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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 مدرس أ رتبة العلمية الحاليةال 10225 الرقم الوظيفي اصالح خليف مصطفى غرايبه االسم

 تكنولوجيا المعلوماتإلتصاالت وكلية االمير عبدهللا بن غازي ل -جامعة البلقاء  العملمكان 

 وبـــــــــعـــلم الحــــاس التخصص العام هندسة البرمجيات القسم األكاديمي

 وبـــــــــعـــلم الحــــاس المجال المعرفي علــوم الحاســوب والمعلومات قيقالتخصص الد

 islahgh@bau.edu.jo  البريد االلكتروني

 

 :الرتبة األكاديمية
 

 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 امعة البلقاءج 6/6/2005 ساعد فئة أمدرس م

 امعة البلقاءج 6/6/2007 مدرس ب

 امعة البلقاءج 2/10/2012 مدرس أ

 

 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(:
 

 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
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 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها:

 عنوان البحث
اسم المؤتمر/الندوة/ورشة 

 العمل

مكان انعقاد 

 المؤتمر/الندوة/ورشة العمل
 التاريخ

Agile Development 

Methodologies: Are they 

suitable for developing 

Decision Support Systems 

. Applications of 

Digital Information 

and Web 

Technologies, 2009. 

ICADIWT '09, 

London, UK 
October, 

2009 

 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 مكان التدريس العام الجامعي اسم المقرر )المادة(

 ي أغلب الفصول لسنوات التدريسف 1مهارات الحاسوب 

  / جامعة البلقاء

مير عبدهللا بن غازي األكلية 

تصاالت وتكنولوجيا لإل

 تالمعلوما

 ي أغلب الفصول لسنوات التدريسف 1مهارات الحاسوب مختبر 

 ي أغلب الفصول لسنوات التدريسف الكليات العلمية( لطلبة 2وب )مهارات الحاس

 ي أغلب الفصول لسنوات التدريسف الكليات العلمية( لطلبة 2مهارات الحاسوب )مختبر 

 يسي أغلب الفصول لسنوات التدرف الكليات االنسانية( لطلبة 2مهارات الحاسوب )

 ي أغلب الفصول لسنوات التدريسف الكليات االنسانية( لطلبة 2مهارات الحاسوب )مختبر 

 في أغلب الفصول لسنوات التدريس البرمجة الموجهة للكائنات

 لب الفصول لسنوات التدريسفي أغ تبر البرمجة الموجهة للكائنات مخ

 في أغلب الفصول لسنوات التدريس مختبر هياكل البيانات

 2021-2020 البرمجة بلغة جافامختبر 

 2012-2011  2011-2010 مختبر المنطق الرقمي

 2007-2006 2006-2005 التحليل والتصميم الكينوني

 2008-2007 مقدمة لتكنولوجيا المعلومات

 2015-2014 2011-2010 مقدمة لهندسة البرمجيات

 2006-2005 نظم التشغيل

 2011-2010 مختبر الرسم باستخدام الحاسوب

 2006-2005 تبر حسابات الويبمخ

 2008-2007 مختبر تصميم وبرمجة واجهة التطبيق الرسومية

 التخطيطكلية  / جامعة البلقاء 2006-2005 لنشر على االنترنتا

 الهندسةكلية  / جامعة البلقاء 2006-2005 مجة بلغة الكينونة البر
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