
 
 

                     

 

 
 مركز التطوير وضمان الجودة                                            جامعة البلقاء التطبيقية

 
 ذاتيةالسيرة ال

                        لعضو هيئة التدريس
 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 64573 الرقم الوظيفي معاذ الزغول االسم

 استاذ مساعد الحالية ميةرتبة العلال

 العملمكان 
كلية االمير عبداهللا بن 

غازي لتكنولوجيا 
 المعلومات

 علم الحاسوب القسم األكاديمي

 التخصص الدقيق             علم الحاسوب     التخصص العام
نظم استرجاع 

 المجال المعرفي المعلومات
نظم استرجاع 

 المعلومات

 0775609659 الهاتف الخلوي   العمل هاتف

 alzghool@bau.edu.jo البريد االلكتروني

 
 الـعـلـمـيـة المؤهالت

 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 2009 علم الحاسوب كندا جامعة اوتاوا دكتوراه
 2003 نظم المعلومات الحاسوبيه االردن جامعة اليرموك ماجستير

 1998 برمجة و تحليل نظم االردن وجياالعلوم و التكنول بكالوريوس
 

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

 معة البلقاءجا 2010 مساعد أستاذ
   
   

 
 :الخبرات العملية

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 
 

 صورة شخصية
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 الى من

 2015 2010 البلقاء التطبيقية أستاذ مساعد
    
    

 
 ):المقبول للنشر/المنشور(االنتاج العلمي 

 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
Using Various Indexing 
Schemes and Multiple 

Translations in the CL-SR 
Task at CLEF 2005 

Lecture notes 
in computer 

science: 
Accessing 

Multilingual 
Information 
Repositories 

 4022  2006 

Experiments for the Cross 
Language Speech Retrieval 

Task at CLEF 2006 

Lecture notes 
in computer 

science: 
Evaluation of 
Multilingual 
and Multi-

modal 
Information 

Retrieval 

 4730  2007 

Model Fusion Experiments 
for the Cross Language 

Speech Retrieval Task at 
CLEF 2007 

Lecture Notes 
In Computer 

Science : 
Advances in 
Multilingual 

and 
Multimodal 
Information 

Retrieval 

 5152  2008 

      

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

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

Information 
Retrieval Models 
for Arabic Text 

International Conference on 
Digital Communications 

and Computer Applications 

Irbid 2007 

Investigating 
Cross-Language 
Speech Retrieval 
for a Spontaneous 

Conversational 
Speech Collection 

HLT-NAACL 2006 New York City 2006 
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Clustering the 
topics using TF-
IDF for model 

fusion 

2nd PhD workshop on 
Information and knowledge 
management Napa Valley, 

California 

USA 2008 

Combining 
Multiple Models 

for Speech 
Information 

Retrieval 

LREC'08 Marrakech 2008 

Clustering for 
Photo Retrieval at 

Image CLEF 
2008 

CLEF 2008 USA 2008 

Cluster-based 
Model Fusion for 

Spontaneous 
Speech Retrieval 

Workshop on Searching 
Spontaneous Conversational 

Speech, SIGIR 2008 

Singapore 2008 

Exploring Fusion 
in a Spontaneous 
Speech Retrieval 

Task 

Workshop on Searching 
Spontaneous Conversational 
Speech, ACM Multimedia 

2009 

Beijing 2009 

 
:الكتب المنشورة  
 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

     

    

 
 :الجوائز التي تم الحصول عليها

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة
   
   
   

 
 :براءة االختراع

 التاريخ جهة التسجيل عنوان براءة االختراع

   
   
   

 
 :ة التي قمت بتدريسهاالدراسي) المواد(المقررات 

 مكان التدريس العام الجامعي )المادة(اسم المقرر 
 التطبيقيه جامعة البلقاء 2014 االصطناعيالذكاء 

 جامعة البلقاء التطبيقيه 2010 البرمجة الموجهة للكائنات
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2015 البرمجة بلغة جافا
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 التطبيقيه جامعة البلقاء 2012 النظرية االحتسابية
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2012 نظم استرجاع المعلومات

 جامعة البلقاء التطبيقيه 2014 قواعد البيانات
 جامعة البلقاء التطبيقيه 2011 تصميم المترجمات

 جامعة البلقاء التطبيقيه 2010 المنطق الرقمي
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 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة سالةعنوان الر

0TInvestigating the Performance of 
Applying Information Retrieval 

Models on Microblog Track 
 

 2013 ماجستير

Keywords Extraction Using Page 
Rank Algorithm for  

Arabic Text 
 

 2013 ماجستير

Investigating the performance of 
applying information retrieval models 

on contextual suggestion track 

 2014 ماجستير

 
 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي

 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة
   
   
   

 
 .م20/   /         السيرة الذاتية لغاية تاريخ      : مالحظة

 .ن الجودة لكافة الجهات العاملة بمركز الجامعةتعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضما
 .وللكليات خارج المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كلية

 


