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ماجستير

فلسطين

غزة

الجامعة اإلسالمية

8967-8969
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 األحباا المششرر/  المؤلفات/ الكتب
1. Filtering Features and Recommender Model For Messaging System of MOODLE in University of Palestine
04/2014; 5(5):30.
2. Data Mining Techniques in Higher Education an Empirical Study for the University of Palestine in International
Journal of Modern Engineering Research (IJMER), Vol.4-Iss.4(Version-5)
3. Transformation of E-kanban to BPEL Using Information Retrieval Method For Searching in IOSR Journal of
Engineering (IOSRJEN), a Journal of International Organization of Scientific Research (IOSR) .
4. Using Social network in Higher Education A case Study on the University of Palestine, International Journal of
Engineering Research and Applications (IJERA)
5. Published a paper on Mobile Cloud Computing: Academic Services for Palestinian Higher Education Institutions
(MCCAS) in International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) on Dec2014
6. Published a paper on Building an Ontology in Educational Domain Case Study for the University of Palestine in
International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES) Vol.3, No.1 ,2015
7. Published a paper on Predicting Student Performance Using Artificial Neural Network: in the Faculty of
Engineering and Information Technology International Journal of Hybrid Information Technology , Vol.8, No.2
(2015), pp.221-228 , http://dx.doi.org/10.14257/ijhit.2015.8.2.20

المؤتمرات العلمية
1.
2.

Ministry of High education workshop about social network , my Participate about Effect of Social network on e-learning
Member and Participate in a workshop named” The second day in the Faculty of Information Technology” in paper

3.
4.
5.

about : The experience of University of Palestine with E_learning
Member the committee of "Center for Continuing Education "
Member the committee of workshop named : "The First day in the Faculty of Information Technology"
Member the committee of workshop named : " Electronic – Training" in the Faculty of Information Technology
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1
2
3

اسم المهارة
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ممتاز

اللغة العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

اللغة اإلنجليزية

الدورات التدريبية
TOT -Mercy corps
10day
Mercy Corps
Training course English

اسم الدورة
مدتها
مكان انعقادها
اسم الدورة

200 hours
from AMIDEAST for Academic
Training course in ASP.net

Vision Plus

2

مدتها
مكان انعقادها
اسم الدورة

40 hours

1

3

مدتها
مكان انعقادها

المعرفرن
E-mail

تليفون

sabunaser@gmail.com

-

tbarhoom@iugaza.edu

العنوان
جامعة اإلسالمية
-

جامعة األزهر

الوظيفة
عميد كلية تكنولوجيا المعلومات

اسم المعرف
توفيق برهوم.د

سامي أبو ناصر عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.د

