سيرة ذاتية

البيانات الشخصية
االسم :حممد صديق حسن عبد القادر
النوع :ذكر
الديانة :مسلم
الجنسية :سوداني
الحالة االجتماعية :عازب
تاريخ الميالد 0011-01-01 :هـ
مكان الميالد :شندي – السودان
الجوال11100010900110 - 11100001994000 :
الفاكس11100190411019 :
البريد االلكترونيmeidosh84@gmail.com ; mhmdsiddig@ush.sd :

العنوان الدائم :السودان – والية هنر النيل – مدينة شندي – جامعة شندي

المؤهالت العلمية:
()0

الدرجة العلمية :بكالريوس
التخصص :علوم اإلحصاء واحلاسوب
الكلية :العلوم والتقانة
الجامعة :جامعة شندي
تاريخ الحصول على الدرجة1111 /11/04 :م
()1

الدرجة العلمية :ماجستري علوم حاسوب
التخصص :علوم احلاسوب
الكلية :الدراسات العليا والبحث العلمي
الجامعة :جامعة شندي
تاريخ الحصول على الدرجة1101/11/09 :م
الخبرات العملية:
مسمى الوظيفة :تقين
المخدم :جامعة شندي
العنوان :شندي – والية هنر النيل – السودان – ص.ب009 :
المدة الزمنية :من  1111/11/11إىل 1100/19/10
----------------------------------------------------مسمى الوظيفة :مساعد تدريس
المخدم :كلية شندي التقنية
العنوان :شندي – والية هنر النيل – السودان
المدة الزمنية :من 1109/10/10 – 1101/01/11
-----------------------------------------------------مسمى الوظيفة :مساعد تدريس
المخدم :جامعة شندي
العنوان :شندي – والية هنر النيل – السودان – ص.ب009 :
المدة الزمنية :من  1109/10/10حتى 1101/11/01
-------------------------------------------------------

مسمى الوظيفة :حمارر
المخدم :جامعة شندي
العنوان :شندي – والية هنر النيل – السودان – ص.ب009 :
المدة الزمنية :من  1101/11/09حتى تارخيه
اللغات
المستوى العامة

اللغة
اللغة العربية

اللغة األم

ممتاز

اللغة اإلجنليزية

لغة اجنبية

جيد جداً

المؤتمرات والمسابقات
 .0مسابقة التطبيقات الوطنية االلكرتونية  -الفعالية املصاحبة ملؤمتر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
األول – اخلرطوم  ،السودان – نوفمرب 1101م
ورش العمل و الدورات التدريبية
 .0ورشة عمل نظام احلوسبة اخلطية " ( "n-computingشركة داميوند /اخلرطوم 1101 /م)
 .1ورشة عمل نظام التسجيل االلكرتوني بالكليات التقانية – كلية اجلريف التقنية – اخلرطوم –
1101م
 .9دورة تدريبية يف ترقية األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس  -جامعة شندي – شندي –
1101م
عضويات المنظمات والمجتمعات الرقمية
 .0عضو – احتاد املدونني العرب

المهارات:
 .0دراسة وحتليل وسهولة استخدام النظم الرقمية
 .1تصميم املقررات الرقمية باستخدام أنظمة ادارة احملتوى ()moodle, efront
 .9حتليل البيانات اإلحصائية باستخدام .SPSS
 .0تصميم تنفيذ املواقع االلكرتونية .
 .1تصميم التطبيقات املعتمدة على الويب.
 .9التعامل مع قواعد البيانات ()Mysql - sqlserver
 .1اتقان اللغات اآلتية ()HTML5,PHP,RUBY, Delphi
المقررات األكاديمية
 .0مبادئ علم احلاسب
 .1بنائية احلاسبات
 .9الذكاء الصناعي لآللة بلغة PROLOG
 .0لغة الربجمة C++
 .1إدارة امللفات وهيكليتها
 .9لغة النمذجة املوحدة – هندسة الربجميات
أشخاص يمكن الرجوع اليهم
 .0أ.د /تاج السر حسن حممد أمحد
مدير جامعة شندي – السودان-جوال-11100001010901 :

email: tagelsir4m@gmail.com

 .1د .أمحد صالح الدين
منسق برنامج علوم احلاسوب-جامعة السودان املفتوحة السودان –
جوالemail: asalahous@gmail.com -11100001900009 :

 .9أ.د /عبد الرمحن علي املهدي

عميد كلية الدراسات العليا – جامعة وادي النيل – جوال111000011101011 :
 .0د /ناصر عبد الرمحن احلسني
مدير األدارة العامة للتعليم التقاني – اجمللس القومي للتعليم التقين والتقانة – اخلرطوم
جوال11100011101000 :

