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 ᴥدرست كمبيوتر ساينس وأنظمة أمنية يف الصني.
 ᴥدرست  SWOT analysisواسرتاتيجيات التشغيل والتخطيط وتشكيل اهلياكل التنظيمية.
 ᴥدرست الـ  NLPوعلوم التنمية البشرية واإلرشاد األسري مبؤسسة الفقي.
 ᴥدرست علوم شرعية يف السعودية ،حافظ للقرآن الكرمي كامالً برواية حفص.

 ᴥابحث يف األنثروبولوجيا وعلم النفس ،مطلع على جديد األحباث يف البيولوجي واجليولوجي.
 ᴥابحث يف علم اإلدارة ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية وإدارة األزمات واإلدارة ابألزمات.
 ᴥابحث يف األفكار التجارية وجتارب اآلخرين.

 ᴥأطمح تكوين ترسانة ثقافية وشخصية مشولية.
 ᴥالعب كنغو فو ساندا وأساليب ،هاوي شطرنج وسباق سيارات وتنس طاولة وشعر وقراءة.

 ᴥمؤسس شركة سنام لألنظمة املتكاملة واليت تقدم اخلدمات التقنية واألنظمة األمنية املتطورة.
 ᴥنفذت عدة مشاريع يف مصر والسودان والسعودية ملؤسسات ومنشآت عسكرية ودبلوماسية.
 ᴥأحد مستوردي التقنية ،مستورد حصري ملنتجات تقنية متطورة تنافس السوق العريب.
 ᴥمؤلف املنهج التقين ﴿ فن التعامل ابحرتافية مع األجهزة الذكية ﴾.
 ᴥمؤلف كتاب ﴿ مفاهيم ﴾.
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⸎ ُدربت على جتميع وصيانة احلواسب اآللية وإنشاء الشبكات السلكية والالسلكية ،قمت بتحويل الشبكات السلكية لعدة شركات ومؤسسات
إىل شبكات السلكية.

⸎ قمت بعدة مشاركات جتارية يف االسترياد والتسويق ،أنشأت مركز لتجميع وصيانة األجهزة وخدمة الصيانة الفورية للمؤسسات والشركات.

⸎ تعاقدت مع عدة شركات على أتسيس مقراهتا يف مدينة اخلرطوم السودانية ابألجهزة والشبكات وإنشاء مواقعها اإللكرتونية ،ودعم فين لنادي
املريخ وعدة معارض وذلك يف عام  2008وعام .2009
⸎ شاركت يف أتسيس مبىن القاعدة اجلوية يف الرايض ابألجهزة والشبكات وعدة مقرات لشركات جديدة ،قدمت عدة خدمات تقنية للسفارة

املصرية ابلسعودية ،دربت عدة أفراد يف وزارة العدل واالدعاء العام والقاعدة البحرية ابخلرج وعدة مدارس وذلك منذ عام  2009إىل عام .2013

⸎ أنشأت مصنع صغري لصناعة الـ  Alumitalمبحافظة الشرقية يف مصر وذلك يف عام .2012
⸎ أمتمت دراسة  SWOT analysisواسرتاتيجيات التشغيل والتخطيط والتفاوض واالستمرارية وضبط املنتج ،وتشكيل اهلياكل التنظيمية
واإلدارات ووضع لوائح العمل وطرق اختيار أفضل املوظفني ،كما أمتمت دراسة الـ  NLPوعلوم التنمية البشرية واإلرشاد األسري مبؤسسة الفقي.

⸎ أسست شركة سنام لألنظمة املتكاملة يف مصر والسعودية بعالمة جتارية مسجلة دولياً ملزاولة التخصصات التقنية الكاملة واألنظمة األمنية.
⸎ مضيت عقد توريد مباشر ابسم شركيت ملنتجات تقنية متطورة تنافس السوق العريب من مصانع تستهدف السوق احمللي ابلصني.

⸎ ألفت املنهج التقين ﴿ فن التعامل ابحرتافية مع األجهزة الذكية ﴾ الستخدام وإدارة مجيع األجهزة أبنظمة التشغيل املختلفة كأهنا جهاز واحد.
⸎ ألفت كتاب ﴿ مفاهيم ﴾ ملعاجلة املفاهيم اخلاطئة وإضافة مفاهيم غائبة مبا يشمل جوانب احلياة أبكملها ﴿ إنسانية ،جمتمعية ،اجتماعية ،زوجية،
تربوية ،تنموية ،اقتصادية ،إدارية ،سياسية ،إميانية ،دينية ﴾.
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