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 بسـم اللـه الرحنـن الرحيـم                    

 السيـرة الذاتيـة              

          .الوحيشيازدهار الوحيشي امحد  . أ

 
 

 املهارات املهنية:

 
 

 :اللغات
 
 
 

 

 البيانات الذخرية                                            Personal Data        
------------                                                           -----------  

 : م.1974/ 9/  7 تاريخ السيالد 

 :(.دمحم و عسخو  إبخاهيػ) وعشجي ثالثة أوالد ةمتدوج الحالة اإلجتساعية 

 :صبخاتة مكان الدكؼ 

 :ة/ قسووا صبلر اي ٍوو عضووه أٍوودر سووذلٌة الهٍووة صبرىذةووة  وو  صسة  الؽظيفةةة الحةةةالية 

 .وصالبلت ووٍة

 
 

  السؤهالت العمسية                                                       Education     
 ---------------                                                            -------- 

 م.1997م عا الداوية جامعةة  الهشجسة بربخاتةة كمية  حاسب بكالؽريؽس هشجسة 

 م 2010عام  جشدورة  أكاديسية الجراسات العمياة  هشجسة حاسب ماجدتيخ. 

 .دبمؽم متؽسط في البخمجة المغؽية العربية مؼ السعهج الكشجي 
 

 

 
 

 
 تدرية الحاسوب

 التصميم

 الثرمجة

 االنجليزية

 العرتية
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  التجرج الؽظيفي                                                        Career    

     ---------------                                                              ------ 
 م 1997ة  صبخاتةة  مهشجسة بسعهج متؽسط لمحاسؽب. 

  م.2005ة  صبخاتةلتخبية اكمية  الجغخافيابقدػ متعاونة 

 بذعبية صبخاتة وصخمان سابقًا. مفتر حاسؽب 

 م 2008 مؼ ة الجسيل التفتير التخبؽي ة رئيذ قدػ العمؽم التطبيقية. 

 م. 2010 مؼ بإدارة السشاهج التعميسية. طخابمذ. .خبيخ مادة الحاسؽب 

  2012و م2011ة  صبخاتةة  الهشجسةة كمية االلكتخونية بقدػ متعاونة. 

  .م.2012متعاونة في كمية االقتراد برخمان 

  م والتقشية رئيدة األقدام )الكهخبائية وااللكتخونية وتقشية السعمؽمات( بالسعهج العالي لمعمؽ
 صبخاتة.

 عزؽ هيأة تجريذ بكمية الهشجسة صبخاتة قدػ الكهخبائية وااللكتخونية 

 الخبخات العسمية                                       Practical Experience 
     -------------                                  ------------- 

  وتطبيقي نعخي . صبراتة السعهج الستؽسط لطالبتقشية السهشة تجريذ مادة. 

 ـ  نعخي . صبراتة السعهج الستؽسطلطالب  الحداب الفشي تجريذ مادة 

  ـ وتطبيقي نعخي . صبراتة لطالب السعهج الستؽسطتجريذ مادة نعػ التذغيل 

  .تجريذ مادة ورش لطالب الهشجسية. مجرسة الهشجسية صبخاتة 

 وكمية الهشجسة فيا بكمية التخبية صبخاتةتجريذ مادة فؽرتخان لطالب قدػ الجغخا. 

 .تجريذ مادة فيجؽال بيدغ لطالب الثانؽيات التخررية بتذاركيات عجة 

 لطالب كمية تقشيات الحاسؽب الداوية. (2و1) تجريذ مادة فيجؽال بيدغ دوت نت 

  لطالب الثانؽيات. بتذاركيات عجة. آكدذتجريذ مادة 

  ابقة والحجيثة . بعجة تذاركيات.الد إصجاراتهاتجريذ الؽيشجوز بجسيع 

 .تجريذ ميكخوسؽفت وورد. بعجة تذاركيات 

 .بعجة تذاركيات. تجريذ الفؽتؽشؽب 

 .تجريذ االنتخنت بعجة تذاركيات 

 .بكمية الهشجسة بربخاتة تجريذ مادة معالجات دقيقة ولغة االسسبمي ومعسمه 

 الهشجسة بربخاتة. بكمية تجريذ مادة االلكتخونيات الخقسية ومادة الفيجؽال بيدغ 

 .تجريذ مادة أسذ هشجسة كهخبائية بالسعهج العالي لمعمؽم والتقشية 
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 .تجريذ مادة هياكل بيانات بالسعهج العالي لمعمؽم والتقشية 

 .تجريذ مادة مقجمة الشعػ الخقسية بكمية الهشجسة 

  تجريذ مادة متحكسات دقيقةMicrocontroller .بكمية الهشجسة 

  تجريذ مادةEmbedded Systems . 

 .)تجريذ لغات بخمجة )سي بمذ بمذ وبايثؽن وجافا 

 صبخاتة والجسيلالججد السعمسيؼ القجرات لقبؽل  اختبارات في االشتخاك(). 

 .)إعطاء دورات مشهجية لمسعمسيؼ الججد )صبخاتة 

 دورة مشهجية لسعمسي الحاسؽب هحا العام بربخاتة. إعطاء 

 لحاسؽب )صبخاتة(. محاضخ لجورة تأهيمية تخبؽية لسعمسي ا 

 .تجريذ مادة ترسيػ السؽاقع لسعمسي مادة الحاسؽب  

 الخامذ, الدادس ......، ثالثة ثانؽي( الرادرة مؼ  عمسياً  كل كتب الحاسؽب ةمخاجع (
 .إدارة السشاهج

 .اعطاء دورة اكدل 

 .اعطاء ورشة االردويشؽ 

  اعطاء دورةlatex . 
 

 

  العمسيبيان باإلنتاج                                 Scientific Production 

   ---------                                               -------------- 

 .كتيب دبٍل صبمعها بهصف صبسيدس -1

 كتيب صبحيةهب بهصف صبسياع وأٌضي دبٍل صبمعها. -2

 كتيب صبحيةهب بهصف صبثيمه وأٌضي صبذبٍل. -3

 يةهب بهصف صبتيةع وأٌضي صبذبٍل.كتيب صبح -4

 بهصف صبثيوً ثيوهي. وصبذبٍل كتيب سقىٍة صبمعههميت -5

 كتيب سقىٍة صبمعههميت وصبذبٍل بهصف ثيبثه ثيوهي "صبحذٌث". -6

صبمشيلكة فً إعذصد مهص فيت بهمعيمل صبتً ةتهلد أذص صبعيم )طيوالت مج ولر سستخذم  -7

 طيقة صبشمة وصب ٌيح(.

 مف دصت صبلتب بسىه أوبى وثيبثه ثيوهي برذص صبعيم.صبمشيلكة فً بجىة إعذصد  -8

 صبمشيلكة فً ولشة عمل صبت اٍة وصبتعهٍا برذص صبعيم ك  ٍة ولشة. -9

 Self Checking Hardwired Control Unit Usingولقة عهمٍة اعىهصن  -10

( CED ) technique. 
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 Real-time Weather Station Monitoringولقة عهمٍة اعىهصن  -11

System Through Wireless Sensor Network (WSN) 

Using off-the-shelf and Open-Source Components 

 

 

 األعسال السهشية                                    Business Professional 

     -------                                         -------------- 

 خية والعسمية والترحيح . الشع االمتحاناتأعسال  في االشتخاك -

 . التفتير التخبؽي )الجسيل(بسكتب  عقجالحي  2009في عام  2ليشكذ مؤتسخ وتشديق عجادإ -

 . " عج السجيخ إدارياً السذاركة في إعجاد مشعؽمة " مدا -

 عزؽ في لجشة بخرؽص مالكات السجارس سابقًا. -

 .م 2010النجميدي عام لسعامل متشقمة وثابتة لمحاسؽب وامؽاصفات  إلعجاد لجشةفي  عزؽ -

 م.2010عزؽ مذارك في السؤتسخ الجولي الخامذ لمهشجسة  -

 .بالسشطقة الغخبيةرئيذ قدػ العمؽم التطبيقية  -

 .خبيخ مادة الحاسؽب لميبيا بإدارة السشاهج -

 تشعيػ عجة مؤتسخات عمسية مشها:اعجاد و  -

  في السعهج العالي لمعمؽم والتقشية اليؽم العالسي لالردويشؽ. 

  يؽم العالسي لالردويشؽ في كمية الهشجسة بربخاتةال. 

  اليؽم العالسي لالتراالت باالشتخاك معIEEE . 

 الجغخفةة الخقسيةةة والخةخائط التفاعميةة لخجمةةة  فةي االسةةتثسارية عمسيةةالشةجوة ال
  التشسية.

 السذاركة في اعجاد اليؽم الؽطشي لتقشية السعمؽمات. -

 ة الهشجسة صبخاته.السذاركة في لجشة تطؽيخ السشاهج بكمي -

 السذاركة في لجشة حرخ السعامل بجامعة صبخاته. -

 السذاركة في اعسال الجراسة واالمتحانات بكمية الهشجسة صبخاته. -

عزؽ في لجشة تشعيػ السمتقى السغاربي الجولي الثاني لسؤتسخ عمؽم وتقشيات التحكػ وهشجسة  -
 الحاسؽب.  
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 التجريبيةعمسية و الجورات ال              Scientific Sessions and Training 

   -------------                          ------------------- 
 بربخاتة. دورة إعجاد السعمػ.تحرمت عمى   - 1
 .IC3دورة الخخرة الجولية تحرمت عمى  – 2

 .SPSSدورة  تحرمت عمى – 3

 

  حزؽرشهادات: 

------------ 

 مؼ مبادرة طؽر نفدغ السعمػ الفعال: 

  ورشة مقجمة في التحميل األحرائي ببخنامجSPSS. 

 .تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجى الطالب 

  ورشة تأسيذ مخكد تجريب رقسي )مؼ مبادرة طؽر نفدغ و كالسبؽيشت و
 انكشؽ(.

 .ورشة استخاتيجيات التعميػ السجمج 

 .ورشة ترسيػ وارسال شهادات إلكتخونية 

  قسي.ورشة مؽاقع وتطبيقات مفيجة لمسعمػ الخ 

 .ورشة قبعات التفكيخ الدت 

 .ورشة تعخف عمى مؽدل كسشرة التعميػ االلكتخوني 

 .متى وكيف تقؽل ال 

 .كيف تربح معمػ خبيخ مؼ مايكخوسؽفت 

  ورشة صسػ افالم كختؽنية بؽاسطةRENDERFOREST- 

ANIMAKER – DOODLY - POWTOON. 

  االفتخاضي عبخ مشرةورشة صسػ معخضغDigital Age Education . 

  .ورشة سسات معمػ القخن الحادي والعذخيؼ 

 .ورشة صسػ متجخك االلكتخوني بشفدغ 

 .ورشة انذطة تفاعمية 

 .ورشة بخامج الخوبؽت التعميسي 

  إيفاد واكاديسية إيفاد العمسية : –مشرة الباحثيؼ واألكاديسييؼ 

  .البحث العمسي وتجارب العمساء 
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  فيها.فشيات تحخيخ السقالة العمسية ومعاييخ الجؽدة 

  .التدؽيق اإللكتخوني خططه وطخقه الذاممة 
 

 :شهادات الذكخ والتقجيخ 

------------ 

 مكتب التفتير التخبؽي/ الداوية         2006-2007
  لمخخرة الجولية شخكة الذاممة                  2010
 كمية الهشجسة صبخاتة لمسذاركة في تشعيػ مؤتسخ.                  2019
2022                  IEEE  

 

 



 ومؼ واقع الديخة الحاتية ذخريةال السجونة عاليًا عمى مدؤليتي هحا وتعج البيانات
الؽحيذي ازدهار الؽحيذي احسج/  أ  

 

Ezdihar.alw@gmail.com 
 

Ezdihar.alwheshe@sabu.edu.ly


