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المهارات ,الخبرات ,الدورات وورش العمل:


كفاءة وخبرة في مجال شبكات الحاسبات.



مهارات ببرامج المايكروسوفت أوفس وقواعد البيانات.



عدة دورات في مجال االختصاص داخل القطر
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ورشة عمل في كيفية صناعة القرار (  – ) Decision makingالمملكة المتحدة . 2016



حاصل على أكثر من شهادة خبرة من شركة سيسكو (  ) Cisco Network Academyالعالمية
لشبكات الحاسبات.
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Entrepreneurship





Partner: NDG Linux Essentials



Introduction to IoT



Introduction to the Internet of Everything



Partner: PCAP Programming



Essentials in Python



Partner: NDG Linux Unhatched



Community: Empowerment Technologies



Cybersecurity Essentials



Partner: NDG Linux I



CCNA R&S 6.0 Bridging
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Packet Tracer Know How 1: Packet Tracer 101



CCNA R&S: Introduction to Networks



Introduction to Packet Tracer Mobile



IoT Fundamentals: Hackathon Playbook
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