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 المؤهالت العلمية

هاءتاالن  -البدء    اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص 

 جامعة تارتو تارتو استونيا ماجستير هندسة أمن المعلومات 2014-2012

هندسة سبكالوريو هندسة برمجيات 2012-2010  جامعة فلسطين غزة فلسطين 

سبكالوريو تكنولوجيا المعلومات 2012-2010  جامعة فلسطين غزة فلسطين 

 

واإلدارية الخبرات العلمية  

االنتهاءتاريخ  المؤسسة/أسم الشركة البلد الوظيفة  تاريخ البدء     

 جامعة فلسطين غزة معيد 2010 2012

 جامعة فلسطين غزة محاضر 2014 -

 

األبحاث المنشورة/ المؤلفات / الكتب   

:كتب  

1. Developing Resilience Systems with KAOS Paperback – by AbuLamddi M.(Author), 2014 , ISBN 
3659661562 

 

:أبحاث  

1. AbuLamddi M., El Ajrami Eman I. "Comparison between vector space model and fuzzy set model retrieval 
of arabic collection", International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences,2014, 
IJREAS, Vol. 4(6). ISSN : 2231-4334. 

2. AbuLamddi M., "Security Engineering Methods and Approaches used in SDLC",International Journal of 
Research in Engineering and Applied Sciences,2013, IJREAS, Vol. 3(6). 

3. AbuNaser S., Ahmed A., Al-Masri, N., Deeb A., Moshtaha E. and AbuLamddiM., "An Intelligent Tutoring 
System for Learning Java Objects", 2011, IJAIA Journal, Vol. 2(2). 

 
 

 

 المؤتمرات العلمية

1. May 2014, Participated in Baku World Forum of Young Scientists, under the aegis of The Ministry of 
Youth and Sport of the Republic of Azerbaijan, Baku. I was the participant extended abstract 



"Harmonization of Safety and Security by KAOS". 

 

 

الخاصة المهارات  

المهارةاسم  استخدام االنترنت ، ومحركات البحث  1 

المهارةاسم  استخدام البرامج المكتبية متل ميكروسوفت اوفيس  2 

المهارةاسم  استخدام تطبيقيات الموبايل االندرويد  3 

 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة

تاز مم ممتاز  ممتاز  اللغة العربية 

 اللغة االنجليزية جيد جدا جيد جدا جيد جدا

    

 

 الدورات التدريبية

النظم الفيزيائية سايبر  1  اسم الدورة 

   مدتها اسبوعان

  مكان انعقادها ايطاليا

 2  اسم الدورة تحليل الطب الشرعي للحواسيب

اسابيع 3    مدتها  

  مكان انعقادها جمهورية لتوانيا

 

 المعرفون
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