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 حمد عواد الحمد حسام أ
 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريسية  المسمى الوظيفي:

 عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية  
 وضمان الجودة مساعد الرئيس للتخطيط  

  مشاركأستاذ  الرتبة األكاديمية:

 عمان  15/11/1975 ها:الوالدة ومكانتاريخ 

  األردنية الجنسية:

 عمان، الجبيهة، حي الجامعة العنوان:

 0788514400 رقم الهاتف:

 hhamad@auu.edu.jo  البريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البلد الجامعة

 األردن  جامعة العلوم المالية والمصرفية 2008 نظم المعلومات الحاسوبية الدكتوراة

 األردن  جامعة العلوم المالية والمصرفية 2003 المعلومات الحاسوبيةنظم  الماجستير

 األردن  فيالدلفيا جامعة 2001 ونظم المعلومات علم الحاسوب البكالوريوس

 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 مدة العمل
 الرتبة

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 عمان العربية جامعة مشارك أستاذ االن حتى 6/2019
كلية العلوم الحاسوبية 

 والمعلوماتية 
 األردن

mailto:hhamad@auu.edu.jo
mailto:hhamad@auu.edu.jo
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 عمان العربية جامعة مساعد أستاذ 5/2019إلى  9/2015
كلية العلوم الحاسوبية 

 والمعلوماتية 
 األردن

 السعودية كلية الحاسب  جامعة القصيم مساعد أستاذ 9/2015إلى  3/2010

 مساعد أستاذ 1/2010إلى  2/2009
جامعة العلوم المالية 

 والمصرفية
 األردن  كلية تكنولوجيا المعلومات

 متفرغ غير محاضر 1997-2008 
جامعة العلوم المالية 

 والمصرفية
 األردن كلية تكنولوجيا المعلومات

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 واألنظمة الشبكة مدير 2005-2008
األكاديمية العربية للعلوم 

 المالية والمصرفية
 األردن مركز تكنولوجا المعلومات

 الحاسوب مدير 2004إلى  2001
األكاديمية العربية للعلوم 

 المالية والمصرفية
 األردن التدريب معهد

 منسق بررامج تدريبية 1997-2000 
األكاديمية العربية للعلوم 

 المالية والمصرفية
 األردن التدريب معهد
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 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 سنة النشر العدد المجلة العنوان

M Shehab, L 
Abualigah, H Al 

Hamad 

Moth–flame 
optimization 

algorithm: variants 
and applications  

Neural Computing and 
Applications 

1-26  (2019) 

NM Almutairy, KHA 
Al-Shqeerat, HA Al 

Hamad. 

, A Taxonomy of 
Virtualization Security 

Issues in Cloud 
Computing 

Environments 

Indian Journal of 
Science and 
Technology 

1-19 (2019) 

 
Husam Al 
Hamad 

RXML: Path-Based and 
XML DOM Approaches 

for integrating 
between Relational 
and XML Databases 

International Journal 
of Database 

Management Systems 
(IJDMS), 

1-10 (2017), 

Al Hamad H. 
 

Effect of the Classifier 
Training Set Size on 
Accuracy of Pattern 

Recognition" 

International Journal 
of Engineering 
Research and 
Development 

12(11) 2016 

Al Hamad H.  
 

Skew 
Detection/Correction 

and Local 
Minima/Maxima 
Techniques for 

Extracting a New 
Arabic Benchmark 

Database. 

International Journal 
of Advanced 

Computer Science and 
Applications(IJACSA) 

 1-10 2015 

Al Hamad, H.   
 

XML-Based Data 
Exchange in the 
Heterogeneous 

Databases (XDEHD). 

International Journal 
of Web & Semantic 

Technology (IJWesT) 
11-24 2015 

Husam Al Hamad   
 
 

Catalog-based 
Conversion from 

Relational Database 
into XML Schema 

(XSD). 

International Journal 
of Date Engineering 

(IJDE) 
9-22  2015 

 لمؤتمراتا
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 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

Husam Al Hamad 

literature 
Survey on 

Conversion 
between 

Relational and 
XML Models 

2ⁿᵈ 
International 

Computer 
Sciences and 
Informatics 
Conference 
(ICSIC 2017) 

217-222. 2017 

 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

حسام أحمد الحمد، خليل حمدي 

 الشقيرات 
"برمجة الويب باستخدام لغة 

PHPترجمة ،" 

مركز النشر 

العلمي والترجمة، 

 جامعة القصيم
 2017 الطبعة األولى

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 المحلية واإلقليمية والدولية في العديد من المجالت العلمية والمؤتمرات محكم. 

 وتمييز المستنداتالمركز العربي للتحليل  مؤسس (ACDAR) ،www.acdar.org  . 

 

 

 2019/2020 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 .عضو مجلس العمداء 

 .عضو مجلس الدراسات العليا 
 .عضو مجلس ضمان الجودة 
 .رئيس لجنة التقرير السنوي 
 .رئيس لجنة الكفاءة الجامعية 
  الخطط االستراتيجيةعضو وحدة متابعة تنفيذ. 

  الدراسيةلجنة الخطط عضو. 

 .عضو لجنة البت في قضايا الطلبة 

 عضو لجنة التسويق. 
 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

  ،2018دور مساهمة التعليم األهلي )الخاص( في تحقيق جودة التعليم ببعض الدول العربية. 
 ،2018 األردن، القيادة واإلدارة، المجلس الثقافي البريطاني. 

  2017 األردن، المجلس الثقافي البريطاني،، تخطيط وتنفيذ ومراقبة برامج التطوير المهني األكاديمي. 

http://www.acdar.org/
http://www.acdar.org/


 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018 
 

5-6 
 

 ،2016 األردن، ،هيئة االعتماد التصنيف األردني للجامعات. 

 ،2015 األردن، ،هيئة االعتماد نحو ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي. 

 ( نتائج التعلم ومؤشرات األداء الرئيسيةKPI،)  2015 السعودية، ،القصيمجامعة. 

  ،2014 السعودية، ،جامعة القصيمتقرير الدراسة الذاتية. 

 2014 ، السعودية،تحقيق نتائج التعلم، جامعة القصيم. 

  تطبيقات أوراكل وPeopleSoft، Intracom2008، ، األردن. 

  نظام التشغيلLinux ،2005، األردن. 

 إدارة وتطبيق حلول أوراكل اإلدارية والمالية، Intracom، ،2006-2004 األردن. 

 أساسيات هندسة البرمجيات مع التقنية العقالنية، Method2004، ، األردن. 

 برمجة باستخدام الMicrosoft Visual Basic.Net ،2003، األكاديمية العربية. 

  إدارة قاعدة بياناتMicrosoft SQL Server 2000 ،2003، األكاديمية العربية. 

  برمجة قاعدة بياناتMicrosoft SQL Server 2000 ،2003، األكاديمية العربية. 

 الحاسب  الرخصة الدولية لقيادةICDL 2003، الحاسوب، مهارات. 
 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

  2018بمسرح الجامعة،  –ملف المساق إعداد 

 2018بمسرح الجامعة،  – إعداد وتطوير الخطط الدراسية 

  2017، للكلية مقدم للمجلس االستشاري الصناعي –ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الدولي في الكلية 

  2017، ملفات المساقاتمراجعة وتقييم 

 2017، إعداد وصف وتوصيف المساق 

  2017بمسرح الجامعة،  –ملف المساق 

  ،2016االعتماد األكاديمي للكلية وخارطة الطريق 

  2016، قيمالغايات والورسالة والرؤية التعليمات وإرشادات عامة لصياغة. 

  ،2016خطوات تقييم مساقات البرامج 

  ،2016تقييم المساقات 

 ل متطلبات الحصول على االعتماد األكاديمي الدولي تحليGap Analyses ،2016 

  ،2016مقترح نماذج ملف المساق 

  ،2016نماذج ملف المساق الجديد وأداة تقييم المساقات 

  2016بمسرح الجامعة،  –ضمان الجودة 

  ،2016مساهمة المساقات بمخرجات تعلم البرنامج وملف المساق وأداة التقييم 

 2016، لكافة كليات الجامعةقييم المساق أداة ت 

  ، 2016أداة تقييم مساقات أقسام كلية العلوم الحاسوبية 

  2016على مستوى الكلية،  المساقنموذج تقرير ملف 
 

 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هندسة البيانات 
 .الذكاء االصطناعي 
 .معالجة الصور 

 

 اللغات
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .العربية 

 اإلنجليزية. 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  مجموعة محاضرات للمجتمع المحليتنفيذ. 
 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2014/2015، مشروع تخرج جائزة من جامعة القصيم ألفضل. 

 .2015-2014، واالعتماد األكاديميالجودة  اإلنجازات في مجالمن جامعة القصيم عن  شهادتين تقدير

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 الجوريشي ماجد اإلشراف لمدة سنة

 

 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 


