
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية

 

 
 المعلومات الشخصية

 

 محمد عمر احمد علي العيسى االسم

 الصريح -اربد  –االردن  العنوان

 00962-778485240 محمول

 االردنية الجنسية

  عضوا هيئة تدريس في جامعة جدارا عنوان الوظيفة

 Mohammadal-issa@jadara.edu.jo البريد االلكتروني

 العربية واالنجليزية اللغات

 متزوج الحالة االجتماعية

 
 

 التعليم

 
 2/2/2010العربية للعلوم المالية والمصرفية( ) ماجستير       في نظم المعلومات الحاسوبية

 
 23/2/1988 ) جامعة اليرموك ( بكالوريوس    في علم الحاسوب

 

 
 الهدف الوظيفي

 
 ومتابعةيوية مع بيئة تنافسية في علوم الحاسوب ة وحتقدممنضمام إلى منظمة اال

 النمو.فرص  تهيئ ةجيدمهنة 
 
 

 



 ملخص وظيفي
 

. وخالل هذه المدة كنت 1988لقد عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ عام 
 .تطبيقات متعددة وتصميم مواقع االنترنت وتطوير دارة وتحليل وبرمجة إاعمل في 

 
 :التالية الجامعات والكلياتي مجال التدريس في وفي االونة االخيرة عملت ف

 
 . سنوات(   6)على رأس عملي جامعة جدارا  -
 . سنوات(   3)كلية القيادة واالركان الملكية  -
 . سنوات(   5)كلية الملك حسين الجوية للطيران  -

 

 ملخص للخبرات
 

 :االنظمة و ادارة المشاريع تشمل التاليوبرمجة عام في تحليل  25اكثر من 
 
 في كلية القيادة واالركان . مدير تكنولوجيا معلومات -
 في كلية الملك حسين الجوية . مدير تكنولوجيا معلومات -
 .  سنوات( 6)على رأس عملي  مدرس في جامعة جدارا -
 مبرمج ومحلل انظمة في سالح الجو الملكي . -
 . محلل انظمة في جامعة جدارا مبرمج و -
 . ادارة مشاريع والمتابعة للمشروع -
 :   العمل في مجال لغات متعددة -
 

(Oracle 10g , DBA , Oracle Application server,Web Design , PHP, HTML, CSS , 
JAVASCRIPT , MySql,C++ ) 

 
 معرفة جيدة في مجال شبكات الحاسوب . -
 تصميم  بنية تحتية لشبكات الحاسوب . -
 .(Hardware / Software)صيانة االجهزة الشخصية  -
 
 
 
 



 لدوراتا

 

Seq                                                        Name 

 
1 

 

(GIS ) Online Computer Aided Photographic Interpretation (OCAPI)--France 

في فرنسا تحليل الصور الجوية والفضائية وعمل إحداثيات بواسطة الكمبيوتر     
 

 
2 

System Engineering 
 

-  System analysis,-Unix operating system 
-  System documentation techniques,-Database programming  
-  Database design,-Database administration 
-  System performance,-Data communication,-Reliable design, 
-  Project management,-System development workshop  
       

 
3 

Oracle 
 

-  Introduction to Oracle RDBMS,-Oracle designer/2000 
-  Oracle  DBA 
-  Oracle 10g (database and developer) 
-  Oracle developer 
-   Building Solutions for Microsoft Windows ,   
-   Administering Microsoft Programs 

6 Web Design using ( PHP , HTML , JAVASCRIPT , CSS , MYSQL ) 

7 COBOL, FORTRAN 

9 MCP        MCSA        MCSE  
 

-  Implementing a Microsoft windows 2000 professional & Server   
-  Implementing & Administering Microsoft  Windows 2000 Directory  Services 
-  designing a Secure Microsoft  Windows 2000  Network 
-  Microsoft  Windows 2000 Network & Operating Systems Essentials 
-  Implementing a Microsoft windows 2000  
   Network Infrastructure 
-  deploying & managing  Microsoft Internet   
   Security & acceleration Server 2000 
-  Implementing & managing  Microsoft    
   Exchange 2000         

 

 
 



 تم انجاز عدة مشاريع منها :

 
 .لقيادة سالح الجو الملكي تحليل صور فضائية بواسطة الكمبيوتر .1
 .لقيادة سالح الجو الملكيالمشاركة في مشروع الملفات الشخصية  .2
 العلمية الملكية.المشاركة في مشروع الملفات الشخصية لدى الجمعية  .3
 ب لكلية الملك حسين الجوية .وبناء شبكة حاس .4
 بناء شبكة حاسوب لكلية القيادة واالركان الملكية . .5
 بناء موقع الكتروني لكلية القيادة واالركان الملكية . .6
 . وقع الكتروني لجامعة جدارا بناء م .7
رجاع ، )التزويد ، الفهرسة والتصنيف ، االعارة واال برمجة نظام المكتبة .8

 . را لجامعة جدا االستعالم عن الكتب(
 . نظام اللوازم لجامعة جدارا برمجة  .9

 .صادر والوارد لجامعة جدارا برمجة نظام ال .01
 برمجة نظام الصيانة لمركز الحاسوب. .00
 برمجة نظام العيادة. .02
 برمجة نظام متابعة الخريجون. .01
 برمجة نظام عمادة شؤون الطلبة. .01
 . لدائرة األمنمتابعة الطالب برمجة نظام  .05
 برمجة نظام البصمة للعاملين في الجامعة . .01

 
 

 
 

 :امكانيات خاصة 
 
 المطلوبة.القدرة على العمل تحت الضغط وفي ظل الخطة  .1
 .الحرجةوفهم الحاالت  تحمل المسوؤليةالقدرة على  .2
 .القدرة على اإلقناع والتأثير على اآلخرين مع مهارات التفاوض .      3
 . متازة على التعلم الذاتيقدرة م .4
 تحفيز ذاتي والعمل تحت الظروف القاسية. .5
 متعددة الثقافات.القدرة على العمل في بيئات  .6
 
 


