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جامعة بغداد  –كلية الهندسة  –شهادة البكلوريوس في الهندسة الكهربائية بدرجة جيد جدًا  

 م 1965حزيران  –العراق   –

 م 1972نيسان  –بريطانيا  –جامعة شفيلد  –هندسة الكهربائية شهادة الدكتوراه في ال

 م 1972حزيران  –جامعة الموصل  –مدرس  الدرجات العلمية :

 م 1976حزيران  –جامعة الموصل  –أستاذ مساعد                        

 م 1981حزيران  –جامعة الموصل  –أستاذ                        

 م 1969أيلول  – 1965حزيران  –معة الموصل جا –معيد  المناصب :

 م 1972حزيران  –م  1969أيلول  –زمالة كولبنكيان لدراسة الدكتوراه               

 م 1976حزيران  – 1972حزيران  –جامعة الموصل  –مدرس               

 فترات متفرقة –عميد كلية الهندسة وكالة  

 م 1975أيلول  –حزيران  –ألمانيا  – دارمشتات –تفرغ بحث علمي           

 م 1981حزيران  – 1976حزيران  –أستاذ مساعد 

 م 1978نيسان  –م 1972تشرين الثاني  –رئيس  قسم الهندسة الكهربائية  

 م 1981أيلول  – 1973كانون األول  –مدير مركز الحاسبة االلكترونية  

 م1978أيلول  – 1977أيلول  –بريطانيا  -جامعة مانجستر –تفرغ علمي  

 رئيس مهندسين ومسؤول الحاسبة االلكترونية   المنشأة العامة للسمنت في نينوى  
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 م 1991آب  – 1981أيلول  –

 فترات متفرقة –مدير عام المنشأة العامة للسمنت في نينوى وكالة            

 األردن  –عمان  –الجامعة األردنية  –قسم الهندسة الكهربائية  –أستاذ           

 2015أيلول  –م  1992أيلول 

  الجامعة االردنية –فترات متفرقة  –رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالوكالة  

 جمعية المهندسين الكهربائيين  –عضو أقدم مدى الحياة  عضوية الجمعيات :

 الواليات  المتحدة –نيويورك   ( IEEE )وااللكترونيين                      

ول رئيس لفرع جمعية المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين في أمؤسس و

 االردن

 بريطانيا –لندن  – IET –عضو الجمعية الهندسية والتكنولوجيا 

 بغداد –عضو جمعية المهندسين العراقية 

 فرع االردن –عضو رابطة األدب االسالمي العالمية 

 ناألرد –عمان  –عضو المعهد العالمي لإلعجاز القرآني 

 األردن –عمان  –جمعية اإلعجاز القرآني  –عضو شرف 

 :التفرغ العلمي والدعوات العلمية

 1975أيلول  –المانيا حزيران  –جامعة دارمشتات  –باحث علمي زائر   

 1977أيلول  –بريطانيا  –مانجستر  –جامعة يومست  –تفرغ علمي لمدة سنة 

 1978أيلول  –

 2004تموز  –IIUMية العالمية في ماليزيا الجامعة االسالم –أستاذ زائر   

 2006تموز   –IIUM الجامعة االسالمية العالمية في ماليزيا –أستاذ زائر 

 2003تموز   –  UPM الجامعة الزراعية  يو بي إم في ماليزيا–أستاذ زائر 

 2010تموز   –UTMالجامعة التكنولوجية يو تي إم في ماليزيا –أستاذ زائر 

  :مؤخرا التي قام بهاعلمية المهام بعض ال

( في 1رئيس المؤتمر الدولي للتطبيقات االسالمية في علوم الحاسوب وتقنياته )إيمان

 2013حزيران  –ماليزيا  –كوالمبور 

( في 2رئيس المؤتمر الدولي للتطبيقات االسالمية في علوم الحاسوب وتقنياته )إيمان

 2014األول تشرين  –الجامعة االسالمية العالمية  –عمان 

كانون  –جامعة فيالديلفيا  –رئيس المؤتمر الثالث للتطبيقات المتقدمة في في علوم الحاسوب 

  2014األول 



( في 3رئيس المؤتمر الدولي للتطبيقات االسالمية في علوم الحاسوب وتقنياته )إيمان

 2015تشرين األول  –جامعة نجم الدين أربكان  –تركيا  –قونية 

 

األبحاث  –لمجلة الدولية للتطبيقات االسالمية في علم الحاسوب وتقنياته رئيس تحرير ا

 2013منذ  – باللغة العربية

األبحاث  –رئيس تحرير المجلة الدولية للتطبيقات االسالمية في علم الحاسوب وتقنياته 

 2013منذ  –باللغة اإلنكليزية

 الجوائز العلمية :

 م 1972لندن  –البريطانية  جمعية المهندسين –جائزة جون هوبكنسون 

 م1975 –جائزة مجلس جامعة الموصل            

  1985 –جائزة رئاسة الجمهورية لتأليف كتب علمية            

 جائزة جمعية المهندسين الكهربائيين فرع األردن للجهود في تأسيس الفرع 

 عدد كبير من الجوائز التقديرية وكتب الشكر والتقدير  

 :ةمتفرقود جوائز وجه

أربع )   لسنة المنتهية أشرف عليهانقابة المهندسين لطلبة مشروع األولى من جائزة ال

 مرات(

فرع األردن لطلبة مشروع للسنة  –جائزة جمعية المهندسين الكهربائيين واأللكترونيين 

 Handwritten Arabic Character Recognitionالمنتهية أشرف عليه معنون 

 2009مؤسسة طالل أبو غزالة  –جم مصطلحات الحاسوب تقييم وتنقيح مع

 2008األردن  –عمان  –شركة أطلس  –تقييم وتنقيح معجم مصطلحات الحاسوب 

 2008 –المغرب  –مكتب تنسيق التعريب  –تقييم وتنقيح معجم مصطلحات الحاسوب 

 جامعة الموصل  –عضوية هيئة تحرير مجلة الرافدين للرياضيات والحاسوب 

المركز القومي للحاسبات االلكترونية  –رئيس تحرير مجلة الحاسبات األلكترونية نائب 

 1988 – 1984بغداد  –

 جامعة الموصل – 1980-1976أمين سر هيئة تحرير مجلة الرافدين للهندسة 

 العديد من الجامعاتالمشاركة في وضع مناهج وتقييم وتعريب مناهج 

تقنيات الهندسة الكهربائية والقياسية في حقل  المشاركة في تعريب واعتماد المواصفات

 األردن –عمان  –مؤسسة المواصفات والمقاييس  –الحاسوب 

 تقييم عشرات االبحاث للنشر في مجالت أو مؤتمرات علمية عالمية أو محلية 



 العمل كممتحن خارجي لرسائل ماجستير أو دكتوراه 

العلمية إلى درجات علمية أرقى في تقييم مدى أهلية عشرات أعضاء التدريس للترقيات 

 جامعات متفرقة

المعالجة الحاسوبية للغة العربية في الهندسة الكهربائية وتقديم المساعدة لباحثين في حقل 

المملكة العربية  –ماليزيا  –ألمانيا  –جامعات في مختلف أنحاء العالم منها : أوكرانيا 

 العراق –مصر  –األردن  –السعودية 

 تتعلق بالمعالجة الحاسوبية للغة العربيةاللغة العربية في عدة لجان في مجمع  المشاركة 

في لجنة مصطلحات الحاسوب أثناء مؤتمر التعريب الحادي اللغة العربية تمثيل مجمع  

 األردن –عمان  16/2008-12عشر 

 –عمان  -9/1/2007إقامة ندوة عن مشروع المعالجة الحاسوبية للقرآن الكريم في  

  ردناأل

 2001وعام 1996عام  اللغة العربيةمجمع لالمشاركة في الموسم الثقافي  

 2002/ 19-16المشاركة في مؤتمر اتحاد المجامع العربية الذي عقد في المجمع 

 " في خدمة القرآن الكريم مداد البيان"مشروع اإلشراف على 

 :اإلشراف على رسائل الدكتوراه أو المساعدة فيها

جامعة  –غيداء عبد العزيز مجيد الطالب  –العربية باستخدام المنطق المضبب تمييزالرموز 

 دكتوراه -2006أيار  –الموصل 

جامعة  –يسرى فيصل االرحيم  –التعرف على الكالم العربي باالستناد إلى الذخيرة العربية 

 دكتوراه - 2007الموصل 

On-Line Arabic Character Recognition on PDA 

 دكتوراه - UPM – 2007 –الجامعة الزراعية في ماليزيا  –البشير  محمد سعيد

Arabic Handwritten Character Recognition 

 ماجستير - 2007شباط  IIUMالجامعة االسالمية العالمية  –سارة مدثر 

  1996انشاء موقع خاص على االنترنيت منذ عام 

 إنشاء موقع آخر لمداد البيان 

 

 ذات العالقة  رنيتاإلنتالمواقع على 

http://www.al-mishkat.com/khedher/ 

www.mbayan.net 

http://www.al-mishkat.com/khedher/
http://www.mbayan.net/


https://www.facebook.com/mohammedzeki.khedher 

https://twitter.com/khedher3 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nn8aDuUAAAA

J 

https://www.researchgate.net/literature.Literature.html 

 

 منهاالندوات والمحاضرات إقامة عدد كبير من 

المجلس األعلى  –ندوة متخصصة في التعرف على الكتابة العربية المطبوعة والمكتوبة بخط اليد 

 27/2/2005األردن   –عمان  –للعلوم والتكنولوجيا 

 الجامعة –قسم اللغة العربية  –الحاسوب ومجاالت االستفادة منه في خدمة اللغة العربية 

 22/6/2004 –ماليزيا  –كوالمبور  –االسالمية العالمية 

 –ماليزيا  –كوالمبور  –الجامعة االسالمية العالمية  –المعلوماتية في خدمة القرآن الكريم 

25/6/2004 

 6/12/2006 –جمعية المحافظة على القرآن الكريم  –القرآن على األنترنيت 

Arabic OCR 19/5/2003  ماليزيا -كوالمبور 

Research Ideas on ICT &Islam   7/7 /2006  ماليزيا -كوالمبور 

How can ICT serve Islam 26/6/2004  ماليزيا -كوالمبور 

ICT, Quran and Sunnah 22/6/2004  ماليزيا -كوالمبور 

ICT Towards better survival Quran and Sunnah 29/6/2006  ماليزيا –كوالمبور 

 23/4/2007األردن   –الزرقاء  –الجامعة الهاشمية  –روع مداد البيان ندوة متخصصة عن مش

 

 الدراسات والتقارير واألبحاث المدعومة :

المجلس األعلى للعلوم  –التعرف على اللغة العربية المطبوعة والمكتوبة بخط اليد  -1

 2004-2002عمان / األردن  –والتكنولوجيا 

 2005 –شروع دكتور لكل مصنع م –الترجمة اآللية من العربية وإليها  -2

 –المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  –خطة مرجعية لمشروع رصد اللغة العربية  -3

  2009المغرب   –مكتب تنسيق التعريب 

https://www.facebook.com/mohammedzeki.khedher
https://twitter.com/khedher3
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 -رصد واقع اللغة العربية في ميدان التواصل على شبكة اإلنترنت والهاتف المحمول  -4

اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة  -والمأمول الواقع  -دراسة علمية ميدانية تحليلية 

 2014أيلول  -العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة 

 :األبحاث العلمية المنشورة 

 باللغتين العربية واالنكليزيةبحث منشور  100له أكثر من 

 



 

Publications 

 

1. A proposed solar-hydro system in Bahrain, Smart Cities Symposium 2018, 

Bahrain 22-23 April, 2018 

2. Multiword Corpus of the Holy Quran, International Journal of Islamic 

Application in Computer Science and Technology, Vol. 5, No. 1, 2017 

3. Effect of Topic on the Arabic Language Used on Social Networks and Mobile 

Phone Communications, 2015 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical 

Engineering and Computing Technologies (AEECT),  3-5 Nov. 2015, Amman, 

Jordan 
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International Conference on Engineering Systems Management and Its 

Applications Pages 1-5 
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appear in Vol. 21, No. 4, Dec 2008. 



17. A Fuzzy Expert System for Recognition of Handwritten Arabic Sub-words, 
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26. Islamic Fundamentals in Software Engineering, International Conference on 
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27. Importance of Indigenous Software Development in Muslim Countries, 

International Conference on Information Systems and Islam, Keynote Paper, 

5-7 Nov. 2001, Kuala Lumpur 

28. A Review of Artificial Intelligence in Power Electronics., ICOM’1, 

International University of Malaysia, 12-13 Feb. 2001 

29. . Use of Neural Networks in Arabic Text Transliteration, Fourth International 

Conference on Recent Trends in Computer Science Applications & 

Information Systems, 13-14 July 1999, Philadelphia University, Amman, 
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30. Fuzzy Logic in Power Engineering, Third Regional Conference of SEGRE in 

Arab Countries, 25-27 May 1999, Doha, Qatar 

31. IT in Mathematics: An Example, Workshop on Information Technology in 
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32. Computerized Machines Tutorial, IASTAD Conference , Irbid, 30th march-

2nd April 1998 

33. Fuzzification General Program, Conference on Computers Applications in 
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34. Towards Development of Scientific & Technological Leaders in the Muslim 

World, Values and Attitudes in Science and Technology Conference, 

International Islamic University, 4-6 Sept 1996, Kuala Lumpur, Malaysia 

35. Expert System for Training of Power Plant Operators, International 

Conference on Electrical & Electronic Engineering, 1-3 Oct. 1994, Oran, 
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39. Query Systems on Computers, Computer Journal, N (16), National Computer 

Center, Iraq 1986.  

40. Control of Thyristor Demonstration Model by Microprocessor, Jordanian 

International Conference of Electrical and Electronics Engineering. April 28-

May 1, 1985, Amman, Jordan 

41. Data Base for Solar Energy Information , Iraqi Engineering Conference, 

Baghdad, 15-19 Dec. 1985 

42. Microprocessor Based Cycloconverter on Thyristor Demonstration Board, 

Iraqi Engineering Conference , Baghdad, 15-19 Dec. 1985 

43.  Computer Simulation of Bang-Bang Control of Rotor Impedance , 

Engineering and Technology Journal No. 1 Vol2 , 1984, Baghdad 

44. Recent Trends in Control of Electrical Machines, Jordanian International 

Conference of Electrical and Electronics Engineering. 25-28 April 1983, 

Amman, Jordan 

45.  Data Base for Arab Power System, Jordanian International Conference of 

Electrical and Electronics Engineering 25-28 April 1984, Amman, Jordan 

46. Simulation of Thyristor Circuits Using Continuous System Simulation 

Language, Proceedings of International Conference on Modelling and 
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47. Power System Fault Detection by Digital Techniques, JURENA, 
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48. Ferroresonance interference in Fast Protection, Conference on 
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50. Digital Simulation Languages for Teaching Purposes, Journal of  Indian 
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55. Seasonal Distribution of Solar Energy in Iraq, Proceedings of Conference of 

Solar Energy Physics, Bengazi, Libya, Oct. 1976 

56. Computer Disk Selection, National Computer Center Seminar, 1976. 

57. Construction of Root Locus Diagram of Fourth Order Using Generalized 

Charts. Bulletin  of the Faculty of Engineering Trippoli, Libya Vol. 2, No.3, 

1976 

58. A weather Sensitive Model for Peak Load Forecasting, Power System 

Seminar, University of Mosul, Iraq, 1975 



59. General Survey of Solar Energy in Iraq, Conference of Iraqi Research 

Foundation, Nov. 1975 

60. Study of Dynamic Behavior of Nuclear Reactor , Al-Muhandis, No, 56, 

Nov, 1975 

61. A Method of Synthesis of Third Order Control Systems, First Conference of 

Electrical Engineering, 10-12 April. 1973, Baghdad 

62. Controversial Aspects of Stray Loss in Cage Induction Motors, Proceedings 

of Middle East Power Conference, Beirut, 26-28 Sept. 1973 

63. Induction Motor Normalized Stray Loss with or without Central Rings in 

Motor Cage , Proc. I.E.E. , Equations using Analogue Computers, Al-

Muhandis No. 41, Dec 1969 
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65. Solution of Partial Differential Equations using Analogue Computers, Al-
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67. Root Locus Method for Solution of High Order Algebraic Equations, Al-
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 األبحاث العربية
الموسم الثقافي السادس والثالثين لمجمع اللغة  –آللية في خدمة اللغة العربية الترجمة ا -1

 2018كانون األول   -العربية 
 –الترجمة اآللية إلى اللغة العربية ضرورة ملحة، المؤتمر الدولي السابع للغة العربية  -2

 دبي 17-21/4/2018
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 2018 -وحلول كنوز المعرفة 
الموسم الثقافي الخامس والثالثين  –البرمجيات الحاسوبية في تعليم اللغة العربية   -4

 2017تشرين الثاني  –لمجمع اللغة العربية األردني 
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