
 
 

                     

 

 
 مركز التطوير وضمان الجودة                                            جامعة البلقاء التطبيقية

 
 ذاتيةالسيرة ال

                        لعضو هيئة التدريس
 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 
 57594 الرقم الوظيفي حسن حسين أحمد الرشايده االسم

 أستاذ مساعد الحالية رتبة العلميةال

 العملمكان 
كلية األمير عبداهللا بن غازي 

 لتكنولوجيا المعلومات
القسم 

 األكاديمي
 علم الحاسوب

التخصص            علم الحاسوب       التخصص العام
 الدقيق

الرؤيا أنظمة و  معالجة الصور
 الرقميه الذكيه

المجال 
 المعرفي

 الخوارزميات
االصطناعيالذكاء   

 معالجة الصور الرقمية
 واسترجاعها معالجة البيانات

الهاتف  3727   العمل هاتف
 0799257100 الخلوي

 0TUrashaideh@bau.edu.joU0T  0TUrashaideh@gmail.comU0T              البريد االلكتروني

 
 الـعـلـمـيـة المؤهالت

 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 2008 علم الحاسوب روسيا االتحادية سان بترسبيرغ  الدكتوراه 
 2002 علم الحاسوب االردن اليرموك الماجستير
 1999 علم الحاسوب االردن اليرموك البكالوريوس

 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة ة االكاديميةالرتب

 جامعة البلقاء التطبيقية 2010-11-23 أستاذ مساعد

 
 :الخبرات العملية

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

    

 

mailto:rashaideh@bau.edu.jo�
mailto:rashaideh@gmail.com�


2 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 2004 2002 جامعة البلقاء محاضر متفرغ
    

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

Preprocessing phase for Arabic 
word handwritten Recognition 

Information 
Processes 

Russian 
Federation 

1 6 2006 

Method of rank distributions 
for detection of unapproved 
insertions in video data stream 

Tr. SPIIRAN Russian 
Federation 

3 2 2006 

Semantically enhanced pseudo 
relevance feedback for Arabic 
information retrieval 

Journal of 
Information 
Science 

UK   2015 

Multiversion Thomas' Write 
Rule Timestamp-based 
Concurrency Control 

International 
Journal of 
Computer 
Science Issues 

Republic of 
Mauritius 

3 12 2015 

Building an Automatic System 
to Construct a Thesaurus for 
Arabic Language Words 

European 
Academic 
Research 

Romania 12 2 2015 

      
:المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها  

ورشة /الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث
 العمل

ورشة /الندوة/مكان انعقاد المؤتمر
 العمل

 التاريخ

Arabic-Indic number 
recognition using 
combining multiple 
classifiers and multiple 
feature vectors 

Second Jordan 
International Conference 
on Computer Science & 

Engineering 

Jordan 2006 

Toward Developing A 
Universal And Standard 
System For Transliteration 
And Transcription Arabic 
Language 

International Business 
Information 
Management 

Conference (15th 
IBIMA) 

Egypt 2010 

Numerical Simulation for 
Fuzzy Fredholm Integral 
Equations Using 
Reproducing Kernel 
Algorithm 

ICIT 2015 The 7th 
International Conference 

on Information 
Technology 

Jordan 2015 

Building a Context Image-
Based Search Engine 
Using Multi Clustering 
technique 

ACM ICEMIS 2015 Turkey 2015 

 
:الكتب المنشورة  
 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب
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 :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 
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2015-2013 ماجستير\نظرية الخوارزميات 

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2013-2008 ماجستير\تصميم لغات البرمجه 

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2011-2008 ماجستير\تصميم المترجمات 

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2015-2008 النظرية االحتسابيه

 قسم علم الحاسوب
 2005-2002 نظرية الخوارزميات

2008-20015 
 جامعة البلقاء التطبيقيه

 قسم علم الحاسوب
 عة البلقاء التطبيقيهجام 20015-2008 تصميم المترجمات

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2010-2008 البرمجه الموجهه للكائنات

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2012، 2002 البرمجه بلغة جافا

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه C++ 2008مهارات حاسوب 

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2015-2012 لمرئيهالبرمجه ا

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2015-2013 ماجستير\نظرية الخوارزميات 

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2014 معالجة الصور الرقميه

 قسم علم الحاسوب
 لتطبيقيهجامعة البلقاء ا 2013-2008 ماجستير\تصميم لغات البرمجه 

 قسم علم الحاسوب
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2011-2008 ماجستير\تصميم المترجمات 

 قسم علم الحاسوب
 

 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

  الماجستير 
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 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 التاريخ اركةنوع المش اسم المشاركة
   
   
   

 
 .م 2015/   11/    4السيرة 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

 


