
 

 محمد فرج صالح العبدالالت

 السلط- األردن 

dr_mabdallat@yahoo.com : الربيد  اإللكرتوين  
 0797732772: اذلاتف

 

 : البيانات الشخصية
 1983-  آذار 8: تاريخ ادليالد

 ذكر: اجلنس

 أعزب:احلالة االجتماعية

 أردين: اجلنسية

 

 :الخبرة العملية

حىت اآلن - 2009  الجامعة األردنية  
 المدرسة النموذجية/ كلية العلوم التربوية 

  و التجارة اإللكرتونية للصفوف الثانوية, نظم ادلعلومات, تدريس مادة احلاسوب 

 و أساسيات اإلدارة للصفوف الثانوية, تدريس مادة أنظمة احملاسبة احملوسبة 

 
2007 - 2009   

 مدارس البلقاء اإلسالمية
 مدرس حاسوب و نظم معلومات

  و التجارة اإللكرتونية للصفوف الثانوية, نظم ادلعلومات, تدريس مادة احلاسوب 

 بناء واإلشراف على نظام شبكات لنقل ادلعلومات ضمن ادلدارس 

 بناء و تطوير ادلوقع اإللكرتوين للمدارس 

 تطوير نظام دلتابعة حتصيل و سلوك الطلبة 

 متابعة أعمال ادلنظومة اإللكرتونية 

 

 : المؤهالت العلمية

 كلية الدراسات العليا و البحث العلمي– جامعة البلقاء التطبيقية  2007 - 2005
 ماجستري علم احلاسوب

 علم احلاسوب: ختصص
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 كلية علم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات– جامعة العلوم التطبيقية  2005 - 2001

بكالوريوس نظم معلومات حاسوبية 
 جيد جدا: التقدير

 

2000 - 2001  مدرسة توفيق أبو الهدى الثانوية للبنين  
 (التوجيهي)الشهادة الثانوية 

 الفرع العلمي

 

: التدريب
1/3/2006  األردن- مركز التدريب و االستشارات في جامعة البلقاء التطبيقية  

MCAD course - ( ساعة180بواقع )شهرين 

 
1/7/2004  األردن-  شركة دلتا للحاسبات  

ORACLE Programming شهرين–  تدريب ميداين 
 

 األردن– شركة المستشارون المعتمدون للتدريب  15/2/2005
ASP.NET, C#.NET, XML web services, SQL 2000 server 

 

األردن – مركز اللغات الحديثة  19/7/2005
Conversation course  -  شهر

 
 األردن– مركز اللغات الحديثة  6/10/2003

TOEFL course -  شهر

 

: المهارات

 اللغةاألم:    لغة عربية 

 ممتاز  :لغة إجنليزية 

 اللغة

  إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس

  إجادة برنامجVisual Stadio .NET  

  إجادة برنامجMATLAB 

 إجادة مببادئ برنامج أوتوكاد 

  إجادة برنامج فوتوشوب

  3إجادة برنامجD MAX 

 الحاسب
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: مشاريع التخرج
2007   نظام االمتحانات اإللكرتوين

 C#.NETطور بإستخدام 
 

2004   ادلدرسة اإللكرتونية
 ASP.NETطور بإستخدام 

 
 :معلومات أخرى

1999  ادليدالية الفضية يف جائزة احلسن للشباب 

1999  ادلشاركة يف أعمال تطوعية دلساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة 

 


