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  ملف سیرة ذاتیة

 

  :المعلومات الشخصیة 

 محمد خلیل صالح أبوجاموس : االسم •
 .شارع السكة –حي العبادلة  –القرارة  –خانیونس  –غزة  :العنوان  •
 .الكويت :مكان الوالدة  •
 1982-12- 04 :تاريخ المیالد •
 .فلسطیني :الجنسیة  •
 .ذكر :الجنس  •
 .متزوج :الحالة االجتماعیة  •
 931688469 :رقم الھوية  •
  0597816607 :تف جوالاھ •

§ 0599815040 
 082070019 :ھاتف منزل  •
 mohadjamous@gmail.com :بريد إلكتروني  •

 
  :التعلیم 
 

، %  78.1معدل تراكمي ،  2005مايو ، جامعة النجاح الوطنیة  .بكالوريوس ھندسة حاسوب  •
 .تقییم جید

  
مدرسة خالد الحسن الثانوية ، بمعدل  .الفرع العلمي " التوجیھي " الثانوية العامة  •

 ".امتیاز " تقییم % 91.1
   

 : خبرات العمل

سـوق  " فلسـطین بورصـة  فـي  ) اآلن(إلـى  ) 02/01/2007(مـن  مھندس شـبكات وصـیانة    •
 . www.pex.ps " فلسطین لألوراق المالیة سابقًا

  

  :المھام والمسؤولیات 

 .المتابعة الیومیة ألداء أنظمة الحاسوب و الخوادم المركزية §
 .مراقبة بیئة األنظمة وإدارتھا §
 . Windows & Linuxتنصیب و صیانة وتحديث أنظمة وخوادم  §
الدعم والمساندة في التخطیط و التصمیم والتوثیق وتنفیذ مختلف األنظمة بمـا يشـمل    §

 .الحاسوب المكتبیة و الخوادم و معدات الشبكات و البرامج والتطبیقات البرمجیة أجھزة
 . Microsoft Exchangeمراقبة وإدارة خادم البريد اإللكتروني بنظام  §
 . SQL Serverبیانات مراقبة وإدارة أنظمة قواعد  §
 . Disaster Recoveryتخطیط وفحص وتنفیذ سیاسات وإجراءات الحماية من الكوارث  §
 .القیام بمھام إدارة أمن األنظمة والمعلومات وحمايتھا §
ــزة   Storage managementإدارة التخــزين عــن  مســئول § ــا يشــمل أجھ  SANبم

(Storage Area Network)       و أجھـزة النسـخ االحتیـاطي المختلفـة(Tapes & D2D 
"Disk to Disk backup Device") .  
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 .لكافة الخوادم المركزيةتطوير ومتابعة إجراءات النسخ االحتیاطي  §
المشاركة في اختیار المعدات والخدمات المطلوب شراءھا وإعدادھا من قبل المنتجـین   §

 .المختلفین
بمــا  Server 2003 Domain & Active Directoryإدارة البنیـة التحتیـة ألنظمـة     §

 .يشمل المستخدمین والمجموعات والصالحیات المختلفة
 ISA Serverتصمیم وإعداد وتنفیذ سیاسات استخدام اإلنترنت للموظفین باسـتخدام   §

. 
 ,DHCP, WSUSالمختلفة بما يشمل  Windows 2003 Serverإعداد خدمات بیئة  §

DNS, NTP, FTP, Terminals and Remote Desktop Services. 
لشبكات الخارجیـة  تركیب وإعداد وتقديم الدعم الفني للشبكات الداخلیة بالمؤسسة وا §

 .المتنوعة   Ciscoواإلنترنت من خالل معدات 
ومراقبـة والمحافظـة علـى     ISDNإعداد الخطوط الشبكیة االحتیاطیة بواسـطة تقنیـات    §

 .الشبكات بمعداتھا وتطبیقاتھا البرمجیة
ومتابعـة التغیـرات    لمراقبة الشبكات ودراسة حركة البیانات فیھا SNMPاستخدام نظام  §

 .واألعطال
لتسھیل إدارة معدات الشبكات وصـیانتھا والـدخول لھـا والـتحكم      AAAاستخدام أنظمة  §

 .بالصالحیات
القیام بأعمال الصیانة الالزمة لضمان تـوفر خـدمات الشـبكة لكـل مسـتخدمي األنظمـة        §

 .المختلفة
التخطیط والتنسیق وتنفیذ معايیر أمـن وحمايـة الشـبكات باسـتخدام أجھـزة متخصصـة        §

 Cisco PIX 515e Firewall, Bracoda Anti-spam Firewall 300, Cisco)مثل 
VPN Concentrator 3015). 

تقییم وتطوير استخدام أنظمة االتصاالت والتحري عن المنتجات والمعدات الجديـدة فـي    §
ــمل    ــا يشـ ــتخدامھا بمـ ــا واسـ ــال لتطبیقھـ ــذا المجـ  Internal & External)ھـ

Telecommunication Switches , VoIP Systems ,Frame Relay, ISDN, 
WI-FI, WI-MAX). 

 .القیام بمھام أخرى حسب الحاجة وحسب الطلب §
  

لصـالح وكالـة الغـوث    ) 20/1/2007(إلـى  ) 10/3/2006(معلم ومدرب حاسـوب مـن    •
UNRWA . 

 
  :المھام والمسؤولیات 

 
 .تدريس منھاج تكنولوجیا المعلومات والحاسوب الفلسطیني §
 .الحاسوب في المدرسة وتقديم الدعم الفني لبرامجھا وأجھزتھامسئول عن مختبرات  §
 .إدارة الشبكة المدرسیة الداخلیة وشبكات المختبرات وخطوط اإلنترنت §
 .تطوير دروس تعلیمیة إلكترونیة وأنظمة تعلیم إلكتروني للدراسة الذاتیة §

  

 

 بورصـة فلسـطین   فـي ) 9/3/2006( إلـى ) 14/11/2005( مـن مھندس دعم وصـیانة   •
 . www.pex.ps " سوق فلسطین لألوراق المالیة سابقًا"

  
 :المھام والمسؤولیات 

 . AIX Unixوبشكل أساسي نظام  Unix & Linuxإدارة أنظمة  §
 ) .i5/OSيسمى حالیًا  IBMخاص من شركة تشغیل نظام ( OS400إدارة نظام  §
 .الحواسیبتنصیب وإعداد أنظمة وبرامج  §

http://www.pex.ps
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 .مراقبة أنظمة الحاسوب والشبكات والحفاظ على أدائھا §
معالجة األخطاء واألعطال ومتابعتھا في األنظمة والبرامج والشبكات ، والقیـام بعملیـات    §

 .التشخیص وحل المشاكل واألعطال
تقديم الدعم الفني والتقنـي بمـا يشـمل إعـداد اإلجـراءات والتوثیـق الفنـي و الفحـص          §

 .اء وتقییم األنظمة الجديدة والمستحدثةوتقییم األد
لمعالجـة األعطـال بالسـرعة    العمل على التعاون مع الفـرق الفنیـة و التقنیـة المختلفـة      §

 .القصوى للحفاظ على بیئة العمل
 .ترتیب أولويات المتابعات المختلفة وإعطاء األھمیة للخوادم المركزية واألنظمة الحرجة §
 .للطابعات وأجھزة التصوير والمسح الضوئي والفاكس تقديم أعمال الصیانة والمتابعة §
مولدات الكھرباء و أنظمة (المسئولیة عن أنظمة الكھرباء والطاقة االحتیاطیة بما يشمل  §

UPS  وRPS "redundant power supply".( 
 .لقواعد البیانات واألنظمة الرئیسیة القیام بأعمال النسخ االحتیاطي الیومیة §

  

في جامعة ) 1/11/2005(إلى ) 1/8/2005(من  وشبكات مدرب صیانة حاسوب •
 " .وحدة تكنولوجیا المعلومات"النجاح الوطنیة 

 :المھام والمسؤولیات 
 

 . CompTIAلصیانة الحاسوب حسب منھاج  +Aتقديم دورة  §
 . CompTIAلشبكات الحاسوب وفق منھاج  +Networkتقديم دورة  §
 .العمل وظیفة بدوام جزئي: مالحظة  §

  

شھور  3تدريب عملي لمدة ( Red Hat Linuxاستخدام وإدارة خوادم بنظام   •
 .2004في جامعة النجاح الوطنیة في صیف ) Linuxكمدير أنظمة 

 :المھام والمسؤولیات 
 

§ Very Good skills in Red Hat Linux administration and other Unix-Style 
 .وإدارته بشكل كامل Red Hat Linuxإنشاء مختبر حاسوب بنظام  §
 .وأجھزة محطات عمل تابعة لھا Linuxإنشاء خوادم بنظام  §
 . Apache Web Serverإعداد وإدارة خادم لصفحات اإلنترنت بنظام  §
 ,DNS, DHCP, RSH, FTP, SMTPالتخطیط واإلعداد وتقديم خدمات مركزية تشـمل   §

POP3 and SMBA.. 
 . Squid Proxyاإلنترنت وإعدادھا باستخدام نظام  استخدامإنشاء سیاسات  §
 االختراقـات تقديم الحماية واألمن للشبكة والخدمات المختلفة بواسطة نظـام اكتشـاف    §

Snort IDS . 
  

لدى عدد من شركات الحاسوب ) سنوات  5لقرابة ( فني دعم وصیانة  •
 .ومقاھي اإلنترنت والمراكز الخدمیة

 :المھام والمسؤولیات 

§ Computer Maintenance and Technical support. 
 .صیانة الحاسوب وتقديم الدعم الفني §
 .إعداد الشبكات المحلیة الداخلیة وصیانتھا ، وخدمات اإلنترنت §
 .إعداد الشبكات الالسلكیة للمكاتب والمؤسسات والمنازل §
 .لالسلكیةإعداد وتركیب أجھزة األمن والحماية والكامیرات بما في ذلك الكامیرات ا §
 .تقديم الخدمات المكتبیة والطباعة واألبحاث §
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ھذه األعمال أثناء فترة الدراسة الجامعیـة وعـدد منھـا موثـق بشـھادات      : مالحظة  - §
 .خبرة رسمیة

 
 : اإلنجازات

بما يشمل  لضمان التوفر التام  و الدائم للخدمات replicationتطبیق عدد من تقنیات االستنساخ  •
، نظام Exchange server ، البريد اإللكتروني  DB2و   SQL Server استنساخ قواعد البیانات(

 ).الملفات
 .تحضیر بیئات األنظمة المختلفة للعمل سويًا لتقديم خدمات متناسقة •
تحضیر بیئات األنظمة لعمل تحديثات وترقیات لألنظمة المستخدمة بتقنیات أخرى جديدة بما يشمل  •

 .حضیر البیانات والمعلومات وكذلك األنظمة نفسھا لعملیات الترقیةت
 Exchange server إلى نظام Exchange server 2003ترقیة وتحديث نظام البريد اإللكتروني  •

 . NLB و CCR  مع خدمات 2007
 . (D2D backup Systems, SAN , Tapes )تطبیق عدد من أنظمة تخزين البیانات  •
 Windows 2003 Activeإلى  Windows 2000أعمال تطوير وترقیة البنیة التحتیة لبیئة أنظمة  •

Directory . 
 تقنیاتمع تطبیق  Backup WAN linesخطوط شبكات خارجیة احتیاطیة تنصیب وإعداد  •

Router Fail Over  لضمان التواجدية العالیة للخدمات واألداء الممیز من خالل توزيع األحمال على
 , Cisco routers 1721, 1840 , 870، على معدات  Load Balancingالخطوط اإلضافیة والبديلة 

2851. 
 Barracuda Spamتركیب وإعداد أجھزة خاصة بمحاربة البريد المزعج والعشوائي بواسطة جھاز  •

Firewall 300. 
 PIX 515E, IDS, VPNتنفیذ حماية وأمن عالي للشبكة واألنظمة والمعلومات باستخدام أجھزة  •

Concentrator 3015. 
مع تغییر مخطط  Giga Ethernetإلى نظام  Fast Ethernetتطوير الشبكة الداخلیة من نظام  •

 Cisco Switches 2950 , 2970 , 2950وتركیب مقاسم شبكات متطورة مثل  IPتوزيع عناوين 
, 2650E . 

 
 

 :مھارات الحاسوب

  

 . Ciscoومختلف منتجات  معرفة متمیزة في إدارة شبكات الحاسوب •
 Blades, Enclosures, Rack)إدارة وتنظیم الخوادم المركزية واإلشراف علیھا وتركیبھا  •

servers). 
 . Microsoftمعرفة متمیزة في تنصیب وإعداد كافة أنظمة تشغیل  •
 .و إدارتھا إدارة شاملة لمختلف الخدمات Linuxإعداد أنظمة  •
 .فحص وتشخیص أداء األنظمة المختلفة •
ربط كافة األجھزة والمعدات والخدمات بالشبكة بما يشمل أنظمة األمان والكامیرات والطابعات  •

 .وغیرھا من المعدات الھاتفوالفاكسات ومقاسم 
 .الكتابة والتوثیق التقني والفني •
إدارة فرق وطاقم العمل والفنیین وأسالیب التحفیز ودراسة األداء والتقدم ، ومعالجة المشاكل  •

 .اإلدارية
إجراء البحوث والدراسات آلخر التطورات في تحلیل وتصمیم وتطبیق األنظمة التكنولوجیة وتوجھاتھا  •

 .المعايیر المتغیرة في ھذا المجالوتتبع 
•  
 .الحديث والخطاب العام وتقديم العروض والمشاريع ، والقدرة على اإلقناع للجمھور •
 . TCP / UDP Windows Socketsفي برامج الشبكات المعتمدة على مھارات برمجة متقدمة  •
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 . C++ , Visual C++ (MFC) , JAVA , PHPمھارات برمجة متقدمة لبرامج نظام ويندوز بلغات  •
وربطھا بمجسات وأجھزة   Microcontrollersتطوير وتصمیم الدوائر اإللكترونیة المعتمدة على  •

 . PLCاالستشعار المختلفة ، وبرمجة التحكم المنطقي 
 ,Word)بما يشمل  Microsoft Office Suiteمعرفة متقدمة ببرامج العمل المكتبي خاصة حزمة  •

Excel, Access, Project, Visio and Outlook). 
 و   VMWareالمعرفة الجیدة ببیئات العمل االفتراضیة وتكنولوجیا األنظمة االفتراضیة مثل منتجات  •

Virtual Iron  . 
 

 

 :المھارات الذاتیة

 .مع المھام المشروع بتنفیذھا القدرة على شحذ الھمة والطاقات والمھارات بما يتناسب  •
 .العب جید ضمن فرق العمل •
 .القدرة على التعلم السريع للمھارات والمعارف الجديدة •
 .القیام بالمھام الموكلة بشكل مخطط ومدروس •
 .حب األعمال الصعبة التي تتطلب التحدي واإلبداع والقیادة •
 .القدرة على التواصل الممیز مع اآلخرين وخاصة الزمالء والزبائن والمدراء والمرؤوسین •
 .وعالجھا ومتابعتھاالقدرة على حل المشاكل  •
 

  :الدورات التدريبیة

    

  . 2001في العام  Oracle 8iساعة تدريبیة في برمجة قواعد البیانات وإدارتھا لقواعد بیانات  40 •
 .2004في العام  CCNAللقب    Ciscoساعة تدريبیة في دورة شبكات شركة  55 •
 .2005في العام  MCSAللقب  Microsoftساعة تدريبیة في دورة أنظمة تشغیل  60 •
 ضـمن لقـب    BCMSNالمتحـان   Ciscoتدريبیة فـي دورة مقاسـم شـبكات متقدمـة مـن       ساعة 40 •

CCNP  2006في العام. 
  
 
  :اللغات

 ).اللغة األم(محادثة بامتیاز / كتابة / قراءة  العربیة •
 .محادثة بامتیاز وطالقة/ كتابة / قراءة  اإلنجلیزية •
درست بعض المساقات الجامعیة " (جید جدًا " محادثة " / جید جدًا"كتابة " / ممتاز"قراءة  العبرية •

 ).لدرجة الماجستیر  في إدارة األعمال في الجامعة العبرية المفتوحة وأتممتھا بنجاح 
 

 :مھارات أخرى

 .معرفة متمیزة في طرق وأسالیب التسويق •
ضبط الجودة الشاملة ، تخطیط ( ئھا بما يشمل معرفة صلبة في طرق اإلدارة ومفاھیمھا ومباد •

العالمیة ، دراسات الجدوى للمشاريع ، التخطیط ،  ISOوتنفیذ إجراءات ضمان الجودة حسب معايیر 
 ).واإلدارة باألھداف 

إلدارة الموارد وفرق العمل  MS Projectإدارة المشاريع باستخدام برامج إدارة المشاريع مثل  •
 .فهووقت المشروع وتكالی

 .الكتابة والتوثیق الفني والتقني •
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صعبة ومعقدة وبالغة التحدي وتحمل ضغط العمل للوصول إلى القدرة على العمل في بیئات عمل  •
 .أھداف المشروع بالتعاون مع أفراد من خلفیات متنوعة ومختلفة

 

  :المعرفین

 رائد القاضي. د •

  عمید كلیة تكنولوجیا المعلومات

  جامعة النجاح الوطنیة

 alqadi@najah.edu : بريد إلكتروني 

  )09(2381113: ھاتف

 لؤي ملحیس. د •

  رئیس قسم ھندسة الحاسوب

  مدير وحدة تكنولوجیا المعلومات

  جامعة النجاح الوطنیة

 malhis@najah.edu : بريد إلكتروني 

  0599389668: جوال

  )09(2381113: ھاتف

 السید محمد عبید •

 مدير دائرة األنظمة وتكنولوجیا المعلومات

  سوق فلسطین لألوراق المالیة

 pex@pex.ps: بريد إلكتروني 

 e.com-s-pse@p  

  0599661108: جوال

     )09(2390999: ھاتف

  مھندس شاھر الجابي •

  مھندس شبكات

  رئیس قسم الشبكات

  سوق فلسطین لألوراق المالیة

 e.com-s-shaher.jabi@p : بريد إلكتروني 

  0568585151: جوال 

 أنس طعمة. م.أ •

  محاضر قسم ھندسة الحاسوب

  جامعة النجاح الوطنیة

mailto:alqadi@najah.edu
mailto:malhis@najah.edu
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 tomeh@najah.edu : بريد إلكتروني 

  0599844123: جوال 

  )09(2394960، )  09( 2345113: ھاتف 

 مھندس رازي فھد السید •

  مركز الحاسوب

  جامعة النجاح الوطنیة

  0599743574: جوال 

  )2211(امتداد للمقسم ) 09( 2345113:  ھاتف 

mailto:tomeh@najah.edu

