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 85453 الرقم الوظيفي خلف فخري ختاتنة االسم

 أستاذ مشارك الحالية العلميةرتبة ال
 علم الحاسوب القسم األكاديمي عبد اهللا بن غازي األمير العملمكان 

  المجال المعرفي الذكاء االصطناعي  التخصص الدقيق             تكنولوجيا المعلومات    التخصص العام

  الهاتف الخلوي   العمل هاتف

 Dr.khalaf@bau.edu.jo البريد االلكتروني

 
 الـعـلـمـيـة المؤهالت

 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 1995 علم الحاسوب األردن األميرة سمية بكالوريوس
 2002 علم الحاسوب فرنسا روان ماجستير
 2005 الذكاء االصطناعي فرنسا روان دكتوراه

 

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

 جامعة البلقاء 2012 أستاذ مشارك
   
   

 
 :الخبرات العملية

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 2010 2008 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات
 2011 2010 جامعة البلقاء  نائب عميد البحث العلمي

 2013 2011 جامعة البلقاء مدير مركز الحاسوب
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 ):المقبول للنشر/المنشور(االنتاج العلمي 
 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

Information Retrievals Tries 
Tree Vs Inverted File Word 
Method for Arabic language 

Journal of 
Theoretical  and 

Applied Information 
Technology 

Islamabad , 
Pakistan 

17 17 2010 

SOFTWARE RELIABILITY 
MODELING USING SOFT 

COMPUTING TECHNIQUE 

Journal European 
Journal of Scientific 

Research 

London, United 
Kingdom 

1 26 2009 

Geometry Compression for 3D 
Polygonal Models Using a Neural 

Network 

International 
Journal of 
Computer 

Applications 

 --------------29 1 2009 

Automata-based Adaptive 
Behaviour for Economic 
Modelling Using Game 

Conference 
(EPNADS’05) 

Emergent 
Properties in 
Natural and 

Artificial Dynamical 
System 

 2005   فرنسا

Arabic Short Text Compression 
 

Journal of 
Computer Science 

USA 2 12 2010 

Using new data structure to 
implement documents vectors in 

rector space model in 
information retrieval system 

 

Journal of 
Theoretical and 

Applied Information 
Technology 

Islamabad , 
Pakistan 

3 12 2010 

An Improved Algorithm for Call 
Admission Control in Wireless 

Network Using Multi-agent 
System 

 

مجلة العلوم اإلحصائية 
المعهد العربي للتدريب (

 )والبحوث اإلحصائية 

 2009 3  االردن

Enhanced Encryption Methods 
 

  -------------------4 3 2011 

Technique To Solve Nonogram 
Puzzle Problem With Quake 

Algorithm 
 

Journal  of 
Computing 

 ------------------12 3 2011 

Handwritten Indian Numbers 
Recognition 

International 
Journal of Scientific 

Knowledge 

 -------------------6 1 2012 

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

 التاريخ ورشة العمل/الندوة/مكان انعقاد المؤتمر ورشة العمل/الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث
Http Protocol 
Optimization 

The International Conference 
on Informatics and 

Applications 

Malaysia June 2012 2012 

 
 Hyper Text 

Transfer Protocol 
Compression 

International Institute of 
Engineers 

2014 Bangkok (Thailand) 2014 

    

 
:الكتب المنشورة  
 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب
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 :الجوائز التي تم الحصول عليها

 تاريخال 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 
 البلقاء 2015-2005 )ماجستير(الذكاء االصطناعي 

 البلقاء 2015-2005 الذكاء االصطناعي
 البلقاء 2012 بحوث العمليات
 ، جامعة اإلسراءالبلقاء 2014  تإدارة قواعد البيانا
 ، جامعة اإلسراءالبلقاء 2015-2013 النظم الخبيرة

 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

في المواقع الداللية وتوصيف  RDFاستخدام 
 ع المرئية المواق

 2014/2015 ماجستير

استخدام األنظمة السحابة المحسوبة لخدمات 
 الحكومة االلكترونية في األردن

 2014/2015 ماجستير

استخالص المعلومات من الويب الداللي عن طريق 
 تقنية التعلم اآللي 

 2014/2015 ماجستير

 
 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 التاريخ المشاركةنوع  اسم المشاركة
   
   
   

 
 .م2015/   5/  1السيرة الذاتية لغاية تاريخ    : مالحظة

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

 


