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ةيرشبلا دراوملا ريدم / ديسلا

.ةليوط ةرتف ذنم اFينهم اًفدهمجحلا اذهب ةرادإ يف لمعلا ناك دقل

 ،كماظن يف ةبسانم ةفيظو ىلع لوصحلا يف ريكفتلا ىجري ، ةقفرملا ةيتاذلا يتريس ةءارق دعب

.ةديج تاكرش يف ةظوفحملا فئاظولا نم ديدعلا يف ةديج ةربخ لعفلاب يدل نأ ةاعارم عم

 دق هنأ و هتعبتا يذلا جهنلا اذه و لاجم نم رثكأ يف نوزيمتي اوناك ًاميدق ءاملعلا نأل صصخت مدع ينعي ال اذه و ةديدعتاردقو تاراهم bيدل نأ ىرتس ، يتبرجت نم
 .يعيبط رمأ وه ةددعتم ماهم عم لماعتلاو ، ةيولوأ تاذ ةيئاهنلا ديعاوملا نوكت ثيح ىطخلا ةعيرس ةئيب ىلع داتعم يننأو ةصاخ ، ةفيظولل بسانم ينلعجي
، نيرخآلا عم لماعتلا يف ةزاتمم تاراهم كلتمأ فيكو ، ًاديج ًارواحم نوكأ نأتملعت ثيح صاخشألا نم ةفلتخم عاونأ عم لماعتلا نم تنكمت امك
.ةيلاعلا ةهازنلاو ، ةدايقلاو

ةيتاذلا يتوق اFعم فشتكنس ، كيفظوم ىلإ يمامضنا درجمب هنأ دقتعأو ةيوق ةرادإلا ىدل لمعلا يف يتبغر

ريدقتلا و مارتحالا رفاو

نينسح دمحم

ةيرشبلا دراوملا باطخ



ةيصخش تانايب

1990 سطسغأ30 / ةزيجلا : داليملا خيرات / لحم

ركذ : سنجلا

ةبوطخلا ةرتف : ةيعامتجإلا ةلاحلا

يرصم : ةيسنجلا

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،نيعلا : ةماقإلا لحم

 )لمعلل زهاج( طبترم ريغ : ةيلاحلا ةفيظولا

يملعلا لهؤملا

ةيردنكسإلا ةعماج– تابساحلا ايجولونكت يف ةمولبد

ةيصخش تانايب



ةيلمعلا تالهؤملا
 سكنيل ىلع لمعلا و ،كام ليغشت ماظن ،زودنيو تارادصإ عيمجتيبثت و ةرادإ

).. ةبلصلا صارقالا حالصإ– تافلملا ةداعتسا( لثم ريو دراهلا ةنايص جمارب ،سيفوأ تفوس وركيامةعومجم
 يبساحملا سكوب كيوك جمانرب تيبثت

ريو تفوس

،يصخشلا رتويبمكلا لاطعأ حالصإ و  رتويبمكلا ءازجأ عيمج ةنايص وتيبثت
ةيكذلا فتاوهلا و تلباتلا و ،لبآ ةزهجأ عيمج و ،بوت باللاو ريو دراه

،عساولا قاطنلا تاذ و ،ةيلحملا تاكبشلا تادادعإ طبض)CCNA( تاراهم
رتوارلا و لاصتالا طاقن و ،تنرتنالا عزوم و

تانايبلا زكارم تايساسأ ةفرعم ،)2 رادصإ(2012رڤريس تفوس وركيام ،كت وركيام رڤريس
تاكبش

Lumion مادختسإب  ًادج ةيعقاو داعبألا ةيثالث تاميمصت لمع
Canon 700D اريماك مادختسإب يفارتحإ ريوصت

 تاهوقوللا ميمصت ويدوتس )...رڤيو ميرد ،روتيرتسيلإ ،نيازيد نإ ،بوشوتوف( يبودأ ةعومجم مادختسإ
) Final Cut Pro X( مادختسإب مالفألا جاتنإ

كيفارج

،نوفيآ ةجمربل تفيوس ةغل ،)101( لمعت فيك و ةجمربلا تايساسأ
بتكملا حطس جمارب لمعل براش يس ةغل

مادختسإب تاشاشلا عيمج عم قفاوتت رجاتم و عقاوم لمع و ةيفلخلا و ةيمامألا بيولا تاهجاو ريوطت
(My SQL, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, WordPress, PHP, API Services)

،ةجمرب
عقاوم ريوطت

تالهؤملا

اهيلع ةرظن ءاقلإ يرورس يعاود نمل هنإ و .. ،ةقباسلا يلامعأ انه

https://www.mohamedhassanein.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/


ةقباسلا تاربخلا

)يبد( ةماعلا ةراجتلل ةداعسلا يداو– تابساح ايجولونكت ريدم

2015 - 2016

يميلعتلا يزيلجنإلا يدانلا زكرم– تابساح ايجولونكت ريدم

2013 - 2015

ةيرادإلا تامولعملا مظن و تابساحلل يلاعلا دهعملا– تابساح ايجولونكت لوئسم

2012 - 2013

)نيعلا( تاتابنلا ةراجتل رتنس ندراج ازوك– تابساح ايجولونكت ريدم

2020 -2016

دنال ميرد ـب ةيدنكلا ةسردملا– تابساح ايجولونكت صصختم

2007-2008 

تنرتنإلا تامدخل يرولج ةكرش– تابساح ايجولونكت صصختم

2008- 2009

ريدصتلا و داريتسإلا و لورتبلا تامدخل بورج رنيو– تابساح ايجولونكت ريدم

2013 - 2015

تابساحلا ايجولونكتل يموكلا ةكرش– تابساح ايجولونكت لوئسم

2009- 2012

ةيلمعلا ةربخلا



: تاراهملا

 تاغللا تاراهم

CTC ةيميداكأ– ًادج ديج )تاثداحم( ةيزيلجنإلا
)طسوتم ىوتسم( ةباتك & ةءارق )HIRAGANA( ةينابايلا
)بلطلا دنع اهلامكتسا لهسلا نم( ةيناملألا تايساسأ
ةيرصملا ةيبرعلا : مألا ةغللا

تاراهم

Soft Skills)( ةصاخ تاراهم

يفطاعلا ءاكذلا
رارقلا ذاختإ و ةعانص
تالكشملا لح
تقولا ةرادإ
تاطوغضلا يف مكحتلا



ىرخأ تاراهم

 ةصاخ تاراهم
 لوطأ تقول لمعلا نم يننّكمي يذلا و ،ًادج يلمع بحأ´

ةفرعملا و ايجولونكتلا يل ةبسنلاب لوألا مامتهإلا´

ةبعص لمع ةئيب و فورظ يف و طغض تحت لمعلا´

نسح بولسأب ةرادإلا و ةدايقلا تاراهم´
ًادج ئداه و مظنم´

يضاير ،نخدم ريغ´

ءاطخألا بنجت عم تقو عرسأب اهيلع لمعلا و تالكشملا لولح داجيإ´
انيدل ام لضفأ ميدقتل بلقلا نم معدلا مدقيو ةدحاو حورب لمعي قيرف عم لمعلا لbضفأ´

ةيصخشلا رومألا و تاقادصلا و لمعلا نيب ًامامت لصفأ´

ىرخأ تاراهم

https://www.mohamedhassanein.com/ar/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A/


تاداهشلاةيملعلا تاداهشلا

انه طغضلا ءاجرب .. ًالضف

١٩ ديڤوك ضرم راشتنا فقول دشار نب دمحم ةعماج عمتجم يف نيكرتشملا دحأ

١٩ ديڤوك ةداهش

https://www.mohamedhassanein.com/en/mycertificates
https://www.mohamedhassanein.com/ar/%D9%83%D9%88%DA%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9/


اركش


