زكرياء دليل

+ ٢١٢ ٩١٦ ١١ ٨٥ ٨٥

للمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على

 الخبرة العملية
مطور ويب مستقل


تطوير التطبيقات والمواقع اإللكترونية



إدماج صفحات إتش تي إم إل  ٨وسي إس إس ٢



تحسين وإعادة بناء المواقع اإللكترونية



تطوير برامج اإلدارة

سبتمبر  ٢١١٢حتى اآلن

مستقل  -فاس

مطور ومبرمج


تجديد الحلول القائمة



تطوير تطبيق البريد اإللكتروني (بي إتش بي وماي إس كيو إل)



تطوير تطبيق إدارة المهام (بي إتش بي وماي إس كيو إل)



تطوير تطبيق التقاط كتالوج (دوت نت)

فبراير  - ٢١١٢غشت ٢١١٢

كوماندكو  -وجدة

متدرب (مطور ويب )


تصميم وتطوير موقع الشركة

دجنبر  - ٢١١٢فبراير ٢١١٢

أكسيتم  -فاس

محلل ومبرمج


تصميم وتطوير المواقع االلكترونية

مارس  - ٢١١٢أكتوبر ٢١١٢

نانو ويب  -فاس

متدرب (مطور ويب )
نانو ويب  -فاس

فبراير  - ٢١١٢مارس ٢١١٢

مكون برمجة ومكتبيات


لغات البرمجة ( سي ،سي شارب ،في بي ،آي إس بي)



تحليل وتصميم قاعدة البيانات (ميريز ،لغة النمذجة الموحدة)



نظام إدارة قواعد البيانات (إم إس إس كيو إل سيرفر)



أوفيس (وورد ،إكسل ،باور بوينت)

يناير  - ٢١١٦يناير ٢١١١

كالي كومبيوتر  -فاس

 التحصيل العلمي
مطور ومبرمج بي إتش بي

٢١١٢

بول كريير  -فاس

معد ومبرمج جافا
٢١١١

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  -فاس

دبلوم تقنيات التنمية المعلوماتية

٢١١١

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  -فاس

بكالوريا شعبة العلوم تجريبية

٢١١٥

ثانوية عالل الفاسي  -فاس

 المهارات
تنمية المواقع اإللكترونية
سي إس إس

بي إتش بي  /إم في سي  /آي إس بي  /إتش تي إم إل /
 /أجاكس  /جافا سكريبت  /جي كويري  /جسون  /إكس إم إل  /إكس إس
إل تي  /إتش تي أكسس  /إس في جي  /آر دي إف  /ميكروداتا
لغات البرمجة

بي إتش بي /

جافا  /سي شارب  /سي  /في بي

تطوير البرمجيات
نت بينز  /إم إس فيجوال ستوديو

تحسين المواقع على محركات البحث

تحسين المحتوى /

نيتلينكج

تحليل وتصميم قاعدة البيانات

لغة النمذجة الموحدة /

طريقة الميريز

نظام إدارة قاعدة البيانات
ماي إس كيو إل

/

إم إس إس كيو إل سيرفر

تصميم الجرافيك

فوتوشوب  /إليستريتور  /إنديزاين /

 اللغات
العربية
الفرنسية
اإلنجليزية

فالش

/

مايكروسوفت أكسس

