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 دياال رشيد صبحي ابراهيم
 

 الشخصية المعلومات
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 عضو هيئة تدريسية  المسمى الوظيفي:

 قسم األمن السبراني-كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية  
   

 مساعدأستاذ  الرتبة األكاديمية:

 عمان  25/04/1990 ها:تاريخ الوالدة ومكان

  األردنية الجنسية:

 الرصيفة-الزرقاء العنوان:

 0795018543 رقم الهاتف:

 ibrahim@aau.edu.jod.  البريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
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 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البلد الجامعة

  ماليزيا زيةجامعة العلوم المالي 2021 أمن السبراني-أمن المعلومات الدكتوراة

 األردن  زيتونة االردميةجامعة ال 2017 الحاسوبعلم  الماجستير

 األردن  الطفيلة التقنية جامعة 2012 الحاسوبية نظم المعلومات البكالوريوس

 التدريسية اتالخبر
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 مدة العمل
 الرتبة

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 األردن الجاسوب النهضه الثانوية معلمة حاسوب 2013
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 والمؤلفات المنشورات
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

لعالي والبحث العلميشهادة ممارسه العمل األكاديمي مصدقة من التعليم ا  
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 البحثية االهتمامات
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 .هندسة البيانات 
 .أمن المعلومات 
 .الذكاء االصطناعي 
 .معالجة الصور 

 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .العربية 
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