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 السيرة الذاتية

 شهناز محمد الخليل

  .shahnaz@gmail.comeng  ايميل:

 

  :التعليم

 .1122 ماجستير هندسة صناعية تخصص إدارة الجامعة األردنية

 .بكالوريوس هندسة صناعية الجامعة األردنية

 

 الخبرات التدريسية:

  (9/1122)حاليا من  األردنيةجامعة الزيتونة  -كلية الهندسة-الهندسة الميكانيكةقسم  –محاضر متفرغ. 

 ى جامعة األردنية )حتلا-كلية الهندسة والتكنولوجيا - الهندسة الميكانيكةقسم  -محاضر غير متفرغ

1122). 

 1/1119جامعة األردنية )لا-كلية الهندسة والتكنولوجيا - الصناعية الهندسةقسم  -مساعد بحث وتدريس 

  .(1122-6إلى 

 دنية األراأللمانية جامعة لا-التكنولوجيةكلية العلوم  - الصناعيةالهندسة قسم  -محاضر غير متفرغ

 .(1112-6إلى  1/1112)

 

 ألبحاث والمنشورات:ا

 
 ،اجستيرم رسالة ،األردنية الصناعات في لمرنا اإلنتاج مبادئ قييملت تقييم أداة تطوير ،شهناز الخليل 

 الهندسة كلية األردن، عمان، األردنية، الجامعة ،(ماجستير) UF0702853 الصناعية الهندسة في

 .K45، 2011 662.6119666 المكتبة، جو. والتكنولوجيا

 

 ،ياإللكترون الفرز نظام. نداء ،بجوو شهناز الخليل (A263 :)الكوارث والطب المستشفى دخول قبل   

وطب  الكوارث من للحد العالمية الرابطة©  والنشر الطبع حقوق S72-S79 ص: 16 ،(1122)

 مايو 16: اإلنترنت على النشر ،DOI- :21.2121/S1049023X11002470 1122 الطوارئ

1122 . 

 :موقع رابط
 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8276026 
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 ،ةالسعودي العربية المملكة جدة في مدى جاهزية المستشفيات للكوارث. شهناز والخليل، نداء بجو، 

 ة،السعودي العربية المملكة جدة، العزيز، عبد الملك جامعة في( الوقف) األبحاث لدعم العلمي الوقف

1122. 

 

 جياتكنولو المرن في التصنيعأدوات  وتحليل تقييم، الخليل محمد وشهناز الطاهاتضيف هللا  محمد 

 ،2292-2291 ص ،64 والتكنولوجيا، والهندسة للعلوم العالمية ألكاديميةالمجلة ا  ،األردنية لصناعاتا

 :موقع رابط. 1121

226.pdf-https://www.waset.org/journals/waset/v64/v64 

 

 ،الطبية لةمجال ،جدة في للكوارث مدى استعداد المستشفيات وتحليل تقييم. نداء ،بجوو شهناز الخليل 

 .1122 ،(نشرال قيد للنشر، أرسلت) ،سعوديةال

 

 

 :المهارات
 

 : الصناعية الهندسية اإلدارة مهارات

 

 وغيرها والتصنيع المرن الصناعية اإلدارة مبادئ معرفة . 

 الصناعية اإلدارة مواضيع في اآلخرين تثقيف على القدرة و المعرفة . 

  دورةISO 26000 - 6/9/1121-1 ، تدريبية دورة االجتماعية المسؤولية بشأن توجيهات . 

 

 

 :البرمجياتو الكمبيوتر مهارات

 

 Promodel ، SPSS ، برنامج و Minitab (.اإلحصائي التحليل )برمجيات 

 و بوينت باور ، إكسل وورد، مايكروسوفت Visio . 

 والتصميم الفوتوشوبو أوتوكاد . 

 كمبيوتر برنامج أي تعليمو تعلم على قادرة. 

 

 

 : اتاللغ مهارات

 

 (األم اللغة)  العربية. 

 (.بطالقة وتحدثا كتابة) اإلنجليزية اللغة 

 ( .مقبول وتحدثا كتابة) ةأللمانيغة اللا 
 

https://www.waset.org/journals/waset/v64/v64-226.pdf

