
ينورتكلإلا: mohammed.elshamy2008@yahoo.comدیربلا  فتاهلا: مقر  00201092447905
ناونعلا: رصم ةیروهمج  خیشلا -  رفك  ةظفاحم  ملاس -  يدیس  زكرم  قرولا -  ةیرق 

نامع ةنطلس  ةیقرشلا -  لامش  ةظفاحم  ءاربإ -  ةنیدم  ةیبرعلا ,

نامع ةنطلس  ءاربإب -  ةینقتلا  ةیلكلا  لمعلا سأر  ىلع  2018 م —  / 11  / 6

خیشلا رفك  ةیبرتلا -  ةیلك  2018  — 2017

خیشلا رفك  ةیبرتلا -  ةیلك  2015  — 2014

ةكرتشملا ةیوناثلا  قرولا  ةسردم  2017  — 2012

ةیدوعسلا ةیبرعلا  ةكلمملاب  ةیلهألا  عادبإلا  ىدص  ةسردم  2012  — 2008

باطخلا نب  رمع  ةسردم  2008  — 2004

ةیدادعإلا قرولا  ةسردم  2004  — 2003

يماشلا لولغز  بحم  دمحم 

ةیصخش تامولعم 
1982م   / 9  / 15 دالیملا /  خیرات 

لافطأ ةثالث  يدلو  جوزتم  ةیعامتجالا /  ةلاحلا 
  / ناونعلا

ةیبرعلا  رصم  ةیروهمج  خیشلا -  رفك  ةظفاحم  ملاس -  يدیس  زكرم  قرولا -  ةیرق 

0020472765186 فتاهلا /  مقر 
0096898144052 لاوجلا /  مقر 

يرصم  ةیسنجلا / 

ملسم  ةنایدلا / 

ةیلمعلا تاربخلا 

ةیبرع ةغل  رضاحم 

ةیبرع ةغل  روتكد 
فرصو . )  وحن  تایوغل (  صصخت 

ةیبرع ةغل  رضاحم 

يوناث ةیبرع  ةغل  سردم 

ةیبرع ةغل  سردم 

ةیبرع ةغل  سردم 
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ةیثحبلا تاعورشملا  ةرود  2016  — 2016

TOEFL ةرود 2014-9-11 2014-6-29م — 

ينواعتلاو طشنلا  ملعتلا  ةرود  2013  — 2013

ICDL 2009  — 2009

INTEL 2008  — 2008

ةیبرع ةغل  سردم 

تالهؤملا
ةنس 2017م  زاتمم )  ریدقتب (  فرصو )  وحن  تایوغل (  صصخت  ةیبرع  ةغل  هاروتكد   .1
ةنس 2011م زاتمم )  ریدقتب (  فرصو )  وحن  تایوغل (  صصخت  ةیبرع  ةغل  ریتسجام   .2

ةنس 2005 م  ادج )  دیج  ریدقتب (  ةیبرع  ةغل  يمیداكأ  صاخ  مولبد   .3
ةنس 2004 م ادج )  دیج  ریدقتب (  ةیبرع  ةغل  يمیداكأ  ماع  مولبد   .4

ةنس 2003م  دیج )  ریدقتب (  ةیبرعلا  ةغللا  مسق  ةیبرتو  بادآ  سناسیل   .5

میلعتلا

خیشلا رفك  ةعماج 
Obtained the MS degree with GPA 4.0

خیشلا رفك  ةعماج 

خیشلا رفك  ةعماج 

ریوطتلا زكرم 

ریوطتلا زكرم 

ةیعماج ةربخ 
2019م   - 2018  . لمعلا ءانثأ  نیبردتملا  بالطلا  ةعباتم  نع  لوؤسم  يمیداكأ +  فرشم  ةیبرعلا +  ةغللا  سیردت  ءاربإب :  ةینقتلا  ةیلكلا 

2018 م  ثیدحلا   ةغللا  ملع  ءوض  يف  اهب  نیقطانلا  ریغل  ةیبرعلا  ةغللا  سیردت 
2018م  يساردلا 2017 -  ماعلل  تایوغل  صصخت  خیشلا -  رفك  ةعماج  ةیبرتلا -  ةیلك 
2015م يساردلا 2014 -  ماعلل  تایوغل  صصخت  خیشلا -  رفك  ةعماج  ةیبرتلا -  ةیلك 

ةیكزتو ةدافإ 
يسورمعلا  دمحأ  دمحم  روتكدلا /  ذاتسألا  نم  ةیكزت 

قبسألا بادألا  ةیلك  دیمعو  غرفتملا  ةیوغللا  مولعلا  ذاتسأ 
لقع  ىیحی  دمحم  روتكدلا /  ذاتسألا  نم  ةیكزت  - 2

ةیبرعلا  ةغللا  مسق  سیئرو  يبدألا  دقنلاو  ةغالبلا  ذاتسأ 

ةروشنملا ثاحبألا 
خیشلا  . )  رفك  ةعماج  بادألا -  ةیلك  ةلجم  ثیدحلا (  ةغللا  ملع  ءوض  يف  اهب  نیقطانلا  ریغل  ةیبرعلا  ةغللا  سیردت   

ةعماج مولعلا  راد  ةیلكب  ثیدحلا )  ةغللا  ملع  ءوض  يف  يبلحلا  نیمسلل  نوصملا  ردلا  لالخ  نم  میركلا  نآرقلا  يف  ربخلا  فذح  عضاومل  يوحنلا  هیجوتلا  ناونعب (  ثحب 
 . ةرهاقلا  
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ةیملع تارمتؤم 
 " تاعلطتو قافآ   رییغتلا " )  ایاضقو  يبرعلا  عمتجملا  ناونع (  تحت  ربمفون 2014م   25 نم 24 - ةرتفلا  يف  دقعنملا  مویفلا  ةعماج  بادآلا  ةیلكب  يناثلا  يملعلا  يلودلا  رمتؤملا 

.

ةیبیردت تارود 

نع :  ةیبیردت  تارود  دقعب  تمق 

 . ةیبرعلا ةغللا  يملعمل  ةینهملا  ةیمنتلا  جمانرب   .1
ةیبرعلا  ةغللا  يملعمل  ءالمإلاو  وحنلا  میلعت  تارود   .2

تامامتهإلا
ةیملعلا  ثاحبألا  ةباتك   .1

ةیبوساحلا  جماربلاب  مامتهالا   .2
مدقلا  ةرك  ةضایرب  مامتهالا   .3

عجارملا

Email: mohammed.elshamy2008@yahoo.com
tel: 00201092447905

009689814405      
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