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     411034697رقم الهوية  ,,             حسام محمود عبد المجيد صالح,,      االسم
      ,,     مسلم      الديانة          فلسطيني                           لجنسية  ,,ا
                            متزوج ,,   الحالة االجتماعية                               لجنس   ,,         ذكر  ا
 11/07/1979تاريخ الميالد ,,                                   الجزائر  كان الميالد ,,م
        15/4رقم البيت  مقابل النادي األهلي/ / الشيخ رضوانغزة   لعنوان ,,ا
    466321/0599 ,, والقم جر 

 @om.cahooYHussam_Saleh2018   ,,لبريد اإللكتروني ا

 
 
 

 علوم الكمبيوتر والهندسة. جامعة ماليزيا ل –بة الحوسسجل حاليا لدرجة دكتوراة الفلسفة في م
(University Malaysia of Computer Science & Engineering)   

 نوان رسالة الدكتوراة )عربى(:  ع
 (. ق التعلم العمي) باستخدام الذكاء االصطناعيرطان الجلد سلتعرف على  ا

 نوان رسالة الدكتوراة )إنجليزى(:  ع

.Based Skin Cancer Classification-eep LearningD 
 مصر. -جامعة المنصورة -كلية الحاسبات والمعلومات  -:  ماجستير نظم المعلومات2016-2017

 تأثير الجريمة المعلوماتية على التجارة اإللكترونية)عربى(: رسالة الماجستيرنوان ع
      

 البيانات الشخصية

 لمؤهالت العلمية ا

mailto:Hussam_Saleh2018@Yahoo.com
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 )إنجليزى(: رسالة الماجستير نوان ع
Commerce-Cyber Crime on E he Impact ofT 

جامعة   -كلية الحاسبات والمعلومات -: تمهيدي ماجستير في نظم المعلومات 2013-2014
 مصر.  -المنصورة

 .فلسطين -جامعة القدس المفتوحة -بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية :   2004-2005

 .فلسطين  -ثانويةلامدرسة الكرمل  -علمي : الثانوية العامة ، الفرع ال1998-1999
 

 
 

  : حاضر بنظام الساعة في الجامعات الفلسطينية التاليةكم عملت
، الكلية   شارع يافافرع غزة  -سراء جامعة اإل ر ،جامعة األزه منطقة غزة التعليمية ،  -)جامعة القدس المفتوحة

 تدريس الموالد التالية: فرع غزة ، وقمت ب -م التطبيقية العربية للعلو 
 في الحاسوب مة مقد •
• ICDL 
  (Python- Matlab)مع الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة •
  (Python- Matlab)مع  الشبكات العصبية االصطناعية •
 برمجيات الحاسوب الشخصي  •
 ( Rational Roseمع )  هندسة البرمجيات •
 (Rapid Miner, Wekaمع ) في البياناتالتنقيب  •
 ( MS-Access, MS-Excelمع ) تطبيقات حاسوبية في العلوم االدارية •
 ( MS-Access, MS-Excel)تطبيقات حاسوبية في العلوم المحاسبية مع  •
 ( MS-Projectأنظمة المعلومات االدارية مع ) •
 ( MS-Projectادارة المشاريع مع ) •
 تحليل األنظمة وتصميمها •
 مع   البيانات وادارتها قواعد •

 (SQL SERVER/ MYSQL) 
 دمة مع متقالبيانات  قواعد •

 (MYSQL / DATA BASE ORACLE) 
 ضبط أنظمة المعلومات وأمنها •
    ++C/ C)  لغة) مع  1ة برمجة لغ •

 برات في مجال التدريسخ
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   (#Java/ Cمع )لغة    2ة برمجة لغ •
  ++C/ C)  لغةمعالجة البيانات مع ) •
  #C)لغة مع ) أساسيات البرمجة  •
 C# / Visual Basic.Net)لغة ) البرمجة المرئية مع •
 خوادم الويب. إدارة •

 
 
 

• Deep Learning 

• Machine Learning 

• Data mining 

• Cyber Crime 

• Image processing 

• Cryptography & Network Security 

• Software Engineering  

• Database Management Systems 

• Information Systems 

• Blockchain 

• E-Commerce 

• Data Analysis 
 

 

 

 

 )                                            ل            بتقدير جيد جدا في قاعدة البيانات أوراك دريبيةورة تد

DATA BASE ORACLE ) OCP – APPLICATION DEVLOPER 

 ( DELPHI 2007 & SQL SERVER 2000 ) ورة تدريبية فيد

 "  ) سيسكو ( CCNAورة " د

                                                               "        +A+"  " &NETWORK"ورة  د

  ( GTZ )وقد كانت مقدمة من الوكالة األلمانية للتنمية  شهور 4ورة صيانة أجهزة الحاسوب لمدة د

جامعة   -كشرط لتسجيل درجة الماجستير من كلية الحاسبات والمعلومات (TOEFL) جتيازا
 مصر  -المنصورة

 ي مجال اإلدارة العامة وإدارة األعمال و إدارة المشاريع .  ورات عدة  فد

 

 البحثية  ت إلهتماماا

 هادات ودورات تدريبية ش
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Python 

Matlab   

C/ C++ 

C# 

JAVA 

DATA BASE ORACLE 

SQL SERVER 

 ( .  SPSS لتعامل مع برنامج التحليل اإلحصائي )ا

 ( .  AMOSلتعامل مع برنامج التحليل اإلحصائي )ا

 . اسوبعرفة نظرية وعملية بشبكات الحم

 .التعامل معهحليل النظم وتصميمها و القدرة على حل مشاكل النظام وات

 : برامج المكاتب المختلفة مثللتعامل مع ا
 

 ( Microsoft Word/ EXCEL/POWER POINT/ ACCESS) 

  .يانة  أجهزة الحاسوب ص

 
 
 

وذلك   درجة البكالوريوسكمشروع تخرج لنيل وسبة نظام صيدلية الشهيد مسلمة األعرج بغزة ح
 DATA BASE ORACLE ( SQL + DEVLOPER)باستخدام 

 DELPHI 2007 & SQL SERVER باستخدام وشؤون موظفين رنامج رواتبب
رمجة وتصميم قسيمة راتب للموظف ونظام لشئون الموظفين لمادة ضبط أنظمة المعلومات وأمنها ب

  DELPHI 7 & MICROSOFT ACCESS باستخدام

 DATA BASE                           ظام مدرسة الكفاح لتعليم قيادة السيارات باستخدام وسبة نح

ORACLE ( SQL + DEVLOPER  ) 

 VISUAL)رمجة و تصميم برنامج تعليمي لتعليم مادة هندسة البرمجيات وورشها باستخدام ب

BASIC,  MICROSOFT ACCESS,  FOTOSHOP &COREL DRAW)   
   تالخوارزميابرنامج للمسافرين لشركة الطيران لمادة تركيب البيانات وتصميم رمجة و تصميم  ب

 .    TURBO PASCALباستخدام لغة 
 

 

 لمهارات الفنية ا

   لمشاريع ا
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 .للغة العربية كلغة أم ... ) قراءة, كتابة , محادثة (ا
 ) قراءة, كتابة , محادثة (. للغة اإلنجليزية ... ا
 ة (.) قراءة , كتاب...  للغة الفرنسيةا

 
 

 

 جوال مكـان العمـل االســـم م.
الهندسة وتكنولوجيا كلية أستاذ ب د.سامي ابوناصر أ.  .1

 783837/0599 علومات بجامعة األزهر بغزةالم

رئيس قسم علوم الحاسوب  عبد الرافع الزامليد..  .2
أستاذ مساعد علوم  -والمعلومات 

هندسة نظم المعلومات   -حاسوب 
 جامعة األقصى -  والبرمجيات

855174/0599 

كمال عبد الرؤوف  أ.د.   .3
 عبده الدهشان 

 -كلية العلوم -أستاذ علوم الحاسب
 00201001462575 مصر -جامعة األزهر 

كلية   -رئيس قسم نظم المعلومات  أ.د. حازم مختار البكري   .4
جامعة –الحاسبات والمعلومات 

 مصر -المنصورة 
00201009784414 

  د. محمود ياسين شمس  .5
 الدين

  –الذكاء االصطناعي  مدرس بكلية
 00201007190141 مصر   -جامعة كفر الشيخ

د. عمرو عبد الواحد   .6
 أبوزيد

كلية  -مدرس علوم الحاسب
 00201061680716 مصر -جامعة األزهر  -العلوم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 التوقيع                          التاريخ                                       

          01/07/2022 

 .   الشهادات جاهزة حين الطلب 

 للغات المتقنة ا

 لمعرفون : ا


