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 برمجيات  ومطور مصمم  

 

 :المهنية الخبرات 

 . e-LADالوجبات الغذائية: توصيل ل ويب  تطبيق ✓

قمت بإنجاز هذا المشروع ليتوافق مع معايير ومتطلبات السوق المغربية خاصة والعربية عامة بسبب  •

االقبال المتزايد على مثل هذه الخدمات في السنوات األخيرة. تركزت اهداف المشروع في نقطتين مهمتين، 

او   بأنفسهموجباتهم  لتحضيرهما تسهيل عملية الطلب بالنسبة للزبناء الذين ال يتوفرون على الوقت الكافي 

. والنقطة الثانية في إعطاء فرصة للمطاعم ومحالت الوجبات السريعة لتوسيع زيارة مطاعهم المفضلة

كبرانتشارهم واستهداف  للمستهلكين. سهولة االستخدام وتنوع وسائل الدفع كانا من اهم المميزات التي   أ

 قمت باالعتناء بها اثناء عملية التطوير.

 ,PHP7 OOPبما في ذلك التصميم هي:  المشروع، واالدوات البرمجية التي قمت باستخدامها في  اللغات •

MySQL, JavaScript, Ajax, jQuery, Pusher, html5, Css3, Figma, Photoshop, UML method, 

Gantt Project 

كثر على تفاصيل المشروع:  •  https://www.Eddamoun.com/ar/projects/elad.html لالطالع أ

 

 . e-Platform: إلدارة الدروس التعليميةتطبيق ويب  ✓

قمت بإنجاز هذا المشروع بهدف تمكين المعلمين من مشاركة موادهم التعليمية مع طالبهم والتفاعل   •

للطالب تصفح المواد الخاصة بكل معلم واالشتراك في المساحة الخاصة بالمعلم للتمكن من   معهم. يمكن
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عته عن  و علم الحق في إدارة مجمماالستفادة من المحتوى المنشور والتفاعل مع المعلم او باقي الطلبة. ولل

 ريق إضافة او إزالة مادة او طالب من والى المجموعة.ط

 ,Java JEE هي:بما في ذلك التصميم  المشروع، لتي قمت باستخدامها في اللغات واالدوات البرمجية ا •

MySQL, JavaScript, html5, Css3, Photoshop 

كثرلالطالع  •  https://www.Eddamoun.com/ar/projects/eplatform.html على تفاصيل المشروع:  أ

 

 . AWCM مكتبي لالستشارات الطبية: تطبيق  ✓

قمت بإنجاز هذا المشروع المكتبي باستخدام تقنية المراسلة الفورية من اجل تمكين الطبيب من متابعة   •

 استفساراتهم واسئلتهم. على تطورات عمالئه والجواب 

 C#, WebSocketبما في ذلك التصميم هي:  المشروع، اللغات واالدوات البرمجية التي قمت باستخدامها في  •

 https://www.Eddamoun.com/ar/projects/awcm.html يل المشروع: كثر على تفاصأ لالطالع  •

 

 . SGE project :إلدارة المخزونمكتبي تطبيق  ✓

كثر، لضمان  • االستمرارية في الهدف من المشروع تمكين الشركات من إدارة مخزونها ومتابعته بفاعلية أ

 العمل وتجنب ضياع المعدات. 

 C#, MySQLبما في ذلك التصميم هي:  المشروع، اللغات واالدوات البرمجية التي قمت باستخدامها في  •

 https://www.Eddamoun.com/ar/projects/sgeproject.html كثر على تفاصيل المشروع: أ لالطالع  •

 

 . To-do List app  ويب إلدارة المهام اليومية:تطبيق  ✓

ا لمواعد يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية إضافة، تعديل او حذف مهماتهم اليومية مع إمكانية جدولته •

محددة. يوفر التطبيق كذلك ميزة عرض المهام التي يجب إنجازها، الجاري إنجازها، والتي مر موعد إنجازها 

 كتذكير للمستخدم.

 ,PHP: بما في ذلك التصميم هي المشروع، اللغات واالدوات البرمجية التي قمت باستخدامها في  •

JavaScript, Html5, Css3, Figma 

كثر على  •  https://www.Eddamoun.com/ar/projects/todolist.html تفاصيل المشروع: لالطالع أ

 

 . Booking app ويب لحجوزات الغرف:تطبيق  ✓

الخدمة من اظهار سهل عملية إدارة حجوزات الغرف. تمكن يتطبيق ويب للفنادق الصغيرة والمتوسطة  •

 الغرف المتوفرة، المحجوزة، وتواريخ انتهاء حجوزاتها بواجهات بسيطة وسهلة االستخدام. 

 ,PHPبما في ذلك التصميم هي:  المشروع، اللغات واالدوات البرمجية التي قمت باستخدامها في  •

JavaScript, Html5, Css3, Figma 

كثر على تفاصيل المشروع:  •  https://www.Eddamoun.com/ar/projects/bookingapp لالطالع أ
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 سنوات في مجال التجارة.  4خبرة   :2014 – 2017 ✓

 

 :المؤهالت االكاديمية 

  .برمجيات مطورتخصص  ,إجازة مهنيةدبلوم  : 2020 •

 برمجيات.  مطورمعهد الدراسات العليا لهندسة االعالميات، تخصص  :  2020 - 2017 •

 جامعة عبد الملك السعدي, تخصص علوم الفيزياء.  :  2014 – 2013 •

 . شهادة الباكالوريا "الثانوية العامة" تخصص علوم الفيزياء : 2012 •

 

 المهارات: 

 MySQL, SQL, Oracle, Microsoft access ، البياناتإدارة قواعد األنظمة:  •

 The Unified Modeling Language (UML)، Merise  النمذجة الموحدة لغةالمشاريع: دراسة وتحليل  •

 ,#PHP7, Html5, Css3, JavaScript, Ajax, jQuery, Python, Java, Java Jee, C, Cاللغات البرمجية:   •

VB.Net 

 Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Figma, Gantt Projectالبرامج المكتبية:  •

 

 المهارات اللغوية: 

 ممتاز.  العربية: •

 جيد.  اإلنجليزية: •

 جيد.  الهولندية: •

 متوسط.الفرنسية:   •

 متوسط.االسبانية:   •

 

 


