
 

 

 CVالسرية الذاتية 

 .Name: MUNTASER  ABDELSALAM FARAJ .االسم: منتصر عبدالسالم فرج 

 Mobile No: 0928360561 - 0910276511 0910276511 - 0928360561 أرقام الجوال:

 almontaser.3000@gmail.com E-mail Address: almontaser.3000@gmail.com البريد اإللكتروني:

 Nationality: Libyan بي   ـلي   الجنسية:

 .Date of Birth: 1981 TAWIWA . ويوة ت 1981 تاريخ الميالد:

 Qualification المؤهالت التعليمية 

بكالوريوس تقنية حاسوب + تحليل نظم كلية تقنية  •
 الحاسوب )بنت بيه( 

 . تقنية معلومات جامعة النمس الهندماجستير   •
  اسب + اتصاالت جامعة النمس الهنددكتوراه علوم ح •

. 

• BA in computer Technology + system 
analysis, college of (cs) Bent Bayh 

• Master in information Technology Nims 
University (India) 

• PHD computer science +  Communication 
Nims University (India) 

 Training Courses التدريبية الدورات 

 .(Ic3اآللي )شهادة قيادة الحاسب  •
 

 . الرخصة الدولية في قيادة الحاسب اآللي •

• Course Computer Leadership  (IC3). 

• International Certificate in Computer 
Driving. 

 Acquired skills مهارات المكتسبة ال

 .برمجة الموقع اإللكترونية ولغات البرمجة  •
 .التعامل مع برنامج االتصاالت  •

 

 . إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس •
 .مدرب في مجال تقنية المعلومات  •

• Website programming and programming 
languages. 

• Dealing with the communications 
program. 

• proficiency in windows and Microsoft 
Office programs. 

• trainer in the field of information 
technology.   

 ورقات البـحثية ـــــال

 

ر الجودة ودراسة معوقات  ية  لتحقيق معاية بقسم الحاسوب بكلية التربية الغريفاالتجاهات نحو تطبيق االنظمة االلكتروني •
 تطبيقها.

 وتطوير نظام االلكتروني إلدارة أعمال مكتبة مؤتمر جامعة سبها.نموذج تصميم  •
• Grade of service in End – To – End Service Quality of Service Broadband Network. 

• Guaranteed (QOS) in Real – time Traffic for dynamic Subcarrier Allocation Over multiuser 
(OFDM) Systems. 

• Pattern Recognition matching of Rheumatoid Arthritis using bit Allocation. 

• Pattern Recognition for Imaging and Detection of Arthritis Disease.    



 Of experience الخبرات السابقة 

  3العمل في جامعة سبها عضو هيأة  تدريس ) •
وكلية  سنوات( في كلية تقنية المعلومات وكلية العلوم 

 التربية. 
 

 . العمل في الجامعة االسمرية )سنتان( •
 

العمل في جامعة النمس الهند كلية تقنية المعلومات  •
 . الحاسبوعلوم 

  

 العمل في كلية تقنية الحاسوب بنت بيه  •
 

 متعاون في كلية العلم أوباري  •

• Work at Sabha University ‚ a member ‚ 
teaching for three College of Information 
Technology and faculty of Education 
College of Science. 

• Work at Asmara  University for two years.    

• Work in Nims University College of 
Information Technology and computer 
science (India). 

• Work at the college of computer 
Technology Bent Bayh. 

• Collabarotor at Ubari college of science 
(Ubari) 

 المواد الممكن تدريسها 

• Database. 

• Operating system. 

• System analysis. 

 . بنية الحاسبات   •
• Data mining. 

• Networks and information security. 

 اساسيات حاسب اآللي.  •
 اساسيات تقنية المعلومات.  •
 برمجيات. هندسة  •

• Internet program. 

• Advance Internet program. 

 تفاعل االنسان مع لحاسوب.  •
• Probability and  Statistics.  

• Discrete math.  

• I T  Foundation. 

• Artificial intelligent. 

• Computing Ethics and Society . 

• Digital and logic Design. 

• Technical Report. 

• Network Operating System. 

• Multimedia Network. 

 معالجات دقيقة.  •
• Project management.  

• Clouding Distributed Network. 

 مقدمة شبكات.  •
• Security principle and practice . 

• Authentication and Payment protocol.  

 تحليل عددي.  •

 References المراجع 

 موقع مكتب اعضاء هيأة تدريس جامعة سبها . •
www.Sebhau.edu.ly 

• Office of faculty members‚ 
       Sabha University. 

www.Sebhau.edu.ly 



 


