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الجنسیة: أردني            
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: التعلیـــــــم
2006 ماجستير علــوم حاسوب / جامعة البلقاء التطبيقية

) التخصص: ( تحليل نظم-1988بكالوريوس كمبيوتر /  جامعة مؤتة 

: الخبرات العملیة

الوقت الحاضر – 2007

محاضر متفرغ في كلية سمو االميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية .•

2006تموز  –2005
طبيقية ).محاضر غير متفرغ لمادة الشبكات ( جامعة البلقاء الت

تدريس مواد متقدمة في الشبكات للسنوات الدراسية ( الثالثة و الرابعة).◄
تدريس مادة المدخل الى علم الشبكات.◄
.تدريب  المنهاج العملي المعتمد من اكاديمية سيسكو ( مستويين)◄

2004حزیران –2002ایلول 
 عمان .–شركة االتحاد

2002شباط  -1997
وزارة الدفاع االردنية :

 
:1996اب -1994
: االمم المتحـــــدة

ضابط ارتباط ومكتب القوى البشریة في بیئة متعددة الجنسیات.

المناصیرمنصور علي نویران أبو سمیحة

962 7 775 33595 هاتف
mailto:               Mansour_153@yahoo.com

mailto:Mansour_153@yahoo.com


: إمكانیة التدریــــب

بحمد الّله تتوفر لدي المقدرة على تدريب العديد من الدورات:•

الشبكات ( البنیة التحتیة، .1
والتركیب ),سالتمدید، والتأسی

1. Infrastructure, networking
(CCNA).

.2الشبكات ( االدارة)..2 MCSE 2003,MCSA 2003,

.CCNP(3الشبكات المتقدمة ( .3 CCNP – WAN network teqniques
َنظم المعلومات الجغرافیة..4

المساحة ونظام الخرائط 
الرقمیة

4. GIS ( arcinfo). + Survey & Digital
mapping

د البیانات.قواع.5
بناء وتصمیم قواعد البیانات 

تحت نظام أوراكل
5. ORACLE Developer.

SQl, PlSQL, Forms I, Forms II,
Repoprt I, Report II
Oracle 8i, 9i

.6إدارة البرید االلكتروني.6 MS Excahnge 5

.7أمن وحمایة البیانات والشبكات.7 Network Security
Firewalls, ISA, Security planning
& Design

.8دورات الحاسوب التأسیسیھ.8 ICDL, ECDL.

.9تصمیم مواقع االنترنت..9 Web page design( HTML, Front
Page, JAVA Script ).

.A+10صیانة الحاسوب .10 Microsoft A+

:اللغــــــــات
.اللغة االنجليزية إجادة تامة كتابة ومحادثةإجادة 

الدورات:



إســـم الدورة مكانهــا
1 Microsoft Certified System Engineer 2000

Include (Exchange, Security, ISA) عمان-أكادیمیة مایكروسوفت 
(Microsoft Partner)

2

Microsoft Server administration 2003
I have certified ( MCSE 2000, MCSA 2003) عمان-أكادیمیة مایكروسوفت 

(Microsoft Partner)

3

Infrastructure Networking CISCO
( CCNA  CERTIFIED )

مركز الملكة -أكادیمیة سیسكو
رانیا

4

o Building Scalable Cisco
Internetworks

o Building Cisco Remote Access
Networks.

o Building Scalable Cisco
Internetworks.

o Cisco Internetwork
Troubleshooting

CCNP
track
Not
certified

-أكادیمیة سیسكو
مركز الملكة رانیا

6 Win NT Networking الجامعة االردنیھ
7 ORACLE 8i /Developer 6i Include

(SQL, SQL PLUS,
FORMS I & II,
& REPORTS

عمان-شركة كومسنت 

8 MS Office الجامعة الھاشمیھ
9 A +

9 ICDL JAF

10 Other courses:

• Web page design   ( HTML, Front page, Javascript)
• Courses in Database.
• PC Maintenance.( A+)
• GIS ( Geographical information system) / ESRI product
• Knowledge in many computer languages.


