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حي المربع  -الرياض
السعودية.
الـرقــم الـبـريــدي11261 :

شـيماء حسـن البن ـا محمـد حسـن
األهداف
المتعلقعة ععع ( :نظع المعلومعت الاراافيعة – ا ستشععت نعب عع – إنشعت
 العمل في جميع الماعتالخاائط الاقمية وتحاياهت – إجاا التحليال المكتنية للخاائط – قت ة جودة البيتنت الاقمية وقوانع البيتنعت
الاراافية – إخااج الخاائط وطبتنتهت).

التعليم
 2555 – 2554م
 تمهي ي متجستيا. 2554 – 2555م
 ليستنس آداب جراافيت (شعبة نظالتق يا العتم جي .
مشاوع التخاج ممتتز.

(جامعة الزقازيق)
معلومت

(جامعة الزقازيق)

جراافية).

الشهادات والدورات
شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ( )ICDLمن منظمة اليونسكو.
دورة في برنامج اإلكسيل متقدم.
دورة مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية ()Introduction to ARC GIS I, II
دورة في ( )Building Geodatabase Iمن الشركة المصرية للشبكات واالستشارات.
دورات في نظم المعلومات الجغرافية من:
 ماكز ماافق معلومت شبكت القتهاة الكباى. الهيئة العتمة لأل نية التعليمية. الهيئة العتمة لالستشعت نب ع ونلوم الفضت . -جتمعة الزقتزيق ،كلية اآلداب ،قس الاراافيت ،شعبة نظتم المعلومت الاراافية.







مهارات الكمبيوتر



تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ()ARC GIS 10 - Erdas Imagine 9.2 – AutoCAD 2008
التطبيقات األخرى )M.S Office 2007 (Word-Excel-Access-PowerPoint

خبرات العمل
 العمل الحالي
الشركة المصرية للشبكات واالستشارات

محلله نظ معلومت

جراافية (مب أغسطس  - 0226حتى )2009

المسؤوليات الرئيسية:
)1
)0
)3
)4
)5

نت قتن ة البيتنت والمعلومت لخايطة المملكة العا ية السعودية والم ن الكباى.
المشت كة في إن اد وإنتتج الخاائط الاقمية المستخ مة في إص ا دليل إ شتدي للمملكة تإلضتفة إلى
التح يث ال و ي لهت.
المشت كة في مشاوع وض الاموز الباي ية في م ينة الايتض ،الذي ينفذ مب قبل مكتب المهن س
ا ستشت ي " ،زكي محم نلي فت سي".
اإلشااف الفني واإلدا ي نلى مامونة مب ستمي الخاائط.
اكتشتف أخطت الاس (المبتني ،الطاق) تإلضتفة إلى مااقبة نونية البيتنت تستخ ام منتات (.)ESRI

 العمل السابق
جامعة الزقازيق – كلية اآلداب

أخصتئية نظ معلومت

جراافية (مب يوليه  - 0224يوليه )0226

المسؤوليات الرئيسية:
)1
)0
)3
)4

السيرة الذاتية

المشت كة في مشاوع تطويا التعلي العتلي تلاتمعة.
إنشت قوان البيتنت الاراافية لمحتفظة الشاقية.
إنشت األشكتل والاموز الخاائطية نلى انتمج (.)ArcGIS
إنطت محتضاا ودو ا ت يبيه لطلبه الليستنس تلاتمعة في الباامج اآلتية:
)(Office – AutoCAD – Erdas Imagine ver 8.6 – Arcview ver9, 3.2 – Introduction to ARCGIS9
صفحة 1

اللغة
العربيـــــة :ممتتز
اإلنجليزية :جي

البيانات الشخصية






تاريخ الميالد
الحالة االجتماعية
الجنسية
الديانة
النوع

:
:
:
:
:

 02أكتو ا 1920م.
متزوجة.
مصاية.
مسلمه.
أنثي.

جميع األوراق والمستندات من شهادات الخبرة والتدريب المطلوبة متاحة.

السيرة الذاتية

صفحة 0

