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درجح الدكتىراج في هٌدسح اإللكتروًياخ واإلتصاالخ9111 ،
جاهعح القاهرج -جوهىريح هصر العرتيح
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الخبرة المهنيت :





 - 9001األى :أستاذ هشارك – قسن هٌدسح الحاسىب واإلتصاالخ – جاهعح السيتىًح األردًيح
 :9001 - 9001أستاذ هشارك – كليح العلىم وتكٌىلىجيا الوعلىهاخ  -جاهعح السيتىًح األردًيح
 :9001 – 9009أستاذ هساعد – كليح العلىم وتكٌىلىجيا الوعلىهاخ  -جاهعح السيتىًح األردًيح

االهخماماث البحثيت






معالجة الصور الرقمية
اإلبصار الحاسوبي
التعرف على النماذج
معالجة الوسائط المتعددة
برمجيات الشبكات

األنشطت المهنيت خالل السنىاث السج الماضيت





أستاذ زائر في قسن هٌدسح الحىاسية واألتوتح في ترًاهج الدراساخ العليا -جاهعح دهشق -سىريا
9099 -9001
إشراف على رسائل الواجستير  -جاهعح دهشق -سىريا 9099 -9001
الوشاركح في هٌاقشح رسائل الواجستير في جاهعح دهشق و جاهعح تشريي  -سىريا
الوشاركح في اإلشراف على رسالح دكتىراج في علىم الحاسىب في جاهعح ديوىًتفىرد في تريطاًيا
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