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 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 1992 علم الحاسوب األردن جامعة مؤته بكالويوس
 2004 علم الحاسوب استراليا نيوكاسل ماجستير
 2009 علم الحاسوب بريطانيا شفيلد دكتوراه

 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 جامعة البلقاء التطبيقية 19/7/2014 استاذ مشارك
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 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
قسم علم  –جامعة البلقاء التطبيقية  عضو هيئة تدريس

 الحاسوب
 اآلن 19-7-2009

كلية األمير عبدهللا -جامعة البلقاء التطبيقية نائب العميد 
 بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

2011 2013 

كلية األمير عبدهللا -جامعة البلقاء التطبيقية نائب العميد للدراسات العليا
 بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

 اآلن 2015

 
 ):المقبول للنشر/المنشور(االنتاج العلمي 

 تاريخ النشر البلد المجلد العدد المجلة عنوان البحث

Towards A Theoretical 
Framework for 

Interactivity in E-learning 

Procceding of the 3 P

rd
P 

International 
Conference and 

Exhibition on "The 
Role of e‐Learning in 

Supporting Knowledge 
Communities” 

- - Bahrain 6-8April 
2010 

A parallel Algorithm for 
Computation of 2D 

Image Moments 
 

Journal of Theoretical 
and Applied 
Information 
Technology 

1 22 Pakistan Dec 
2010 

Increasing Information 
Security Inside 

Organizations Through 
Awareness Learning for 

Employees 
 

Journal of Theoretical 
and Applied 
Information 
Technology 

2 24 Pakistan Feb 
2011 

Enhanced Encryption 
Methods Journal of Computing 4 3 

United 
States of 
America 

April 
2011 

Loseless Image 
compression Technique: 
A combined Approach of 

Multiple Methods. 

Journal of Software 
Engineering and 

Applications. 
5 10 

United 
States of 
America 

Oct 
2012 

A Robust Watermarking 
Algorithm Based on Two 

Dimensional Cellular 
Automata 

A ROBUST  
 

International Journal 
of Engineering 
Research and 

Industrial Applications 
 

4 5 India Nov 
2012 

PM10 Forecasting Using 
Soft Computing 

Techniques. 

Research Journal of 
Applied Sciences, 
Engineering and 

Technology 

 

  

United 
States of 
America, 
United 

Kingdom, 
Pakistan 

2013 

Multi-Cipher Single 
Message Encryption 

Algorithm. 

International Journal 
of Computer 
Applications. 

8 73 
United 

States of 
America 

July 
2013 

A Robust Watermarking International Journal 4 5 India Nov 
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Algorithm Based on Two 
Dimensional Cellular 

Automata 
A ROBUST  

 

of Engineering 
Research and 

Industrial Applications 
 

2012 

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

 التاريخ ورشة العمل/الندوة/مكان انعقاد المؤتمر ورشة العمل/الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث
Towards A 
Theoretical 

Framework for 
Interactivity in E-

learning 

Procceding of the 3 P

rd
P 

International Conference 
and Exhibition on "The 
Role of e‐Learning in 

Supporting Knowledge 
Communities” 

ASME Press 
Three Park Ave. New York, NY 

10016 USA 
www.asme.org 

6-8April 
2010 

    
    

 
:الكتب المنشورة  
 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

 150 2000 دار المسيرة مهارات الحاسوب

    

 
 :الجوائز التي تم الحصول عليها

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة
 2012 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا درع المسابقة الوطنية للبرمجة

   
   

 
 :براءة االختراع

التسجيلجهة  عنوان براءة االختراع  التاريخ 

   
   
   

 
 :الدراسية التي قمت بتدريسها) المواد(المقررات 

 مكان التدريس العام الجامعي )المادة(اسم المقرر 
 جامعة البلقاء التطبيقية 2015........2012 ماجستير-نظم التشغيل

 جامعة البلقاء التطبيقية 2013/2014_2012/2013 ماجستير-نظرية التشفير
 جامعة البلقاء التطبيقية   ماجستير_ الحاسوب  أمن

 جامعة البلقاء التطبيقية  ماجستير_إدارة المعرفة
 جامعة البلقاء التطبيقية  بكالوريوس-أنظمة التشغيل
 جامعة البلقاء التطبيقية  بكالوريوس-أمن البيانات

 جامعة البلقاء التطبيقية  بكالوريوس-أمن الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقية  بكالوريوس -النظم تحليل وتصميم 
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 جامعة البلقاء التطبيقية  بكلوريوس -الرسم باستخدام الحاسوب 
 جامعة البلقاء التطبيقية  بكالوريوس -أنظمة المعالج الدقيق 

 جامعة البلقاء التطبيقية  بكالوريوس -مهارات األتصال
 البلقاء التطبيقيةجامعة   بكالوريوس -التجارة االلكترونية

 جامعة البلقاء التطبيقية  ماجستير+ بكالوريوس  -مشروع تخرج
 جامعة البلقاء التطبيقية  
 جامعة البلقاء التطبيقية  

 
 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه

 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة
Analyzing and Detecting 

Malicious Content: DOCx Files 
Writing Summer 

Semester 2014-
2015 

Towards a Theoretical Framework 
and Empirical Evaluation of 

eGovernment Services: Jordanian 
Context 

Writing Summer 
Semester 2014-

2015 

Heuristic Approach for Enhancing 
Digital Images Quality 

Writing First Semester 
2013-2014 

 
 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة
   
   
   

 
 .م20 15/   11/   10السيرة الذاتية لغاية تاريخ     : مالحظة

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

 


