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 الذاتية السيرة

 صالح محمد ابراهيم موسى

 6/2/1980: الميالد تاريخ

 االردن – عمان: الوالدة مكان

  

 : الشخصية المعلومات

 االردنية :الجنسية

 متزوج : االجتماعية الحالة

 ذكر :الجنس

  :الهاتف

 mosa_ways@yahoo.com :االلكتروني البريد

  mosa.salah@yahoo.com 

 :الشخصي الملف

 على سواء االنترنت  مواقع و البرمجيات و التطبيقات تطوير جوانب كل في خبرة سنوات 6 من أكثر •

 .المكتب وسطح اإلنترنت شبكة

 سنوات خبرة في الجانب االكاديمي التدريسي. 10اكثر من  •

 

 التعليم:

 بكالوريوس علم حاسوب

 االردن / جامعة الزيتونة االردنية –عمان 

2/2003 

 ماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية

 الحاسوبية المعلومات ونظم والمصرفية المالية للعلوم العربية األكاديميةاالردن /  –عمان 

4/2006 
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 :الدورات التدريبية

CISCO SEM 1  /2002 

 الخبرات العملية:

  األردنية الزيتونة جامعة

 حتى االن 7/2008

 (مدرس) متفرغ محاضرالمسمى الوظيفي : 

 

  األردنية الزيتونة جامعة

9  /2004 – 7  /2008 

 مختبر مشرفالمسمى الوظيفي : 

 

Upright 

1  /2007 – 9  /2004 

 تصميم وبرمجة صفحات االنترنتالمسمى الوظيفي : 

 

Jordan Multimedia  

6  /2004 – 10  /2003 

 جزئي(تصميم وبرمجة صفحات االنترنت )دوام المسمى الوظيفي : 

 

 وزارة التربية و التعليم

3  /2003 – 6  /2003 

9  /2003 – 6  /2004 

 مدرسالمسمى الوظيفي : 

 

 المهارات التحليلية:

  اإللكترونية التجارة حلول •

 اإللكتروني التعليم حلول •

 المهارات البرمجية:

• PHP • ASP.Net 

• Flash, with Actionscript 2.0 • Visual Studio 6.0 

• XML • MySQL DB's 

• C++ • HTML, CSS 

• JavaScript • SQL 
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 مهارات التصميم:

• Unity 3D • Adobe Dreamweaver 

• Flash • Adobe Photoshop 

• 3D max • 2D Application 

• Adobe after effect • Cinema 4D 

  مهارات فردية:

 الكمبيوتر صيانة • اآلخرين مع التعامل مهارات •

 فاعلية في العمل • تطوير المشاريع •

 حل المشاكل التحليلية • استكشاف و تتبع االخطاء و اصالحها •

 العمل الجماعي • 

 

 اللغة :

 اللغة العربية اللغة االم

 اللغة االنجليزية

 

  المنشورة األبحاث عناوين

• A. Abdalla, M. Abdallah, M. Salah, “A brief program robustness survey,” 
International Journal of Software Engineering & Applications”, (accepted 

2016  to appear 2017). 

• A. Abdalla, A. Mazhar, M. Salah and S. Khalaf, “Comparative study of 
compression techniques for synthetic videos” International Journal of 
Multimedia & Its Applications, vol. 6(2): pp. 1-10, 2014. 

http://airccse.org/journal/jma/6214ijma01.pdf   

• Mosa Salah,  Ahmad Mazhar, “Comparison Study Between Local And Global 
Optimization For H.264 Encoder”, World International Conference on 
Education, April 2010, Amman, Jordan. 

• Ahmad Mazhar, Mosa Salah, “Comparison Study Between Local And Global 
Optimization For H.264 Encoder”, World International Conference on 
Education, April 2010, Amman, Jordan. 

 المنشورة الكتبعناوين 

 (Instructional Multimediaالتربية ) في المتعددة الوسائط •

 (Computer in school managementالمدرسية) اإلدارة في الحاسوب •

 

 

http://airccse.org/journal/jma/6214ijma01.pdf
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 المؤتمرات

 املؤمتر التاريخ املكان
 عمان
 االردن

9/5 -11/5  
2007 

The 3rd International Conference on 

Information Technology (ICIT - 2011) 

 عمان
 االردن

19/5 – 20/5  
2010 

World International Conference on 

Education (WICE-2010) 
 لبنان
 بريوت

2/12 -3/12  
2010 

World International Conference on 

Technology Supported Education (WICTE-

2010) 

 

 :المراجع

 متوفر عند الطلب.


