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رئيس قسم الهندسة الكهربائية – تشرين الثاني 1972م – نيسان  1978م
مدير مركز الحاسبة االلكترونية – كانون األول  – 1973أيلول  1981م
تفرغ علمي – جامعة مانجستر -بريطانيا – أيلول  – 1977أيلول 1978م
رئيس مهندسين ومسؤول الحاسبة االلكترونية المنشأة العامة للسمنت في نينوى

– أيلول  – 1981آب  1991م
مدير عام المنشأة العامة للسمنت في نينوى وكالة – فترات متفرقة
أستاذ – قسم الهندسة الكهربائية – الجامعة األردنية – عمان – األردن
أيلول  1992م – أيلول 2015
رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالوكالة – فترات متفرقة – الجامعة االردنية
عضوية الجمعيات  :عضو أقدم مدى الحياة – جمعية المهندسين الكهربائيين
وااللكترونيين )  ( IEEEنيويورك – الواليات المتحدة
مؤسس وأول رئيس لفرع جمعية المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين في
االردن
عضو الجمعية الهندسية والتكنولوجيا –  – IETلندن – بريطانيا
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تفرغ علمي لمدة سنة – جامعة يومست – مانجستر – بريطانيا –أيلول 1977
– أيلول 1978
أستاذ زائر – الجامعة االسالمية العالمية في ماليزيا  –IIUMتموز 2004
أستاذ زائر – الجامعة االسالمية العالمية في ماليزيا – IIUMتموز 2006
أستاذ زائر –الجامعة الزراعية يو بي إم في ماليزيا  – UPMتموز 2003
أستاذ زائر –الجامعة التكنولوجية يو تي إم في ماليزيا  –UTMتموز 2010
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رئيس المؤتمر الدولي للتطبيقات االسالمية في علوم الحاسوب وتقنياته (إيمان )1في
كوالمبور – ماليزيا – حزيران 2013
رئيس المؤتمر الدولي للتطبيقات االسالمية في علوم الحاسوب وتقنياته (إيمان )2في
عمان – الجامعة االسالمية العالمية – تشرين األول 2014
رئيس المؤتمر الثالث للتطبيقات المتقدمة في في علوم الحاسوب – جامعة فيالديلفيا – كانون
األول 2014

رئيس المؤتمر الدولي للتطبيقات االسالمية في علوم الحاسوب وتقنياته (إيمان )3في
قونية – تركيا – جامعة نجم الدين أربكان – تشرين األول 2015
رئيس تحرير المجلة الدولية للتطبيقات االسالمية في علم الحاسوب وتقنياته – األبحاث
باللغة العربية – منذ 2013
رئيس تحرير المجلة الدولية للتطبيقات االسالمية في علم الحاسوب وتقنياته – األبحاث
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عدد كبير من الجوائز التقديرية وكتب الشكر والتقدير
جوائز وجهود متفرقة:
الجائزة األولى من نقابة المهندسين لطلبة مشروع السنة المنتهية أشرف عليه

(أربع

مرات)
جائزة جمعية المهندسين الكهربائيين واأللكترونيين – فرع األردن لطلبة مشروع للسنة
المنتهية أشرف عليه معنون Handwritten Arabic Character Recognition
تقييم وتنقيح معجم مصطلحات الحاسوب – مؤسسة طالل أبو غزالة 2009
تقييم وتنقيح معجم مصطلحات الحاسوب – شركة أطلس – عمان – األردن 2008
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أمين سر هيئة تحرير مجلة الرافدين للهندسة  – 1980-1976جامعة الموصل
المشاركة في وضع مناهج وتقييم وتعريب مناهج العديد من الجامعات
المشاركة في تعريب واعتماد المواصفات القياسية في حقل الهندسة الكهربائية وتقنيات
الحاسوب – مؤسسة المواصفات والمقاييس – عمان – األردن
تقييم عشرات االبحاث للنشر في مجالت أو مؤتمرات علمية عالمية أو محلية

العمل كممتحن خارجي لرسائل ماجستير أو دكتوراه
تقييم مدى أهلية عشرات أعضاء التدريس للترقيات العلمية إلى درجات علمية أرقى في
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تقديم المساعدة لباحثين في حقل الهندسة الكهربائية والمعالجة الحاسوبية للغة العربية في
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الموصل – أيار  -2006دكتوراه
التعرف على الكالم العربي باالستناد إلى الذخيرة العربية – يسرى فيصل االرحيم – جامعة
الموصل  - 2007دكتوراه
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محمد سعيد البشير – الجامعة الزراعية في ماليزيا –  - 2007 –UPMدكتوراه
Arabic Handwritten Character Recognition
سارة مدثر – الجامعة االسالمية العالمية  IIUMشباط  - 2007ماجستير
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إقامة عدد كبير من الندوات والمحاضرات منها
ندوة متخصصة في التعرف على الكتابة العربية المطبوعة والمكتوبة بخط اليد – المجلس األعلى
للعلوم والتكنولوجيا – عمان – األردن 2005/2/27
الحاسوب ومجاالت االستفادة منه في خدمة اللغة العربية – قسم اللغة العربية – الجامعة
االسالمية العالمية – كوالمبور – ماليزيا – 2004/6/22
المعلوماتية في خدمة القرآن الكريم – الجامعة االسالمية العالمية – كوالمبور – ماليزيا –
2004/6/25
القرآن على األنترنيت – جمعية المحافظة على القرآن الكريم – 2006/12/6
 2003/5/19 Arabic OCRكوالمبور  -ماليزيا
 2006 /7/7 Research Ideas on ICT &Islamكوالمبور  -ماليزيا
 2004/6/26 How can ICT serve Islamكوالمبور  -ماليزيا
 2004/6/22 ICT, Quran and Sunnahكوالمبور  -ماليزيا
 2006/6/29 ICT Towards better survival Quran and Sunnahكوالمبور – ماليزيا
ندوة متخصصة عن مشروع مداد البيان – الجامعة الهاشمية – الزرقاء – األردن 2007/4/23
الدراسات والتقارير واألبحاث المدعومة :
 -1التعرف على اللغة العربية المطبوعة والمكتوبة بخط اليد – المجلس األعلى للعلوم
والتكنولوجيا – عمان  /األردن 2004-2002
 -2الترجمة اآللية من العربية وإليها – مشروع دكتور لكل مصنع – 2005
 -3خطة مرجعية لمشروع رصد اللغة العربية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم –
مكتب تنسيق التعريب – المغرب 2009

 -4رصد واقع اللغة العربية في ميدان التواصل على شبكة اإلنترنت والهاتف المحمول -
دراسة علمية ميدانية تحليلية  -الواقع والمأمول  -اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة
العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة  -أيلول 2014
األبحاث العلمية المنشورة :
له أكثر من  100بحث منشور باللغتين العربية واالنكليزية
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Innovation Exhibition 9-10 Feb 2011, The International Islamic University
9.
Information System for Serving Holy Quran, Regional Forum on the
Teaching of Holy Quran, International Institute for Muslim Unity, Kuala
Lumpur, 12-15 Dec 2011
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Tunisia, 2005
19. Optimizing Feature Selection for Recognizing Handwritten Arabic Characters,
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Irbid, Jordan
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50. Digital Simulation Languages for Teaching Purposes, Journal of Indian
Institution of Engineers. Vol 60, pt.2 Dec. 1979.
51. Solar Energy Climate in Iraq, Al-Rafidain Engineering Journal, Vol. 4, No
1, 1979
52. An Arabic programming Language (GAREB) , Al-Muhandis, No.1, Vol.
73, 1979
53. A Simple Method for Understanding the Behavior of Third Order Control
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66. A New Chart for Root Locus Construction of Generalized Third Order
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األبحاث العربية
الترجمة اآللية في خدمة اللغة العربية – الموسم الثقافي السادس والثالثين لمجمع اللغة
العربية  -كانون األول 2018
الترجمة اآللية إلى اللغة العربية ضرورة ملحة ،المؤتمر الدولي السابع للغة العربية –
 2018/4/21-17دبي
الذخيرة اللغوية لتراكيب القرآن الكريم – اللسانيات الحاسوبية واللغة العربية  ،إشكاالت
وحلول كنوز المعرفة 2018 -
البرمجيات الحاسوبية في تعليم اللغة العربية – الموسم الثقافي الخامس والثالثين
لمجمع اللغة العربية األردني – تشرين الثاني 2017
ي الثامن
ي الدول ّ
مداد البيان نواة لمنظومة إلكترونية للعلوم الشرعية  -المؤتمر العلم ّ
لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة اليرموك  -المصادر اإللكترونيّة للعلوم
الشرعيّة  -إربد/األردن/11-9 :ايار2017/م.
مستقبل البحث العلمي في العالم االسالمي :الواقع والتحديات  ،المؤتمر الدولي  :االسالم
والقضايا المعاصرة في العالم االسالمي – آفاق وتحديات المستقبل 6-5 ،كانون األول
 – 2016جامعة مااليا – كوالمبور  -ماليزيا
الترجمة اآللية من اللغة العربية وإليها – الحرف العربي والتقنية – أبحاث في حوسبة
اللغة العربية – مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 2015
علم اإلحصاء واإلعجاز العددي  -المؤتمر الدولي الثالث لإلعجاز العددي في القرآن
الكريم ،مركز بحوث القرآن بجامعة مااليا بماليزيا2012/9/23-22 ،م
توثيق تواريخ وقوع الحوادث التأريخية بالوسائل الحديثة :المؤتمر الفلكي اإلسالمي
السادس – جامعة العلوم اإلسالمية العالمية األردنية 2014/3/20-18
الذكاء االصطناعي في خدمة القرآن الكريم  :محاضرة رئيسية في مؤتمر جامعة طيبة
في توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم وعلومه المدينة المنورة / 25-22
2013 /12م

 -11المبادئ األخالقية اإلسالمية للعاملين في مجال تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات –
المجلة الدولية للتطبيقات اإلسالمية في علم الحاسب والتقنية – المجلد  1العدد  3كانون
األول  2013صفحة 9-1
 -12المبادئ األخالقية اإلسالمية للعاملين في مجال تقنية المعلومات – المجلة الدولية
للتطبيقات اإلسالمية في علم الحاسب والتقنية – المجلد  1العدد  1حزيران 2013
صفحة 9-1
 -13سور القرآن الكريم – دراسة إحصائية – المؤتمر الدولي الثالث عن القرآن الكريم 2-1
كانون األول  ، 2012كوالمبور – ماليزيا
 -14دراسة إحصائية لحروف القرآن الكريم – في رحاب اللغة القرآنية – بخوث تأصيلية
ودراسات تطبيقية – الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا 2011-
 -15دراسة إحصائية لكلمات القرآن الكريم – المؤتمر الثالث للغة العربية وآدابها –
االتجاهات الحديثة في الدراسات اللغوية واألدبية – الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
– االلسنة المعاصرة واتجاهاتها 2011/9/ 30-28
 -16قاعدة بيانات الجملة القرآنية – الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الحاسب
باللغة العربية – جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمية – الرياض – 5/31
2011/6/2
أنظمة المعلومات في خدمة القرآن الكريم  -الملتقى اإلقليمي األول لكليات
-17
القرآن الكريم .تنظيم مركز الوحدة اإلسالمية في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم – كوالمبور
2011/12/ 15 -12
 -18المرحلة األولى من مشروع مداد البيان في خدمة القرآن الكريم – ندوة القرآن الكريم
والتقنيات المعاصرة – المدينة المنهل ة 2009/10/ 15-13
 -19اللغة العربية والترجمة اآللية – المشاكل والحلول – مؤتمر التعريب الحادي عشر –
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – عمان 2008/10/16-12
 -20القرآن الكريم على االنترنيت – مجلة الفرقان العدد  63نيسان 2007
 -21ذكرى الدار – حلقة دراسية "البعد األخروي في رسائل النور" استانبول 6-5
2006/8/
 -22التقاء الحروف المتماثلة في القرآن الكريم – مجلة القرفان العدد  – 50آذار 2007
 -23الثورة المعلوماتية والتعليم الهندسي – مؤتمر جمعية عمداء كليات الهندسة في
الجامعات العربية – جامعة عين شمس – مصر شباط 2006
 -24تجربة استخدام المواقع اإللكترونية للمساعدة في تدريس بعض المواد الهندسية في
الجامعة األردنية  -مؤتمر إتحاد المهندسين العرب – عمان – 2005
 -25حروف الفاصلة القرآنية – مجلة الفرقان – العدد  – 33تموز /آب 2004
 -26التعامل مع القرآن الكريم في عصر المعلوماتية – مؤتمر حضارة األمة وتحدي
المعلوماتية – جامعة الزرقاء األهلية – الزرقاء – األردن 2004/5/20-18
 -27نحو معالجة الداللة في اللغة العربية عبر قواعد البيانات – المؤتمر الوطني السابع
عشر للحاسب اآللي – المدينة المنورة 2004/4/8-5
 -28الجوانب البرمجية في إعداد المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظا في القرآن
الكريم -مجلة دراسات – الجامعة األردنية العدد 2004 1
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قواعد بيانات القرآن الكريم – مجلة الفرقان – تشرين الثاني  2003وكانون الثاني
2004
تطوير اإلبتكار لطالب الهندسة من خالل مشاريع السنة المنتهية – ندوة واقع التعليم
الهندسي في الوطن العربي – إتحاد المهندسين العرب  2003/9/ 17 -16أبو ظبي
 الطريقة األجمالية في ترجمة معاني القرآن الكريم – المؤتمر الدولي الثاني في اللغةوالترجمة – مركز أطلس العالمي للدراسات واألبحاث – عمان 2002/12/15-14
قواعد بيانات القرآن الكريم كأساس للمعجم اآللي الموسع للغة العربية – ندوة إتحاد
المجامع اللغوية العربية – عمان  2002/9/19-16م
الحرف العربي والحوسبة – الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية  1422هـ  2001/م
تجربة إستعمال البريد اإللكتروني لتقديم وظائف الطلبة في الجامعة األردنية -وقائع
المؤتمر الثالث للهندسة الكهربائية  -جامعة مؤتة 20-18 -نيسان  1999مؤتة-األردن
صفحة30-25
ضوابط االعجاز العددي في القرآن الكريم – المؤتمر العالمي الرابع – نحو فهم
عصري للقرآن الكريم – استانبول – تركيا 1998
نحو تطوير مشاريع التخرج لمرحلة البكلوريوس  -المؤتمر األردني الثاني للهندسة
الكهربائية  - 1996/11/20-18جامعة مؤتة -األردن
الحروف العربية والحاسوب  -مجلة مجمع اللغة العربية األردني 1996-
األنظمة الخبيرة في التطبيقات الصناعية -المؤتمر التقني الرابع لنظم اإلتصاالت
والمعلومات في الدول اإلسالمية  -إتحاد المهندسين العرب  1995/5/4-2عمان –
األردن
تنمية العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي  -ندوة التكنولوجيا والتنمية  -منظمة
الموارد العلمية والتكنولوجية تشرين الثاني  - 1994أوكسفورد  -بريطانيا
إعداد الباحث العلمي بين اإلبتكار والتقليد  -الندوة الثالثة إلتحاد المهندسين العرب -
جامعة العلوم التطبيقية -عمان األردن 1994/ 9/26-24
اقتصاديات الربط الكهربائي – ندوة المؤسسة العامة للكهرباء – بغداد 1989-
الحاسبات المايكروية في أنظمة تسويق السمنت -ندوة التسويق لإلتحاد العربي لإلسمنت
بغداد 1987
إستخدام معالجة الجداول في التطبيقات الصناعية -ندوة الحاسبات المايكروية بغداد
1986
الحاسبات اإللكترونية في صناعة السمنت  -اللقاء العربي الخامس لإلتحاد العربي
لإلسمنت  -عمان 1986
الصعوبات التي تواجه حاسبات السيطرة في األقطار النامية -المؤتمر العالمي الثاني
للحاسبات اإللكترونية في األقطار النامية 1986
الحاسبات اإللكترونية  ،كيف نجابه تحدياتها؟ مهرجان الرعاية العلمية للشباب العربي
– بغداد 1985
لغة البرمجة العربية (غريب)  -ندوة الحاسوب  -جامعة اليرموك 1985
اإلتجاهات العامة للذكاء اإلصطناعي -مجلة الحاسبات اإللكترونية -المركز القومي
للحاسبات اإللكترونية بغداد 1985
تمثيل األنظمة المستمرة على الحاسبات اإللكترونية  -مجلة الحاسبات اإللكترونية -
المركز القومي للحاسبات اإللكترونية بغداد 1979

الكتب العلمية المؤلفة باللغة العربية والمترجمة إليها:
 -1علم الهندسة الكهربائية األساسي
 -2مبادئ الهندسة الكهربائية
 -3فورتران – مدخل إلى برمجة الحاسبة األلكترونية
 -4تحليل الدوائر الكهربائية
 -5المكائن الكهربائية
 -6فورتران 77
 -7البرمجة خطوة خطوة
 -8مبادئ الهندسة الكهربائية –طبعة ثانية
 -9األسس المنطقية والبرمجية للحاسبات األلكتونية – دار عمار – عمان 1989
 -دار عمار – عمان 1988

-10

مبادئ الحاسبات األلكترونية

-11

قاموس مصطلحات الهندسة الكهربائية

كتب مؤلفة أخرى:
 -1هذا القرآن في مائة حديث نبوي
 -2اإلستقامة في مائة حديث نبوي
 -3دليل الزكاة
 -4فرائد قرآنية
 -5التوجه إلى هللا في مائة باب
 -6ما أشبه اليوم بالبارحة
 -7المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظا في القرآن الكريم –دار عمار 2002
 -8معجم ذكر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم في القرآن الكريم -دار المأمون
2012
 -9معجم كلمات القرآن الكريم – متوفر على االنترنيت
-10

البركة في مائة حديث – دار المأمون 2017 -

مشاركة في كتب أخرى
 -1لمحات من تأريخ نشأة الحوسبة االلكترونية في العراق 2014 -
 -2رصد واقع اللغة العربية في ميدان التواصل على شبكة اإلنترنت والهاتف المحمول -
دراسة علمية ميدانية تحليلية  -الواقع والمأمول  -اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة
العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة – عمان 2015
 -3الحرف العربي والتقنية – دراسات في حوسبة اللغة العربية  -إصدار مركز الملك عبد
هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية – الرياض 2015
 -4اللغة العربية في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة – جامعة مؤتة أنموذ ًجا  -اللجنة
الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة 2018 -
 -5أبحاث حوسبة اللغة العربية  -اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو
مجتمع المعرفة – آذار 2019
 -6اللسانيات الحاسوبية واللغة العربية – إشكاالت وحلول – كنوز المعرفة 2016 -

