
Turkish Police Academy 

yildrim bayazit unisersity

Balqa Applied university 

Salt High School

MS Security Sciences
Graduated June 2018
 

turkish language
Graduated October 2017

Bs criminology
Graduated January 2015

High School Certificate
Graduated August 2010

Educational Background:

skills:

arabic 9/10
English 6/10
turkish 7/10

Windows 8/10
Office 8/10

language skills:

computer skills:

lieutenant in the Directorate of Public Security and i hold a master's degree in security sciences and i work
as a teacher at the Prince Hussein Bin Abdullah II Academy of Civil Protection.

Skills & Proficiencies:

Interpersonal communication
skills
Working in a team spirit 
Self-development 
Working under pressure 
Fluent in turkish and
conversational in english

Hobbies:
Reading
boxing
Human Development

    Crime scene

    Offices security

    investigation

    Drug Enforcement 

    CAD

    English

    Turkish

    iso 9001 2015

corporate social responsibility

(laboratory and criminal evidence)

(Royal police Academy)

(Criminal Research Department)

(Drug Control Department)

(Directorate of operations and control)

(King Abdullah II Ben Al-Hussein Training City)

(yildrim batazit uni)
   computer skills
(Royal police Academy)

(sgs)

(cisco networking academy)

Training courses:

Husam A.abuhammour

Military degree : Lieutenant

academic degree : Teacher
 



Contact Me :
husam.91@outlook.com
00962792816026

 husam abuhammour

Personal information:
Name:
husam ahmad abuhammour

Birth Day:
22/12/1991

Gender:
male

Residence:
jordan

Address:
al-balqaa.As-salt.st.zohur

Husam A.abuhammour



أكاديمية الشرطة التركية

 جامعة اليلدريم بيازيت

البلقاء التطبيقية جامعة

مدرسة الملح الثانوية

               ماجستير  في العلوم األمنية 
  تاريخ التخرج 6 2018               
 

              اللغة التركية
             تاريخ التخرج 10 2017

          بكالوريوس في علم الجريمة
                    تاريخ التخرج 1 2015

           شهادة الثانوية العامة
           تاريخ التخرج 8 2010

الخلفية التعليمية:

المهارات:

المهارات اللغوية:

اللغة العربية 9/10

اللغة التركية 7/10

اللغة االنجليزية 6/10

مهارات الحاسوب:

مايكروسوفت ويندوز8/10

أوفيس8/10

مالزم في مديرية األمن العام حاصل عىل درجة الماجستير في العلوم األمنية و أعمل مدرسا في أكاديمية األمير حسين بن عبد

هللا الثانية للحماية المدنية.

المهارات والكفاءات:

أجيد مهارات التواصل بين

األشخاص 

العمل بروح الفريق الواحد

التنمية الذاتية

أجيد اللغة التركية والتحدث باللغة

الهوايات:

القراءة

المالكمة

التنمية البشرية

 اإلنجليزية

مسرح الجريمة                                                              

أمن المكاتب                                                               

التحقيق                                                                   

مكافحة المخدرات                                                           

نظام االسيطرة                                                                 

اللغة االنجليزية                                                                

 اللغة التركية                                                                     
مهارات الكمبيوتر                                                             

iso90012015 نظام إردارة الجودة

الدورات التدريبية:

Husam A.abuhammour

الدرجة العسكرية: مالزم أول

الدرجة األكاديمية: مدرس



husam.91@outlook.com                            
                  00962792816026                                           

                      اتصل بي :

 husam abuhammour

المعلومات الشخصية:

االسم:

حسام أحمد أبو حمور

تاريخ الميالد:

22/12/1991
الجنس:

ذكر

اإلقامة:

األردن

العنوان:

al-balqaa.As-salt.st. zohur

Husam A.abuhammour


