
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المعلومات الشخصية :

 1975-6-18تاريخ الميالد :                          محمد حسن محمد السالماألسم :

 متزوجالحالة االجتماعية :                                                      ليبيالجنسية :
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 معلومات اإلتصال :

                                               القرضة -العنوان :سبها 

                       0926350520هاتف :                       mo.alssalem@sebhau.edu.lyالبريد اإلالكتروني :
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 2003تاريخه :                                            حاسوب لوريسابك:      المؤهل العلمي

 جامعة سبها مكان الحصول على المؤهل العلمي : 
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 الوظيفة الحالية:

          مهندس شبكات   التخصص :                     رئيس قسم الشؤون الفنية المسمى الوظيفي : 

  ) 2019إلي /2004 من(سنوات العمل: 

                              مركز تقنية المعلومات جامعة سبها  العنوان : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدورات التدريبية

)1( 

   ) ........... /...........من (: المدة                                               CISCO CCNA   أسم الدورة : 

 جامعة سبهاالجهة المنظمة للدورة :                                           دولة مصر  المكان : 

)2( 

    ) ........... /...........من (: المدة                                                CISCO CCNA SECURTY أسم الدورة : 

 جامعة سبهاالجهة المنظمة للدورة :                                         دولة مصر المكان :

 



(3) 

    )...........  /من ...........(المدة :                                                MINI MBAأسم الدورة :  

 اصالجهة المنظمة للدورة :خ                                       ليبياالمكان :

(4) 

    )...........  /من ...........(: المدة                          TRAINING OF TRAINERSأسم الدورة :  

 الجهة المنظمة للدورة :جامعة سبها                                     ليبياالمكان :
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 المهارات

     ربط شبكات سلكية والسلكية - 1

       (ciscoبرمجة موزعات شبكة ) ـ 2  

 V-SATتركيب وبرمجة . - 3

 تركيب طرفيات الياف ضوئية.4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلنجازات

شبكة من الموزعات مجموعة من لعلوم بالظافة لتركيب االشراف علي تمديد وربط طرفيات االلياف الضوئية لكلية ا – 1

     (ciscoنوع )

لكل من الثوثيق والمعلومات, .(ciscoاالشراف علي تمديد االالياف الضوئية وتركيب موزعات الشبكة من نوع )ـ . 2 

  .مركز اللغات , كلية الزراعة

 , ادارة الجامعة , كلية العلوم تركيب مجموعة من الشبكات السلكية في كل من كلية االداب. - 3  

تراعن , كلية التربية غات , كلية التربية االداب اوباري , كلية كلية تركيب شبكات السلكية  لكل من كلية العلوم و.4

 .كلية الزراعة سبها, كلية التقنية الطبية براك الشاطي ,مرزق , كلية الهندسة براك الشاطي االقتصاد 

ير البنية التحتية لجميع شبكات كليات جامعة سبها وربطها بخوادم في مركز تقنية أشراف على مشروع تطو-5
 .(2009)المعلومات. 

 

أشراف على مشروع تطوير البنية التحتية لجميع شبكات كليات جامعة سبها وربطها بخوادم في مركز تقنية المعلومات. -
(2012). 

 مصرف سبها , مصرف اوباري , مصرف تراعن البعضتركيب شبكة مصارف االدخار وربطها ببعطها  -6



 معهد المهن الشاملة ام االرنب –بنت بية معهد رفع الكفائة  –تركيب شبكات لكل من معهد رفع الكفائة سبها  -7

 V_SATتركيب منظومات  -8

 (2007تعاون في كلية االداب لتدريس منهج مبادئ الحاسوب سنة ) -9

 (+networkتدريب منهج ) – 10

العطاء كل مستخدم  server active directoryمع خادم (جرمة )تركيب شبكة السلكية لموقع شركة جنكيز ليبيا  - 11

 صالحيات حسب نوع عملة
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 التطلعات
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