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نبذة عامة :
 درس في أكاديمية الشروق -المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – شعبة نظم المعلوماتاإلدارية  ،تخرج من المعهد في عام  2016بتقدير عام إمتياز مع مرتبة الشرف  ،درس في األكاديمية
البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دبلوم نظم المعلومات المطور .
 حاصل علي المركز األول علي الجمهورية في عرض الكتاب في المسابقة التي أقيمت عام . 2014 حاصل علي جائزة الطالب المثالي عن المعهد العالي للحاسبات خالل سنوات الدراسة . حاصل علي جائزة أفضل عرض تقديمي في المسابقة التي أقيمت عن المعهد العالي للحاسبات في عام. 2017/2016
 حاصل علي جائزة أفضل قائد مجموعة في نفس المسابقة . حاصل علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في البطولة التي أقيمت لجوالي وزراة التعليم العالي. حاصل علي نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة والذي منحه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسيرئيس الجمهورية القائد األعلي للقوات المسلحة نظير إشتراكه في العملية الشاملة حق الشهيد سيناء
 2017/2018ضمن مقاتلي القوات الخاصة المصرية بسالح المظالت .
 حاصل علي فرقة القفز األساسي ( )568وفرقة اإلقتحام الجوي من وحدات المظالت. تم تكريمه من قائد قوات المظالت وقائد الجيش الثالث الميداني نظير الجهود المبذولة أثناء فترة خدمته.الشهادات العلمية:
 حاصل علي بكالوريوس نظم المعلومات بتقدير عا م إمتياز مع مرتبة الشرف . حاصل علي دبلوم نظم المعلومات المطور . -يدرس في المرحلة التمهيدية لماجستير نظم المعلومات .

الخبرات السابقة:
 يعمل لدي أكاديمية الشروق منذ 2016م حتي األن . عمل مراجع حسابات خارجي لدي شركة ابناء عالم لتوريد وإستيراد الفاكهة لمدةخمس سنوات .
 عمل عدة سنوات في مجال الدعاية واإلعالن . قام بتطوير مشروع تخرجه وتم إضافه العديد من المميزات علي المشروع وتطبيقهعلي أرض الواقع تحت نفس المسمي "شركة جرافيتي للدعاية واإلعالن "

اإلهتمامات البحثية:
 يهتم بمجال عمله في علوم الحاسب األلي واإلطالع علي ماهو جديد في علوم الحاسباتوتكنولوجيا المعلومات.
 يهتم بأنظمة المعلومات وكيفية تحليل األنظمة باساليب حديثه لبناء انظمة يعتمد عليهامن خالل االدوات الحديثه المستخدمة .
 يهتم باالنظمة المعتمدة علي الذكاء االصطناعي وأنظمة دعم القرار. يهتم بنظم التطوير المستمرة لقواعد البيانات الضخمة. MACHINE LEARNING DATA MINING BIG DATA ANALYTICS BLOCK CHAIN AI NETWORKاإلهتمامات العلمية:
 PROGRAMMING LANGUAGES DATA BASE SYSTEM ANALYSIS ROBOTICS AI MACHIN LEARNING SOFTWARE ENGINEERINGARDUINO -

المواد والمحاضرات:
• OPERATING SYSTEM
• Introduction to computer
• Decision support system
• Database 1
• Database 2
• Object Oriented programming
• System Analysis and design

معلومات االتصال:
-
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