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 السيرة الذاتية

 

 غياث النحاس االسم:

 موفق  اسم األب:

 .1966 -دمشق مكان وتاريخ الوالدة:

 عربي سوري .الجنسية :

 .مزة جبل -دمشق العنوان:

 963944307569+ هاتف خميوي:

 0963116625405+ هاتف المنزل :

ghnahhas@outlook.com:: mailE   

 ___________________________________________________________ 

 الشهادات والخبرات:

 الشهادات:

 .2012-جامعة دمشق–المعهد العالي لمتنمية اإلدارية -ماجستير في إدارة األعمال -1

 .1994-جامعة دمشق–كمية التربية –دبموم عالي في التأهيل التربوي  -2

  –كمية العموم  -)بكالوريوس( في العموم الرياضية شعبة األنفورماتيك )المعموماتية(  زةإجا -3
 . 1990 –جامعة دمشق 

 ( .ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) -4
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  الخبرات : 

 الرياضيات وتدريب عموم الحاسب اآللي : في مجال تدريسسنة(  32) خبرة-1

 - الجامعة السورية الخاصة  -مدرس في كمية الحاسوب والهندسة المعموماتية 

 )وما زلت مستمرًا بالعمل ...(. .8/4/2017   إلى     1/9/2010من  

 - جامعة القممون الخاصة .–مدرس في كميتي الهندسة المعموماتية والعموم التطبيقية 

 . 1/6/2008   إلى     25/9/2004من 

 - 7/3/2008   إلى   7/7/2007من  –مدرب في مؤسسة المأمون الدولية. 
 - الخاصةالجامعة العربية األوربية –مدرس في كمية الهندسة المعموماتية. 

 . 2/2/2007  إلى       1/10/2006من 

 -جامعة دمشق–المالك( كمية الهندسة المعموماتية مدرس في قسم العموم األساسية)من داخل 

 (....س عممي أ)وما زلت عمى ر   4/2017/ 30   إلى    11/10/2001من 

 - جامعة دمشق –كمية التربية –معمم صف –مدرس )من خارج المالك( في قسم تربية الطفل 

 )وما زلت مستمرًا بالعمل...(. 30/4/2017   إلى    15/09/2001من 

 -( مدربSoftware-Hardware  في مركز الحاسوب )– جامعة دمشق 

 .31/08/2002  إلى     02/02/2001من 

 - وزارة الثقافة .-دمشق –في المركز الثقافي بالمزة  بمدر 

 . 01/04/2004   إلى      01/09/2000من 

 - طبرق –المعهد العالي لممهن الشاممة  -مدرب في قسم الشبكات وتحميل نظم المعمومات-
 .31/08/1999  إلى    1994 /27/09من  -ليبيا
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 - محافظة دمشق–مديرية التربية –مدرس في الثانوية المحسنية الخاصة 

 .31/08/1994إلى       15/09/1993من   

 . 31/08/2001إلى     15/09/2000ومن   

 -محافظة دمشق–مديرية التربية -مدرس في مدرسة طمحة التيمي 

 .31/08/1991إلى      15/09/1990من    

  VB.Net - Pascal – C++ -Java - C #.Net:  في برمجة المغات خبرة -3

 . (Hardware-Software) خبرة في مجال صيانة الحاسوب-2

مقرر حسابات جامعة دمشق( –)كمية الهندسة المعموماتية اإلشراف عمى مشاريع الطالب -4
 عممية .

  أقوم بتدريس المقرارات التالية:

                    .مبادئ عمل الحاسوب -1
  .دارات كهربائية والكترونية -2
 .دارات منطقية -3
 ./القسم النظريبحوث عمميات -4
 عممي.-/ نظري(3-2-1تحميل رياضي) -5
 .الجبر الخطي -6
 .الجبر العام -7
 .حصاء واالحتماالتإلامبادئ  -8
 .حاسوب تربوي -9

 (3-2-1البرمجة ) -10
 .المدخل إلى الخوارزميات والبرمجة -11



4 
 

 .1بنيان حاسوب  -12
 .الحاسوبالمدخل إلى عموم  -13
 ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب   -14
 ( MATLABتحميل عددي ) -15
 عممي.–/نظري قياس (–أعداد -عمميات حسابية-رياضيات )مفاهيم هندسية -16
 عممي. -/نظري( Computer skillsمهارات حاسوب ) -17
 .تحميل نظم المعمومات -18
 .تطبيقات إدارية -19
 .تقانة معمومات -20
  .المعادالت التفاضمية -21
  1نظم تشغيل -22
 رياضيات متقطعة. -23
 الحسابات العممية(.مقرر اإلشراف عمى مشاريع الطالب) -24

 األبحاث المنشورة :

 بحث بعنوان "دور إستراتيجية تدريب العاممين في تطوير أدائهم " )دراسة ميدانية في

المجمة -مجمة جامعة دمشق –الجمهورية العربية السورية(  -وزارة التعميم العالي 
 .2015-الهندسية

 المغات :

 المغة األم:العربية.-1

 .(جيد) :االنكميزية-2

 الرياضة . –المطالعة  -القراءة الهوايات :
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