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 الـعـلـمـيـة المؤهالت

 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 2005-02-23 علم الحاسوب االردن البيت-ال ماجستير
 2002-06-26 علم الحاسوب االردن مؤتة بكالوريس

     
 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة ريخ الحصول على الرتبةتا الرتبة االكاديمية

متفرغ محاضر  11/9/2005  جامعة البلقاء التطبيقية 
أ فئه مساعد مدرس  25/4/2007  جامعة البلقاء التطبيقية 

ب فئه مدرس  1/9/2007  جامعة البلقاء التطبيقية 
6/2013 مدرس فئة أ  جامعة البلقاء التطبيقية 

 
 :الخبرات العملية

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 االن 2005 جامعة البلقاء مدرس
 2005 2003 الجيش العربي مبرمج

    
 

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

Using new data structure 
to implement documents 
vectors in vector 

space model in 
information retrieval 

system, 

Journal of 
Theoretical 
and 

Applied 
Information 
Technology 

Pakistan 1 19 2010 

Hybrid Stop-Word 
Removal Technique for 

Arabic Language 

Egyptian 
Computer 
Science 
Journal 
(ECS 

Journal) 

Egypt 1 30 2008 

A Novel Approach for 
Face Recognition Based 
on a Multiple Faces 

Database 

Journal of 
Software 

Engineering 
and 

Applications 

USA 12 5 2012 

The Effect of Using a 
Thesaurus in Arabic 
Information Retrieval 
System 

 International 
Journal of 
Computer 
Science 

USA 6 9  

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

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

 
:الكتب المنشورة  
 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب
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 :حصول عليهاالجوائز التي تم ال
 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 
 الجامعة االردنية 2015-2005 1مهارات حاسوب 
 جامعة البلقاء التطبيقية 2013الى  2005 شبكات الحاسوب

 ةجامعة البلقاء التطبيقي 2015الى  2006 البرمجة الموجهة للكائنات
 جامعة البلقاء التطبيقية 2015الى 2006 2مهارات حاسوب 
 جامعة البلقاء التطبيقية 2015-2007-2006 تركيب البيانات

 جامعة البلقاء التطبيقية 2015 تعددةالوسائط الم
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 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

   
   
   

 
 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة
   
   
   

 
 .م20/          /  السيرة 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

 


