
 

  البيانات الشخصية

 

 االسم أحمد عبد القادر محمد أبومسامح

الهويةرقم    533913599  

 المهنة محاضر بكلية تكنولوجيا المعلومات 

 الجنس  ذكر

 تاريخ الميالد 15/01/1981

الصفطاوي -غزة   العنوان  

 الجنسية فلسطيني

االجتماعيةالحالة   متزوج   

  تليفون المنزل -

 المحمول 3355636995

 

 

 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء   اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

5/6336-16/6335  شمال فرجينيا فرجينيا الواليات المتحدة ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

6333 - 6332 حةالقدس المفتو غزة فلسطين بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات   

      

 

واإلدارية الخبرات العلمية  

االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة تاريخ البدء   

62/36/6316 حتى اآلن  محاضر بكلية تكنولوجيا المعلومات 

 جامعة فلسطين فلسطين
69/36/6316  66/35/6335  رئيس قسم الصيانة والشبكات 

63/35/6335  31/35/6339 تكنولوجيا المعلوماتكلية -معيد   

91/39/6339  9/13/6336  مشرف مختبرات الحاسوب 

36/13/6336  31/36/6333  وزارة العمل فلسطين تدقيق ورقابة 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  العمل ضمن فريق  1 

المهارةاسم  القدرة على تحمل ضغط العمل  2 

المهارةاسم  والعالقات العامة االتصال مهارات  3 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجليزية متوسط جيد جيد

)           (أخرى      

 

 الدورات التدريبية

Operation systems (DOS) + Windows + Word 1 اسم الدورة 



72 Hrs مدتها  

عقادهامكان ان مركز سلسبيل للكمبيوتر  

Oracle, PL/SQL PLUS اسم الدورة 
2 

 
36Hrs مدتها 

 مكان انعقادها المؤسسة الدولية للكمبيوتر

Oracle, Developer forms اسم الدورة 
3 

 
36 Hrs مدتها 

 مكان انعقادها المؤسسة الدولية للكمبيوتر

Oracle, Developer reports اسم الدورة 

4 36 Hrs مدتها 

 مكان انعقادها المؤسسة الدولية للكمبيوتر

Application programs; Flash 6 اسم الدورة 

5 36 Hrs مدتها 

 مكان انعقادها مركز المعارف الثقافي للكمبيوتر واللغات

Training at the maintenance depatment اسم الدورة 

6 2 weeks مدتها 

دهامكان انعقا مركز سلسبيل للكمبيوتر  

Web Page Design اسم الدورة 

7 15 Hrs مدتها 

 مكان انعقادها مركز تدريب وكالة الغوث

Training at Programming department اسم الدورة 

8 2 months مدتها 

 مكان انعقادها الجامعه االسالمية

Public Relations اسم الدورة 

9 10 Hrs مدتها 

ادهامكان انعق مؤسسة ناشد  

MS SQL Server Database Developer & Administration اسم الدورة 

11 390 Hrs مدتها 

الجامعة االسالمية -مركز التعليم المستمر   مكان انعقادها 

CWNA اسم الدورة  

 Hrs 60 11 مدتها 

Vision plus مكان انعقادها  

CCNA اسم الدورة  

 Hrs 81 12 مدتها 

Vision plus مكان انعقادها  

CEH اسم الدورة  

 Hrs 81 13 مدتها 

Vision plus مكان انعقادها  

Linux اسم الدورة  

 Hrs 81 14 مدتها 



Vision plus مكان انعقادها  

 

 المعرفون

E-mail اسم المعرف الوظيفة العنوان تليفون 

الصبرة -غزة 3355959599  جامعة االزهر –أكاديمي   اصرسامي أبون.د   

المعسكر -جباليا  3355535366  جامعة القدس المفتوحة –أكاديمي   أنور عكاشة.د   
 

 

 


