
 

 

 

 

 

 

 

 انضيزِ انذاريّ
 

 

 

 عجذ انججبر عهٕاٌ يحًٕد فبئـزحـى :ـــــــــاالصــ 

  7191/ 5/ 71 : ربريخ انًيـالد 

 يززٔجخ انحبنخ انزٔجيخ :

 يضهًخ :   انذيـــــــــــبَخ

 عهٕو حبصجبد :    صــانزـخـص

 يذرس :انهقت انعهًي

 انثبَيخ : انذرجخ انٕظيفيخ

 نصزفخ )اثٍ انٓيثى( /قضى عهٕو انحبصجبدكهيخ انززثيخ نهعهٕو اجبيعخ ثغذاد / :    عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :  ْبرف

 :   انٓبرف انُقبل

 f.almarsoomi@yahoo.comكززَٔي :انجزيذ إالن

 

 .أٔالً : انًؤْالد انعهًيخ  

 

 انتبريخ خ ـــانكهي انجبيعخ انذرجخ انعهًيخ

 1991 قسى عهىو انحبسجبد انتكُىنىجيخ انجكبنٕريٕس

 2002 قسى عهىو انحبسجبد انتكُىنىجيخ بجضزيزي

 Manchester Metropolitan انذكزٕراح

/ UK 
Computing 2015 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 ثبَيبً : انزذرج انٕظيفي . 

 

 ثبً : انزذريش انجبيعي .ثبن 

 انى -يٍ انفترح   انجبيعخ )انًعهذ / انكهيخ(  انجهخ د

 حبنيب - 2002 ثغذاد كهيخ انترثيخ اثٍ انهيثى 1

2    

 

 راثعبً : انًقزراد انذراصيخ انزٗ قًذ ثزذريضٓب. 

 خـــــانضُ بدحـــــانً ىـــانقض د

 2007- 2002 انجريجخ انكيبَيخ عهىو انحبسجبد 1

 2004- 2002 انًخططبد عهىو انحبسجبد 2

 2009 - 2004 صىرانيعبنجخ  عهىو انحبسجبد 3

 حبنيب - 2016 َظى تشغيم عهىو انحبسجبد 4

 

 

 

 

 د

 

 

 

 انى -انفترح يٍ  انجهخ انىظيفخ

 2001-1993 قسى عهىو انحبسجبد  يعيذح 1

 حبنيب - 2002 قسى عهىو انحبسجبد ختذريسي 2

3    



 

 

 

 

 

 

 

 

 انزي شبرك فيٓب.انعهًيخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد : خبيضب 

 َٕع انًشبركخ  ْبيكبٌ أَعقبد خ ــانضُ عُٕاٌ ان د

) ثحث / ثٕصزز 

 حضٕر(

1 5th International KES 

Conference on Agents and 

Multi-agent  Systems – 
Technologies and Applications. 

 

2011 Manchester, UK 

 

 عضى نجُخ يُظًخ

2 World Academy of Science, 

Engineering and 

Technology (conference) 

 شبركخ ثحثي االيبراد انعرثيخ / دثي 2012

3 IEEE International Conference 

on Systems, Man and 

Cybernetics, 

2013 Manchester, UK  يشبركخ ثحث 

كهيخ انترثيخ جبيعخ ثغذاد/  2017 انتقبَبد انُبشئخ 4

 انحبسجبدقسى عهىو  /نهجُبد 

 يحبضر

/قسى كهيخ انترثيخ اثٍ انهيثى 2017 يقيبس نتشبثه انكهًبد انعرثيخ 5

 انحبسجبدعهىو 

 يحبضر

يؤتًر انتىجيهبد انحذيثخ في  6

تطجيقبد تكُىنىجيب انًعهىيبد 

 واالتصبالد

وزارح انتعهيى انعبني / جبيعخ  2017

 تكُىنىجيب انًعهىيبد واالتصبالد

 حضىر

7 Ibn Al-Haithem 1
st
 

International Scientific 

Conference 

نهعهىو انصرفخ كهيخ انترثيخ  2017

 اثٍ انهيثى

 حضىر

 UIبنًي االخضر انًقيبس انع 8

Green Metric 

 يحبضر كهيخ انترثيخ اثٍ انهيثى 2018

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخزٖ : األَشطخ انعهًيخ صبدصب 

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

عضى في انعذيذ يٍ انهجبٌ انذائًخ وانًؤقتخ يثال نجُخ ايتحبَيخ, 

 نجُخ ارشبد, نجُخ تىظيف وتأهيم, نجُخ استالل وغيرهب

 في انًذارسانتطجيق  فترح فية انًرحهخ انراثعخ وتقىيى طالاالشراف  

  انراثعخ نطالة انًرحهخاالشراف عهى انًشبريع انجحثيخ 

  عًم يجيخ نهتذريسيٍ ثبالضبفخ انى ورشاقبيخ دوراد تذر

  يقيى ثحثي يع يجهخ اثٍ انهيثى

 

 

 

 

 

ٕيز أٔ رطب: انًشزٔعبد انجحثيخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجيئخ ٔانًجزًع صبثع 

 . انزعهيى

 انضُخ انُشز يحم أصى انجحث د

7 AWSS: An Algorithm for Measuring Arabic Word Semantic 

Similarity 

IEEE SMC 2013 

2 Arabic word semantic similarity World Acad.Sci. Engin.Technol 2012 

3 Comparison Between the Performance of Parametric 

Models 

 2010 خ اثٍ انهيثىيجه

 Application of Kass’ Snake in Medical Images 

Segmentation 

 2009 يجهخ اثٍ انهيثى

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ٔ شٓبداد انزقذيز. انجٕائز كزت انشكز ، : ثبيُب 

انجبئزح أٔ شٓبدح  كزبة انشكز أٔ د

 انزقذيز

 انضُخ انجٓخ انًبَحخ

  ىزارح, انجبيعخ وانكهيخان ذيريخانكثير يٍ كتت انشكر وانشهبداد انتق 1

2    

3    

4    

5    

 

 انهغخ انعزثيخ ٔاالَكهيزيخ بد .ــ:انهغ "ربصعب  

 


