفة وتبويب المعطيات الواردة من الكليات وفقا  ألسماء أعضاء الهيئة التدريسية لك •

 حدى.

أ  المديريات حفظ وأرشفة وتبويب المعطيات الواردة من   •  مديرية   للك  الكادر اإلداريعضاء  وفقا  ألسماء 

 على حدى. 

 . على الموقعالتواصل المستمر مع الكليات لتحديث المعطيات الموجودة  •

 . المرفوعة على الموقعوخطوط بيانية من المعطيات )إحصائيات( بيانات رقمية ملفات استخراج  •

 إطالع رئيس الجامعة على تطورات ومستجدات وعوائق العمل.   •

 متابعة توجيهات رئيس الجامعة مع الكليات والجهات المعنية بما يخص معطيات الموقع.  •

 . تعاون فعلي مع الزمالء كافة في كل ما يحتاجونه من مساعدات وخبرات متنوعة علمية وإدارية •
 

تنفيذية   9/2018 - 2016/ 11 العلمي    إدارة  والبحث  العلمية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  الجامعة لمكتب  في 

 تمث لت باآلتي: والتي   SPUالسورية الخاصة 

والعروض  )تحضير جداول أعمال ومحاضر الجلسات والملفات اإللكترونية  أمانة مجالس الشؤون العلمية   •

 .(ها ورفعها إلى مجلس الجامعةوإصدار القرارات المتعلقة بنود  والوثائق المتعلقة بهاالتقديمية  

  )تحضير جداول أعمال ومحاضر الجلسات والملفات اإللكترونية والوثائق المتعلقة بها أمانة لجان التظلمات   •

 . (وإصدار القرارات المتعلقة بنودها ورفعها إلى مجلس الجامعة

البحث العلمي  نشر  مكافأة  لحصول على  البحوث المنشورة المقدمة لثبوتيات  التنسيق مع الباحثين ودراسة   •

 وإدراجها ضمن جداول أعمال مجالس الشؤون العلمية. 

أستاذ مساعد، أستاذ( وإدراجها ضمن  ،  )مدرس  ترقية الباحثين إلى الوظيفة العلياالمتعلقة بتدقيق األوراق   •

 . إعداد قاعدة بيانات للسجالت باإلضافة إلى  جداول أعمال مجالس الشؤون العلمية،

 بين الكليات وفريق عمل الموقع.نسق إلكتروني لموقع الجامعة م •

 . (بعض الصالحيات )في لنظام األكاديمي الجامعي مستخدم ل •
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تنفيذية 2016/ 10 - 2015/ 10 العلمية    إدارة  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  الخاصة  لمكتب  اليرموك  جامعة  في 

YPU  :والتي تمث لت في 

من    الجامعة وكل ما يتعلق بأدائها لكليات  العلمية واإلدارية  هتمامات  ال جميع ال  متابعةوالالرقابة واإلشراف   •

 وواجبات المنسقين في كل منها. واالمتحانات  التدريسيةخطط الخالل 

 

السوري  مدير   2014/ 9 - 2005/ 5 التجاري  بالمصرف  اإللكتروني  الدفع  مديرية  في  وتسويق    CBSإنتاج 

 تمث لت بما يأتي: 

إدارة تنفيذية وتخطيط وإشراف وتوجيه لألقسام التابعة لدائرة اإلنتاج والتي هي:   10/2007 - 2005/ 5 •

وإرسال  التسليم  وقسم    السريةقسم طباعة األرقام  اف اآللي،  بطاقات الصر    قسم تشخيص إدخال البيانات،  قسم  

 . والمتابعةستمرار  اللضرورة ا  ومتطلبات العمل فيها  وتأمين احتياجات التسويق،    باإلضافة إلى فريق  بريد،ال

إلكترونيا   في سوري  CBSمع جميع فروع    التنسيق  2010/ 12  -  2007/ 11 • بيانات ة بعد ربطها  إلدخال 

 . أصوال  الخاصة بهم وتسليمها واألرقام السرية ف اآللي اعن بعد إلصدار بطاقات الصر  والتحكم العمالء 

ما يتعلق بجوانب بكل    تنفيذيكمدير إنتاج    إنهاء عملية التسويق الميداني والمتابعة  2014/ 9 - 2011/ 1 •

 . التجاري السوري بالمصرف  مديرية الدفع اإللكترونيفي  اإلشرافوالتخطيط  و المجموعة إدارة

 

و  2003/ 8  -  2002/ 6) على    (5/2005  -  2004/ 10)(  الجوية  الصور  باستخدام  رقمية   الرواسم إنتاج خرائط 

قسم نظم المعلومات في  نظام المعلومات الجغرافية    عمل  التحليلية المجسمة، رئيس فريق

 .GORSالعامة لالستشعار عن بعد   بالهيئة الجغرافية

 

 : الدوليةمدير إمتحانات في مدرسة الشويفات  10/2004 - 2003/ 8

واستالم االمتحانات من المركز الرئيسي في دبي وطباعتها وفق العدد المطلوب لكل  إدارة قسم اإلمتحانات  •

 فئة يوميا . 

 . تحضير ملفات االمتحان الخاصة لكل طالب بكافة الصفوف لكل مادة بشكل يومي •

 .نات اإلشراف على قاعات االمتحان وتوزيع وتوجيه المراقبين فيها أثناء االمتحا •

 .متابعة سير تسليم األوراق االمتحانية إلى قسم التصحيح المؤتمت  •

 أرشفة أوراق االمتحانات القديمة والحديثة. •

 

مركز ب في قسم االستشعار عن بعد    Photogrammetryرئيس فريق القياس التصويري   2002/ 6 - 1982/ 6

 : SSRCالدراسات والبحوث العلمية 

بالعديد من األهداف العلمية التي    • بالمسح التصويري    تبدأتتعلق الوظيفة  إنتاج وبمسح األراضي وتنتهي 

  . Trasterالخرائط الرقمية باستخدام الراسم التحليلي للصور الجوية

تأمين  بالمشاريع و المتعلقة  العلمية    واألبحاث متابعة آخر المقاالت المنشورة  والتي تتم فيها  المكتبة الفنية    أمين •

أحدث الكتب والمجالت العلمية المتعلقة باختصاصات الفروع التابعة لقسم االستشعار عن بعد بالتنسيق مع  

 مديرية التوثيق. 

 

حيث شاركت   يفي مكة المكرمة كمساح أرض  KARAاألولى مع شركة    ة العملتجرب 1982/ 4 - 1981/ 8

المسافات بعض  قياس    باإلضافة إلى،  يمع طريق رئيستقاطع طريق جانبي  وصلة  في بناء  

 المتعلقة بمنطقة عرفات.
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الخبرات العلمية و   المهارات الفنية   
 GIS Arc/Info – Arcإخراج الخرائط الرقمية باستخدام المرقمنات والمواسح وبرمجيات متعددة مثل   •

View    

 Trasterإخراج الخرائط الورقية من خالل استخدام الصور الجوية على جهاز   •

أتمتة الخرائط بمقاييسها المختلفة باإلضافة للصور الجوية والفضائية وكذلك الكتب والمقاالت والنشرات   •

 العلمية  
 

 الخبرات العامة 
طبيقية عليه وكذلك في إنتاج المشاركة بإعطاء دورات بالحاسوب الشخصي وبرامج تشغيله والبرمجيات الت •

 الخرائط الرقمية

 MS-Officeهائية لألعمال باستخدام ناللمسات اإلخراجية على المذاكرات ال •

 خبرة في التخطيط واإلدارة والتوجيه وتحسين األداء •

 خبرة في استخدام اإلنترنت وتوابعها  •

 اللغة اإلنكليزية جيدة جدا   •

 اللغة الفرنسية مقبولة  •
 

 الدورات المتبعة 
• CDS/ISIS  "1994لمدة شهرين  "مكتبات 

• GIS Arc/Info  "1993لمدة شهرين  "نظام المعلومات الجغرافي 

 1992ماكنتوش "تصميم وإخراج" لمدة شهرين  •

 1990أوتوكاد لمدة شهر  •

 1990-1988أربع مستويات لغة فرنسية   •

 1988أرشفة وتوثيق لمدة شهر  •
 

 معلومات شخصية 
 3741566-11-(963+)  -  988801475-(963+)الهواتف: 

 bringy@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 دمشق - 1961تشرين األول    20تاريخ الميالد:  

 الحالة العائلية: متزوج 

 رخصة القيادة: متوفرة

 الخالصة 
 

 تكنولوجيا جديدة في فترة وجيزة وعلى النحو المطلوب مؤهل لتعلم وتطبيق أي 

 

mailto:bringy@gmail.com

