
 الخبرات المهنية

 ِثشِج

 ذشفيش اٌّٛالغ ٚاٌغيشفشاخششوح في 

 .C++-  PHP- C#- VB- Java-Perl- Python-ٌذيٗ خثشج في تشِجح ػذج ٌغاخ ِٕٙا :

 

IT Security 

 ذشفيش اٌّٛالغ ٚاٌغيشفشاخششوح في 

ش االٔرشٔيد خاصح تٙزا ػٍّد تشاِج ٚ٘ي ِٛجٖٛ حاٌياخ ػثحّايح ٚاخرشاق اٌّٛالغ ٚاٌغيشفشاخ 

 .ٚيغرخذِٗ جّيغ لشاصٕح اٌؼاٌُ CiH99 shellٙا تشٔاِج اداسج اٌّٛلغ  اعّٗ اٌشأْ اّ٘

 

 ِصُّ ٚية

 اٌّٛالغ ٚاٌغيشفشاخذشفيش ششوح في 

ِٕٙا سعّيح  عٕٛاخ في ِجاي اٌؼًّ اٌحش ػثش االٔرشٔيد 11ِٛلغ خالي  150صّّد اوثش ِٓ 

اٚي ِٛلغ في االٔثاس  2007وٍيح اٌرشتيح اٌشياضيح جاِؼح االٔثاس ػاَ ِٛلغ  ٙإِٚٚغيش سعّيح ، 

 .ٚػٍٝ ٘زا االثش ذُ ذؼييٕي 

 ِذسب دٚساخ

 ذشفيش اٌّٛالغ ٚاٌغيشفشاخفي ششوح 

 – LCDL –اٌّٛالغ ٚاٌغيشفشاخ  - الذَ دٚساخ في ِخرٍف اٌّجاالخ ِٕٙا اٌحّايح ٚاالخرشاق

 .اٌّٛالغ أظّحتشِجح  –اٌٛيٕذٚص  أظّحتشِجح  –تشِجح أظّح االٔذسٚيذ 

 االٌىرشٚٔي آِ ِٛلغ ِغؤٚي 

 وٍيح اٌرشتيح اٌشياضيح –االٔثاس جاِؼح في 

اٌٛظيفي في ، ٚاالْ ػٕٛأي  2009، ٚتؼذ رٌه ػٍٝ اٌّالن اٌذائُ ػاَ 2007ذُ ذؼييٕي تؼمذ ِؤفد ػاَ 

 اٌجاِؼح ِثشِج الذَ .

 ِغؤٚي ٚحذج اٌٛثائك ٚاٌشٙاداخ

 وٍيح اٌرشتيح اٌشياضيح –جاِؼح االٔثاس في 

 في اٌرغجيً ٚشؤْٚ اٌطٍثح.ِٛظف ػٕٛأي اٌٛظيفي ِثشِج الذَ حاٌيا 

 ِحاظش ذذسيظ 

 وٍيح اٌحاعٛب –جاِؼح االٔثاس في 

 -PHPِخرٍف اٌّشاحً الذَ ِحاظشاخ  ذصّيُ ٚتشِجح اٌّٛالغ ٚاالٔظّح  تؼذج ٌغاخ ِٕٙا 

java – VB -DB . 
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 ِششٚع ذشفيش اٌٍّفاخ ٚاخفاء٘ا

 CiH99 –اداسج اٌّٛالغ ٚاٌغيشفشاخ ٔظاَ 

 االٌىرشٚٔيح ٌٍرجاسج اٌرشفيش ٔظاَ

 HELL9 –ٌيٕىظ اٌىاٌي ٔظاَ يُ جحِششٚع 

cih99.com@email.com 
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 اٌؼثشيح

 اٌؼشتيح

 اإلٔجٍيضيح

 اللغات

 التعليم

 حاًٌيا

2007 - 2018 

2001 - 2018 

2009 - 2014 

2007 – 2.13 

 ً ػٍ   ٝ ش   ٙادج اٌثى   اٌٛسيٛط ف   ي جاِؼ   ححاص   

اٌحاع  ثاخ ٛب لغ  ُ ػٍ  َٛ االٔث  اس وٍي  ح اٌحاع  

َ ، ِٛظ     ف ِٚح     اظش ف     ي جاِؼ     ح 2005ػ     اَ 

َ ٌٚح    ذ االْ ، االخرص    ا  2007االٔث    اس ػ    اَ 

 اٌذليك ػٍُ اٌرشفيش.

 اٌؼشاق،  تغذاد

  تغذاد

 تغذاد

 تغذاد

 تغذاد

 االٔثاس
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2013 - 2018 
 االٔثاس

2008 - 2018 

 االٔثاس

 ذشفيش ذطثيماخ اٌٛية ٔظاَ

 اٌّٛلغ اٌششوح اضغط -أظّح ٚتشاِج اخشٜ  

 المهارات الشخصية

اٌؼًّ 

 وفشيك
 االذضاَ اٌذافؼيح اٌمياديح االتذاع
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