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 المجال المعرفي معالجة الصور التخصص الدقيق علم الحاسوب    التخصص العام
Data mining 
and pattern 
recognition  

 798585043 00962 الهاتف الخلوي   العمل هاتف
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 الـعـلـمـيـة المؤهالت

 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 2005 علم الحاسوب االردن االردنية ماجستير 
 2000 علم الحاسوب االمارات االمارات العربية المتحدة  بكالوريوس

     
 

 :يةالرتبة األكاديم
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 جامعة البلقاء 2010 مدرسة أ
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 :الخبرات العملية

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 االن 2005 جامعة البلقاء  عضو هيئة تدريس
 2002 2000 جامعة مؤته  ITمشرف مختبر

    
 

 ):المقبول للنشر/المنشور(تاج العلمي االن
 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

Multi-scoring Feature selection 
method based on SVM-RFE for 
prostate cancer diagnosis  

 

IEEE Indonesia    10/8/2015 

New ensemble method for 
prostate cancer classification,  

 

FTSM-UKM Malaysia  3  November 
2014 

Detection and Classification of 
Leaf Diseases using K-Means-
Based Segmentation and 
Neural-Networks-Based 
Classification  

 

Information 
Technology 
Journal (ITJ).  

 

   10 
 

2011 

A Framework for Detection 
and Classification of Plant 
Diseases  
 

 International 
Conference on 
Signal and 
Image 
Processing  
 

India    2010 

Using Punctuation-Aware Text 
Rank to Improve Example-
Based Search in Digital 
Libraries  
 

 International 
Conference on 
Computer 
Applications and 
Information 
Technology 
(CAIT 2010).  
 

India    2010 

Comparative studies between 
various clustering algorithms 
in MRI segmentation  
 

European 
Journal of 
scientific 
research  
 

  Europen  7 2006 

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

 التاريخ ورشة العمل/الندوة/مكان انعقاد المؤتمر ورشة العمل/الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث
Workshop on 
Effective Tertiary 
Teaching  

 New York Institute of Technology 
 

2009 
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:الكتب المنشورة  
 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

     

    

 
 :الجوائز التي تم الحصول عليها

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة
   
   
   

 
 :براءة االختراع

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   
   
   

 
 :الدراسية التي قمت بتدريسها) المواد(المقررات 

 مكان التدريس العام الجامعي )المادة(اسم المقرر 
C++ 2005-2011 جامعة البلقاء 

 جامعة البلقاء 2011-2005 البرمجة الموجهة للكائنات 
 جامعة البلقاء 2011-2005 قواعد البيانات

 جامعة البلقاء 2011-2005 الوسائط المتعددة
Machine learning 2005-2011 جامعة البلقاء 
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 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

   
   
   

 
 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة
   
   
   

 
 .م20/   /         السيرة الذاتية لغاية تاريخ      : مالحظة

 .الجامعة تعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكافة الجهات العاملة بمركز
 .وللكليات خارج المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كلية

 


