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 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
 االن 17/8/201 جامعة البلقاء عضوء هيئة تدريس

 14/9/2009 14/9/2007 جامعة البلقاء ريسعضوء هيئة تد
 14/9/2007 1/10/2006 جامعة نيورك مساعد بحث وتدريس

 
 ):المقبول للنشر/المنشور(االنتاج العلمي 

 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
Near Capacity Irregular 

Turbo Code 
Indian Journal of 

Science and 
Technology 

India 23 8 September 
/2015 

Cyber Attack Challenges and 
Resilience for Smart Grids 

European Journal of 
Scientific Research 

USA 1 134 August 
/2015 

Performance Evaluation of 
Position-Based Routing 

Protocols using Different 
Mobility Models in MANET 

 USA 3 119 June  
/2015 

Intrusion Detection The Institution of 
Engineering and 

Technology 

UK 1 1 November 
/2014 

Key Economic and 
Environmental Perspectives 
on Sustainability in the ICT 

sector 

Middle-East Journal 
of Scientific Research 

UAE 8 21 August 
/2014 

Packet Error Rate 
performance of IEEE802.11g 

under Bluetooth interface 

Research Journal of 
Applied Sciences, 
Engineering and 

Technology 

UK 12 8 September 
/2014 

Malicious and spam posts in 
online social networks 

IEEE Computer 
Magazine 

USA 9 44 September 
/2011 

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

ورشة /الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث
 العمل

مكان انعقاد 
ورشة /الندوة/المؤتمر

 العمل

 التاريخ

Performance Evaluation of 
AG Block Turbo Codes over 

Fading Channels Using 
BPSK 

The International 
Conference on 

Engineering & MIS 
2015 

Istanbul, Turkey 23-
25/9/2015 
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:الكتب المنشورة  
 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

Forward Error Correction 
Based On Algebraic-
Geometric Theory  

Springer 
 

2014 
 

70 

 
 :الجوائز التي تم الحصول عليها

 التاريخ جائزةالجهة المانحة لل اسم الجائزة
Award of honor student New York Institute of Technology 2006 

   
   

 
 :براءة االختراع

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   
   

 
 :الدراسية التي قمت بتدريسها) المواد(المقررات 

 مكان التدريس العام الجامعي )المادة(اسم المقرر 
Computer Security 2014,2015 كلية االمير عبداهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات 

Object Oriented Programming 2013,2014,2015 كلية االمير عبداهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات 
Computer Networks 2013,2014,2015 كلية االمير عبداهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات 

Wireless Network Security 2013,2014,2015 كلية االمير عبداهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات 
Networks Management 2013 كلية االمير عبداهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات 

Data Structures 2013,2015 كلية االمير عبداهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات 
C++ Programming 2015 االمير عبداهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات كلية 

 
 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه

 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة
Simple Hash Authentication for Internet of Things 19/9/2015 ماجستير 

 
 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 اريخالت نوع المشاركة اسم المشاركة
   

 
 .م31/10/1520السيرة 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


