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استمارة بيانات عضو هيئة التدريس

بيانات عامة:
االسم

القسم

عبدالعزيز صالح يسلم بن حبتور

المسمى الوظيفي

الجنسية

استاذ مساعد

رقم التلفون

اإليميل
Email
التخصص الدقيق

5652937296

التخصص العام

علوم الحاسوب

هندسة الكترونية واتصاالت

يمني
drazizhabtoor@gmail.com
تراسل بيانات وشبكات الحاسب

المؤهلات الدراسية:
نوع المؤهل

تاريخه

بلد الحصول عليه

الجامعة

طريقة الحصول عليه

الدكتوراه
ماجستير
بكالوريوس
الثانوية

2052
2005
1991
1291

العراق
العراق
اليمن
اليمن

التكنولوجية بغداد
التكنولوجية بغداد
عدن
حنيشان

بعثة دراسية
بعثة دراسية
انتظام
انتظام

مالحظات

المرتبة العلمية:
المرتبة
Title
محاضر
أستاذ مساعد

تاريخه
Date
2005
2052

بلد الحصول عليه
Country
العراق
العراق

الجامعة
University
التكنولوجية بغداد
التكنولوجية بغداد

طريقة الحصول عليه
Study Theme
بعثة دراسية
بعثة دراسية

مالحظات
Note

المواد التي درستهاTeaching Courses :
المادة
Course Name
تراسل بيانات وشبكات الحاسب
تصميم المنطقي الرقمي
تنظيم الحاسب ولغة التجميع
الذكاء االصطناعي
لغة البرمجه سي++
فيزياء
شبكات الحاسوب
تراسل البيانات
المعالج الدقيق
معمارية الحاسوب
الشبكات العصبية
تامين المعلومات

السنة
Teaching Year
9516-9511
9512-9552
9516-9511
9519
9511
9511
9515-9552
9515-9552
9515-9552
9552
9515
9552

مالحظات
Note
كلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة نجران
كلية العلوم واآلداب بشرورة  +جامعة حضرموت +االحقاف
كلية العلوم واآلداب بشرورة  +جامعة حضرموت
كلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة نجران
كلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة نجران
كلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة نجران
جامعة حضرموت +جامعة ساتكليمنت العالمية +االحقاف
جامعة حضرموت +االحقاف
جامعة حضرموت+جامعة ساتكليمنت العالمية
جامعة حضرموت+جامعة ساتكليمنت العالمية
جامعة حضرموت+جامعة ساتكليمنت العالمية
جامعة حضرموت+جامعة االحقاف

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
9559
9552-9553
9552-9555
9515-9559
9559
9559-9555
9552-9556

جامعة حضرموت
جامعة حضرموت
جامعة حضرموت
جامعة حضرموت
جامعة حضرموت
جامعة حضرموت
جامعة حضرموت

اجهزة اإللكترونية
نظم االتصاالت
التراسل الرقمي
المايكرويف
نظام تحويل االتصاالت
خطوط االرسال
االتصاالت الكترونية

Publication inside the University :الأبحاث العلمية المنشورة في الجامعة
1. Bin-Habtoor A-Aziz Saleh Y. and M. A. Zaher, (2011) "A Survey on
Plagiarism

Detection

Systems

",IEEE

International

Conference

on

Information and Computer Applications (ICICA), Dubai, UAE, March 18-20,
2011.
Publication outside the University :الأبحاث العلمية المنشورة خارج الجامعة
1- Bin-Habtoor A-Aziz Saleh Y. (2004) "Design and Implementation of Virtual
Privet Networks (VPN) for University". Engineering & Technology Journal,
Scientific Journal Published by University of Technology, Vol. 25, No. 2,
2004 Baghdad, Iraq.
2- Bin-Habtoor A-Aziz Saleh Y. (2004) "An Optimum Topology Connection of
an ATM Based University Networks" Engineering & Technology Journal,
Scientific Journal Published by University of Technology, Vol. 23, No. 3,
2004 Baghdad, Iraq.

3- Bin-Habtoor A-Aziz Saleh Y.(2002) "Optimizing the Frequency Response of
General Electronic Networks Using Symbolic Analysis"

3rd National

Conference on Computer, Communication, Control and System Engineering,
University of Technology, Baghdad, Iraq.
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الأنشطة والأعمال الإدارية التي مارستهاAdministrative Tasks :
 .1منسق قسم علوم الحاسب (بنين وبنات) كلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة نجران للعام االكاديمي -1271
1279هـ
 .9منسق التعلم اإللكتروني  E-Learningكلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة نجران للعام االكاديمي
1277-1279هـ
 .7مدير عام شبكة المعلومات في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا من عام  9515-9559م.
 .2ممثل جامعة حضرموت أمام وزارة التعليم العالي لشبكة المعلومات من عام 9515-9559م.
 .6أستاذ مساعد :بجامعة حضرموت منذ عام  9552م الى اليوم.
 .5تصميم شبكة معلومات لجامعة حضرموت العمل جاري بالتنفيذ بتمويل حكومي وإشراف هولندي.
 .3تصميم شبكة معلومات لمبنى رئاسة جامعة حضرموت الجديد )تمت المناقصة عليها(
 .9تصميم شبكة معلومات لربط جامعة حضرموت ببقية الجامعات اليمنية عبر وزارة التعليم العالي) شبه
مكتملة(.
 .2مدرس في التربية والتعليم ألكثر من  29عام ( 9557/1291م ) تخللها العديد من المناصب االدارية
والدورات والشهادات التقديرية

أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي
 -1رئيس فريق المحور االول (المعيار األول :الرسالة والغايات واالهداف ،المعيار الثاني :إدارة البرنامج ،المعيار
الثالث :إدارة ضمان جودة البرنامج) في محاور معايير االعتماد األكاديمي.
 -9المشاركة في أعداد رؤية و رسالة وأهداف برنامج قسم علوم الحاسب
 -7المشاركة في إعداد المعايير األكاديمية لبرنامج قسم علوم الحاسب
 -2المشاركة في أعداد خطة دراسية جديدة قيد التنفيذ لجميع المقررات الدراسية للقسم
 -6توصيف المقررات التخصصية لبرنامج قسم علوم الحاسب
 -5توصيف برنامج علوم الحاسب بشرورة
 -3إعداد دليل الطالب لقسم علوم الحاسب بشرورة
 -9إعداد التقييم الذاتي األولي لكلية جامعة نجران .
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الاشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)
)1

ورشة عمل إعداد التقييم الذاتي جامعة نجران.

)9

االتجاهات الحديثة في التدريس كلية العلوم واآلداب بشرورة  /جامعة نجران 1277/1/19-13 -

)7

ورشة عمل في صياغة األسئلة وبناء االختبارات

)2

ورشة عمل في التعليم االلكتروني (مدرب) (.نظام البالك بورد ،الفصول االفتراضية ،نظام االمتحانات االلكترونية ،
تسجيل المحاضرات)

)6

الخطة االستراتيجية لجامعة نجران

)5

مناقشة الخطة الدراسية لبرنامج علوم الحاسب لكلية علوم الحاسب جامعة نجران

)3

توصيف البرامج واعداد التقارير السنوية  9517/6/16م

)9

معايير الجودة في العملية التعليمية جامعة نجران 9511/19/17-19 -

)2

معايير الجودة في محور التعليم والتعلم جامعة نجران  9517/7/12-19 -م

 )15ورشة عمل في معايير الجودة والتخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي جامعة نجران شرورة
1279/19/12هـ
 )11ضمان الجودة والتقويم المؤسسي  9517/9/93-95م
 )19معايير الجودة في محور دعم خدمات الطالب جامعة نجران  9517/9/19 -م
 )17ادارة مشروعات الخطة االستراتيجية جامعة نجران  9519/11/12-17 -م
 )91 )12التعلم االلكتروني لنظام  – Blackboardكلية العلوم واآلداب بشرورة  /جامعة نجران -15 -
9512/19/19م
)16

توصيف البرنامج جامعة نجران 1277/9/9 -هـ

 )15توصيف المقرر جامعة نجران 1277/9/9 -هـ
 )13مهارات المدير الفعال جامعة نجران 1277/1/19-13هـ
 )19استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس كلية العلوم واآلداب بشرورة  /جامعة نجران -13 -
1277/1/19هـ
)91

اعداد ملف المقرر كلية العلوم واآلداب بشرورة  /جامعة نجران 1272/2/1 -هـ
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:الإشراف على الأنشطة اللاصفية
:اإلشراف على رسائل البكالوريوس التالية


Developing an Online Hotel Management system



Developing an Online Library Management System



On-line Examination System



نظام المخازن والمبيعات لمحل إعمار شروره



Design and implementation of On-Line School Management system



Implementation of WCDMA System Codec and Spreading / Dispreading in
mobile Communication.



Implementation and Simulations of OFDM.



Analysis and Simulations of Time Division-Synchronous Code Division Multiple
Access (TD-SCDMA) system.



Design and analysis SDH Ring Network for Hadhramout Governorate.



Implement & Simulate Internet Café.



Design and analysis WiMax Networks for Hadhramout University.



Design and analysis the connection between Wi-Fi and WiMAX / GPRS.



Design and Implementation Ethernet Network-to-the Factory.



Design and analysis Infrared Wireless LANs for Faculty of Engineering &
Petroleum of Hadhramout University.



: العالمية باسمSt-Clements اإلشراف على رسالة ماجستير مقدمه لجامعة
"The Role of the Automated System in Organizing and accelerating the



accounting system for Hadhramou University of Science and Technology" للطالب
.حسن عبدهللا بامقاء
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عضوية اللجان في الكلية:


رئيس لجنة المحور االول (المعيار األول :الرسالة والغايات واالهداف ،المعيار
الثاني :إدارة البرنامج ،المعيار الثالث :إدارة ضمان جودة البرنامج) في محاور
معايير االعتماد األكاديمي.



رئيس لجنة الجداول


1275

عضو لجنة الجودة بالقسم



عضو لجنة تطوير الخطط والبرامج



المرشد األكاديمي لعدد من طالب قسم علوم الحاسب



رئيس لجنة المتابعة التعليمية



رئيس لجنة المعادالت



عضو لجنة البحث العلمي



عضو لجنة الحاالت الطالبية بالكلية



عضو لجنة جودة التعليم والتعلم بالكلية



رئيس لجنة تطوير الخطط والبرامج



عضو لجنة االختبارات بالكلية



عضو لجنة الرصد بالكلية



المرشد األكاديمي لقسم علوم الحاسب إضافة إلى مرشد المستوى األول في القسم

اللغات Languages :


منذ عام 1275-1277

اللغة العربية االم  +اللغة االنجليزية (جيد)  +اللغة األلمانية (جيد)

1275
1275

ألعوام سابقه

