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 الـعـلـمـيـة المؤهالت

 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 2004 علم الحاسوب األردن الجامعة األردنية ماجستير

 2001 تكنولوجيا المعلومات األردن جامعة البلقاء التطبيقية بكالوريوس
     

 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة كاديميةالرتبة اال

 جامعة البلقاء التطبيقية 2010 )ا(مدرس فئة 
 جامعة البلقاء التطبيقية 2004 )ب(مدرس فئة

 
 :الخبرات العملية

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 2015 2014 ديةالسعو/جامعة الملك عبدالعزيز محاضرة في قسم نظم المعلومات
 2014 2010 السعودية/جامعة الملك عبدالعزيز مشرفة قسم تقنية المعلومات

 
 

 صورة شخصية
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 2010 2004 جامعة البلقاء مدرس
 2004 2001 جامعة البلقاء مشرف مختبر

 
 ):المقبول للنشر/المنشور(االنتاج العلمي 

 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
Improving Web Services 

Security Models، 
The 

International 
Arab Journal 

of 
Information 
Technology 

(IAJIT) 

 10/2010 7 4 األردن

Improving LZW Image 
Compression، 

European 
Journal of 
Scientific 
Research 

 2011 44 4 بريطانيا

Hyper Text Transfer 
Protocol Compression، 

European 
Journal of 
Scientific 
Research 

2010/1 43 3 بريطانيا  

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

 التاريخ ورشة العمل/الندوة/مكان انعقاد المؤتمر ورشة العمل/الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث
    
    
    

 
:الكتب المنشورة  
ردار النش عنوان الكتاب  عدد الصفحات سنة النشر 

     

    

 
 :الجوائز التي تم الحصول عليها

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة
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 :براءة االختراع
 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   
   
   

 
 :الدراسية التي قمت بتدريسها) المواد(المقررات 

 مكان التدريس العام الجامعي )مادةال(اسم المقرر 
E-commerce 2014/2015 جامعة الملك عبد العزيز 

Decision Support System 2014/2015 جامعة الملك عبد العزيز 
System Analysis and Design 2010/2011-2014/2015 جامعة الملك عبد العزيز 

Software Design And Development 2014/2015 جامعة الملك عبد العزيز 
Advanced System Analysis and 

Design 
 جامعة الملك عبد العزيز 2014/2015

Application and Database 
Management 

 جامعة الملك عبد العزيز 2010/2011-2014/2015
Introduction to Management 

Information System 
 جامعة الملك عبد العزيز 2014/2015

Programming I course(Java) 2010/2011 جامعة الملك عبد العزيز 
Programming III(C++) 2011/2012-2013/2014 جامعة الملك عبد العزيز 

Multimedia Systems 2011/2012-2013/2014 جامعة الملك عبد العزيز 
Computer Skills 2011/2012-2013/2014 جامعة الملك عبد العزيز 

Computer Graphics 2005/2006-2008/2009 جامعة البلقاء التطبيقية 
Multimedia with Matlab 2005/2006-2008/2009 جامعة البلقاء التطبيقية 

Data Structure and Algorithms 2004/2005-2005/2006 جامعة البلقاء التطبيقية 
Database System with Oracle Lab 2005/2006-2009/2010 لبلقاء التطبيقيةجامعة ا 

Web Computing 2004/2005-2008/2009 جامعة البلقاء التطبيقية 
C++ Programming Language 2001/2002-2009/2010 جامعة البلقاء التطبيقية 

Visual Basic Programming Language 2004/2005 جامعة البلقاء التطبيقية 
Computer Skills 2001/2002-2003/2004 ة البلقاء التطبيقيةجامع 

Microprocessor Lab 2002/2003-2005/2006 جامعة البلقاء التطبيقية 
 



4 
 

 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

   
   
   

 
 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة
Image Processing Using Matlab للطالبات  دورة تدريبية

 ولألكاديميات
الفصل الثاني 

2010/2011 
من الفعاليات واألنشطة تنفيذ العديد   

 تكريم الطلبة األوائل •
 إقامة البازارات الخيرية •
 المسابقات بين الطالبات •
التنسيق للرحالت العلمية  •

 والترفيهية للطالبات
التنسيق لحضور  •

ات الملتقيات والندو
 التعليمية للطالبات

2010/2011-
2013/2014 

 
 .م2015/ 11/  16السيرة 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

 


