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Cyber Security Consultant, Technology
Expert, HIPAA Certified Awareness Expert,
Certified Trainer, International Security and
Privacy Advocate, I delivered 300+
workshops and worked on couple security
and privacy app translations.

مستشار في األمن السيبراني، خبير في

التكنولوجيا، خبير توعية ومدرب معتمد، مدافع

عن خصوصية وحماية المعلومات واإلنترنت،

قدمت أكثر من 300 ورشة عمل وقمت بتعريب

عدة تطبيقات أمن سيبراني وخصوصية.

LinkedIn - more than 80 course
EC Council - Certified ethical hacker
Microsoft - Server Management 
University of Mary land- Usable
Security
John Hopkins - Data science tools
HIPAA - Awareness Expert

I have attended 100+ course online and on
campus, such as ;

Dubai and RAK Police
DNRD Dubai
Sharjah libraries
Etisalat Academy
Dubai Police Academy 
Ajman RTA
Emirates Science club
Multiple NGOs, Non-profits and
cultural, research centers

I delivered 300+ workshops and courses

لنكد إن - أكثر من 80 دورة

إي سي كانسل - الهكر االخالقي 

مايكروفوست - إدارة السيرفرات

جامعة ماريالند - الحماية الفعالة

جامعة جون هوكبينز - علم البيانات

هيبا - التوعية في األمن السيبراني

قمت بحضور أكثر من 100 دورة تدريبية عىل

اإلنترنت وأرض الواقع، من أبرزها:

شرطة دبي ورأس الخيمة

هيئة اإلقامة وشؤون األجانب
مكتبات الشارقة 

أكاديمية اتصاالت

أكاديمية شرطة دبي

هيئة النقل - عجمان
نادي اإلمارات العلمي

العديد من جمعيات النفع العام والمراكز

الثقافية

قمت بتقديم أكثر من 300 ورشة عمل تطبيقية

ودورات تدريبية

 



CONFERENCES مؤتمرات

MEDIA

TRANSLATE

اإلعالم

تعريب

E-commerce in Africa: Challenges and
opportunities 2020
Debate about traditional vs modern
technology 2019
GCC E-Commerce Market 2019
Smart Payment Conference 2019
GCC Smart Government and Smart cities
2019
 

منتدى التجارة اإللكترونية في أفريقيا:

التحديات والفرص 2020

مناظرة التقنيات الحديثة ضد التقليدية 2019

مؤتمر األسواق اإللكترونية الخليجية - 2019

مؤتمر استراتيجيات الدفع اإللكترون - 2019

مؤتمر الحكومة الذكية الخامس والعشرين -

2019
 

Al Hurra & Radio Sawa
Skynews Arabia & SkyNews Radio
Noor Dubai TV & Noor Dubai Radio
Alkhaleej, Alroeya, Emarat Alyoum

I've been interviewed on numerous
televisions, radios, and newspapers such
as:

Virus Total
Duck Duck Go

I have fully or partially participated in the
translation of Security Projects.

قناة الحرة وراديو سوا
سكاي نيوز عربية و إذاعة سكاي نيوز

قناة نور دبي وإّذاعة نور دبي
الخليج، الرؤية، اإلمارات اليوم

تمت استضافتي في العديد من المقابالت

التلفزيونية واإلذاعية والصحفية منها:

 
 

 فايروس توتال 
دك دك جو

قمت بالمساهمة كليا أو جزئيا في تعريب

برمجيات أمن سيبراني وخصوصية

 

BOOKS مؤلفات

60 scam in the MENA region Keep an
eye out for them
60 Escroqueries Dans MOAN

هكذا سيتم النصب عليك

SKILLS مهارات

Project Management
Technical Support
Customer Service
Public Speaking
Analyzing

إدارة المشاريع
الدعم الفني

خدمة العمالء

التحدث العام

التحليل


