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 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
كلية االمير عبداهلل   -جامعة البلقاء التطبيقية هيئة تدريسية

 بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

 االن 2007
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 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 مكان التدريس العام الجامعي اسم المقرر )المادة(

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية في اغلب الفصول لسنوات التدريس لطلبة الكليات العلمية 2مهارات الحاسوب
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية في اغلب الفصول لسنوات التدريس لطلبة الكليات االنسانية 2مهارات الحاسوب
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية 2014/2015 البرمجة الموجهة للكائنات
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية في اغلب الفصول لسنوات التدريس 1هارات الحاسوبم
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية 2014/2015 مختبر هياكل البيانات
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية فصول لسنوات التدريسفي اغلب ال مختبر المنطق الرقمي
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية 2007/2008 مقدمة الى تكنولوجيا المعلومات
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 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية لسنوات التدريسفي اغلب الفصول  مختبر البرمجة الموجهة للكائنات
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية 2009/2010 مبادئ البرمجة المرئية
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

 2009/2010 مختبر مبادئ البرمجة المرئية

2013/2014 
كلية االمير   -اء التطبيقيةجامعة البلق

 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

كلية االمير   -جامعة البلقاء التطبيقية في اغلب الفصول لسنوات التدريس مختبر نظم قواعد البيانات
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

لية االمير ك  -جامعة البلقاء التطبيقية 2016/2017 مختبر برمجة تطبيقات الويب
 عبداهلل بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

 

 

 


