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  شغلهاأهم الوظائف التـي 

 في جامعة رشػهيف ةباسؿ األست للحاسبات االلورهانيمتيه مهوز الشهيت المهنتس  -:الاظيفة الحالية
 .2002منذ عاـ 

جامعػة  -ولية الهنتسػة الميوانيويػة ا الوههباةيػة -قسـ الحاسبات ا الرحوـ اآلليمتهس مرفهغ في  -
 .2002منذ عاـ  رشهيف

جامعػػة  -وليػػة الهنتسػػة الميوانيويػػة ا الوههباةيػػة -عضػػا مجلػػس قسػػـ الحاسػػبات ا الػػرحوـ اآللػػي -
 .2002منذ عاـ  رشهيف

بالت ووواون موووع االتحووواد اووربوووي لتطووووير منهووواج ماجةوووتير سوووي  TEMPUSعضوووو سوووي م وووروع  -
TeleInformatics. 

  .2011 -عضو سي المجن  ال ممي  االةت اري  سي الهيئ  ال ميا لمبحث ال ممي -
وزارة -اإللكترونيوواتعضووو سووي لجنوو  إعووداد البرنووامج التوودريبي و توولليب الوحوودات ال زموو  لمهوون  -

 . 2009-تطوير الت ميم المهني-التربي 
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اسرختاـ الشبوات العصبانية االصطناعية إلزالة الضجيج مف  حةين اوزكي"-بالؿ شيحا -لميس قدةي-5
 .21/5/2006-" ةمةم  ال موم الهندةي  من مجم  ت رين لمدراةات و البحوث ال ممي إشاهة الوالـ

باسرختاـ الفيجااؿ بيزؾ لرحسيف أتاء نظـ  PIDنمذجة المنظـ عزيز يوةب " -عمي ةميمان -بالؿ شيحا -6
 .21/8/2007-الهندةي  من مجم  ت رين لمدراةات و البحوث ال ممي " ةمةم  ال موم الرحوـ

اسرختاـ الخااهزمية في بناء ا رخزيف حزمة محراى رعليمي في هناء ةممى " -بالؿ شيحا -كندة أبو قاةم -7
" ةمةم  ال موم الهندةي  من مجم  ت رين لمدراةات و البحوث SCORMمسراتع واةف الرعلـ افؽ معياه 
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ةمةم  ال موم "  على أتاةها رأثيه باهامرهات الشبوة العصبانيةمنذر اةكيب ""  -بالؿ شيحا -كندة أبو قاةم -9
 .12/2008-الهندةي  من مجم  ت رين لمدراةات و البحوث ال ممي 

صلت لفةة مف  رصميـ نماذج عصبانيلاسرختاـ خااهزمية البهمجة الرطاهية " ةحر ال مي -بالؿ شيحا -10

 4/2014-ةمةم  ال موم الهندةي  من مجم  ت رين لمدراةات و البحوث ال ممي " نظـ الرحوـ
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 الكتـب والمـؤلفـات

 ال ذقي . -الميكانيكو  الكهرباءم هد  -ةن  ثالث  ميكانيك –رحوـ آليتلليب كتاب  -1

 -كمي  الهندة  الميكانيكي  و الكهربائي  -قةم الحاةبات و التحكم ا)لي 3ةن   /1الرحوـ اآللي/تلليب كتاب -2
 جام   ت رين.
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 بالل شيحاد. 


