
 

 السيرة الذاتية  
 مهندس/صالح حسين سالم حسين

 نظم الحاسب االلي""ماجستير هندسة 

 

  البيانات الشخصية:
 العزومي حسينصالح حسين سالم :  االسم

 ـ ليبيا براك   1974تاريخ و مكان الميالد : 

 كوااللمبورـ  امبانجالعنوان : 

 ة االجتماعية : متزوجلالحا

  60183219241+لألتصال : نقال 

 eng.saleh.hussin@gmail.com :الكترونيبريد ال

     

 المؤهالت العلمية:

 .) الترتيب االول على الدفعة(بتقدير ممتاز  العسكرية كلية الهندسةمن  1997: بكالوريوس هندسة الحاسوب ـ 

 .ماليزيا  .UPMمن جامعة  2006:  نظم الحاسب االلىهندسة  في ـ ماجستير

 .ماليزيا -كواال لمبور  ELSمن مركز تعليم اللغة االنجليزية  2003غة االنجليزية: ـ شهادة اجاد الل

 .استاذ مساعد العلمية:الدرجة  -

 

 سنة تتمثل في اآلتي:81حد اآلن  إلىمنذ تخرجي  األكاديميةمدة خبرتي    :اآلكاديميةالخبرة 

 .2003 - 1998 :العسكرية بكلية الهندسة اآلليمعيد بقسم الحاسب ـ 

 .  1999 -1998لتقنيات الحاسوب طرابلس : العاليـ متعاون في مجال التدريس بالمعهد 

 .2006-2003لدراسة الماجستير:  ماليزيا إلىموفد ـ 

 .2009-2007 :العسكريةبكلية الهندسة  رئيس قسم الحاسب اآلليمعاون ـ 

 .2013  – 2007 نم :العسكريةبكلية الهندسة قسم الحاسب اآللي ب  ة التدريسئعضو هي -

 .  2009 -2007: األمميةبكلية الهندسة جامعة ناصر قسم الحاسب اآللي بـ متعاون في مجال التدريس 

 .  2009 -2008بكلية العلوم جامعة المرقب :قسم الحاسب اآللي بـ متعاون في مجال التدريس 

 .  2009 -2008سوق الجمعة : -بالمعهد العالي للمهن الشاملةقسم الحاسب اآللي بـ متعاون في مجال التدريس 

 . 2010-2009كلية التربية جامعة طرابلس: بقسم الحاسب اآللي ب ـ متعاون في مجال التدريس

 2011-2010:بالجيش الليبي بكلية القيادة واالركان ـ متعاون في مجال التدريس

 . 2013-2012ت جامعة طرابلس: بكلية تقنية المعلوما ـ متعاون في مجال التدريس

 .2014-2013متدرب على ادارة وبرمجة قواعد البيانات اوراكل بشركة اوراديست تونس : -

 2014بكلية التقنية االلكترونية  طرابلس:  ـ متعاون في مجال التدريس

 .2015لتحضير درجة الدكتوراة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت: ـ موفد إلى ماليزيا 

 

 :الشهائد التقنية المتحصل عليها
 كوااللمبور ماليزيا  MISمعهد   CCNA سيسكوشهادة  -

 Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer  شهادة -

 Oracle Database SQL Certified Expert  شهادة -

  .Oracle Certified Professional, Oracle WebLogic Server 11g System Admin  شهادة -

 

 :مؤتمرات العلمية المشارك بهاال

 . 1997 –طرابلس  –مؤتمر صغار الباحثين ـ 

 .2005 –بروناي دار السالم  –مؤتمر بروناي العالمي للهندسة والتكنولوجيا ـ 

 .2005 – كوااللمبور ماليزيا - العلوم العالميمؤتمر ـ 

 .2006 –ر ماليزيا كوااللمبو –(  HITBامن تقنية المعلومات )مؤتمر ـ 

 .2009 –بانكوك تايلند  –مؤتمر العالمي للكمبيوتر وعلوم النظم والهندسة الـ 

 .2010 – مالكا ماليزيا –مؤتمر العالمي الشباه الموصالت وااللكترونياتالـ 

 ===============================انتهى   ==========================




