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 جامعة البلقاء التطبيقية العملمكان  أحمد محمد الهزاع الصمادي االسم

    نظم المعلومات اإلدارية التخصص الدقيق إدارة األعمال التخصص العام

 00962777724254 الهاتف الخلوي

 samadi2112@gmail.com, amhs1966@bau.edu.jo ترونيالبريد االلك

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج جامعةال اسم الدرجـة

 2016 نظم المعلومات اإلدارية نلبنا الجنان دكتوراه

 2006 حاسب الي األردن اليرموك ماجستير

 1994 أساليب تدريس ألردنا اليرموك دبلوم عالي

 1988 حاسب الي األردن اليرموك بكالوريوس
 

 :الخبرات العملية
 لزمنيةا ةرالفت جهة العمل الوظيفة

 الى من

 اآلن 2013 جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون الجامعية مدرس 
 2013 2012 جامعة الدمام/السعودية محاضر 
 2012 2003 جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون الجامعية مدرس
 2003 1997 وزارة التربية البحرينية مدرس
 1997 1991 نية دروزارة التعليم العالي األ مدرس

 :إلداريةاالخبرات 
 لزمنيةا ةرالفت جهة العمل الوظيفة

 الى من

التخطيط ن العميد لشؤومساعد 

 التطوير والجودةو

 اآلن 2020/9/23 كلية عجلون الجامعية
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 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(:
 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

Emergent situations for 

smart cities: a survey 

International 

Journal of 

Electrical and 

Computer 

Engineering 

(IJECE) 

Indonesia 6 9 2019 

Performance Evaluation 

of Edge Detection 

Using Sobel, Homogeneity 

and Prewitt 

Algorithms 

Journal of 

Software 

Engineering and 

Applications 

USA 11 11 2018 

Accessing Social Network 

Sites Using Work 

Smartphone for Face 

Recognition and 

Authentication, 

Research 

Journal of 

Applied 

Sciences, 

Engineering and 

Technology 

 10 1 2015 

مجلة جامعة فلسطين  نترنتاإلو حاسوبم الجرائ

 لألبحاث والدراسات

 2012  2 فلسطين

EVALUATING THE 

PERFORMANCE OF 

EDGE DETECTION 

TECHNIQUES 

THROUGH GRADIENT 

METHOD 

Advances in 

Computer 

Science and 

Engineering 

 Volume 6,  Issue 2 2011 الهند

 

 شاركت بها: التيرش العمل مية ووالمؤتمرات والندوات العل
اسم المؤتمر/الندوة/ورشة  عنوان البحث

 العمل

 التاريخ مكان انعقاد المؤتمر/الندوة/ورشة العمل

البعد االستراتيجي 

ألنظمة دعم القرارات 

 الذكية

الفرص -ألعمالمنظمات ا

 والتحديات والتطلعات

 29/4/2015-27 جامعيةكلية عمان ال-جامعة البلقاء التطبيقية

جودة العالقة بين ال

 لتخطيطملة واالشا

 االستراتيجي

علوم االنسانية للالمؤتمر الدولي 

 واالجتماعية قضايا معاصرة

 التكامل أساس المعرفة

 رلينب-المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

 
2-3/11/2019 

ورة:نشملالكتب ا  

 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

 360 2013 دار قنديل  2مهارات الحاسوب 

2مهارات الحاسوب   360 2009 دار قنديل 

 643 2008 مكتبة المجتمع العربي  مهارات الحاسوب 

 280 2008 دار قنديل أساسيات بحوث العمليات

6فيجول بيسك  العربيمكتبة المجتمع    2008 616 
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الدليل السريع إلى برمجيات 

 الحاسوب الجاهزة
المجتمع العربي مكتبة  

2005 559 

  1تكنولوجيا المعلومات 

 )الجزء األول(
 وزارة التربية البحرينية

2001 226 

  1تكنولوجيا المعلومات 

 )الجزء الثاني(
 وزارة التربية البحرينية

2001 216 

مبادئ الحاسوب لطلبة 

ي ندريب المهالت  
 وزارة التربية البحرينية

2001 300 

 

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

 كلية عجلون الجامعية االصطناعيالذكاء 
 جامعيةالكلية عجلون  /جامعة الدمام نظم التشغيل

 كلية عجلون الجامعية شبكات الحاسوب 
 عجلون الجامعية ةكلي بكات شامن ال

 كلية عجلون الجامعية بحوث العمليات
 كلية عجلون الجامعية 1لحاسوب ارات اهم

 كلية عجلون الجامعية فيجول بيسك
جامعة الدمام /كلية عجلون الجامعية البرمجة بلغة جافا  

 جامعة الدمام Dot.netالبرمجة  
 كلية عجلون الجامعية نظم قواعد البيانات

 كلية عجلون الجامعية اباتسنظرية الح
ةلجامعياكلية عجلون  المترجماتتصميم   

 كلية عجلون الجامعية خوارزميات
 كلية عجلون الجامعية هياكل بيانات

 كلية عجلون الجامعية معمارية الحاسوب
 كلية عجلون الجامعية هندسة البرمجيات 
ية عجلون الجامعيةكل تحليل وتصميم النظم  

 كلية عجلون الجامعية ++C رمجة بلغةالب

الجامعيةعجلون  كلية البرمجة الموجه للكائنات  

 كلية عجلون الجامعية الوسائط المتعددة
العالي في الدبلوم  ع التخرج لطلبةيرامشالعديد من اإلشراف على 

 ومات واالتصاالتلتخصص تكنولوجيا المع
 كلية عجلون الجامعية

 كلية عجلون الجامعية تخرج لطلبة علم الحاسوب لع ايرامش العديد مناإلشراف على 
 جامعة الدمام رية ات اإلداالتخرج لطلبة نظم المعلوم عيرامشديد من العلى عراف اإلش

 

 :التاليةرسائل العضو مناقش 
 التاريخ حلةالمر عنوان الرسالة

مالء شركات التأمين أثر جودة الخدمة على رضا ع

 في األردن
 12/2018 ماجستير

 ء الجامعاته على أدالتفكير االستراتيجي وأثرا

 ةخاصة الاألردني
 12/2018 ماجستير

 

 الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي:
 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة

 2006-2005 تدريب للمتقاعدين العسكريين ICDLدورات 
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