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معالجة اإلشارة, النمذجة الهندسية, إدارة المشاريع الهندسية, الرياضيات للمهندسين, العمليات العشوائية  
 .Matlab Simulinkمرشح كالمان, ماتالب 

 :األكاديمية الشهادات

دكتوراة هندسة باختصاص التحكم اآللي والمعلوماتية الصناعية من المعهد  .1991-4991
 فرنسا INSATالوطني للعلوم التطبيقية بتولوز 

في مجال التحكم اآللي والمعلوماتية الصناعية  DEAدبلوم الدراسات المعمقة  4991-4994
 فرنسا. INSATومعالجة اإلشارة من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز  

 ENSICAشهادة الهندسة من المدرسة الوطنية العليا لمهندسي إنشاءات الطيران  4991-4999
 بتولوز فرنسا .

المرحلة األولى في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنلوجيا بدمشق للتحضير  4991-4991
 لمدارس الهندسة الفرنسية.

 مشق.الشهادة الثانوية العلمية في د 4991-4991

 مهام:وظائف و 

 أمين المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا حتى تاريخه 6102

 مدير برنامج ماجستير إدارة التقانة في الجامعة االفتراضية حتى تاريخه 6102

  رئيس قسم النظم االلكترونية والميكانيكية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا حتى تاريخه 6102

 

 :تدريسيةو  أكاديميةخبرات 

حتى  1141
 تاريخه

تدريس مادة التحكم للنظم متعددة المتغيرات لطالب السنة الخامسة اختصاص نظم 
 في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنلوجيا. الكترونية

1141- 
 تاريخه

في ميكاترونكس لطالب السنة الخامسة اختصاص تدريس مادة النظم الجيروسكوبية 
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنلوجيا.

حتى  1141
 تاريخه

تدريس مادة التحكم الخطي لطالب ماجستير التحكم والروبوتيك في المعهد العالي 
 للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا



حتى  1119
 تاريخه

لطالب اإلجازة في تقانة  MTH160تدريس مادة الرياضيات وتطبيقاتها في األعمال 
 في الجامعة االفتراضية  BIT المعلومات

حتى  1119
 تاريخه

في الجامعة  ISEلطالب هندسة المعلوميات  DGتدريس مادة النظم الرقمية 
 االفتراضية

لطالب اإلجازة في تقانة االتصاالت  GMA102تدريس مادة التحليل الرياضي  1141
BACT .في الجامعة االفتراضية 

 

 

 :دكتوراهماجستير و اشراف على رسائل 

في المعهد العالي للعلوم  للمهندس وسيم خلفدكتوراه في نظم التحكم  3102-3102
التطبيقية والتكنولوجيا بعنوان: "تطوير خوارزميات ترشيح عشوائي 

 GPSالخطي متين لربط منصة عطالية غير مؤطرة مع مستقبل 
 8/8/3102وحساسات أخرى" تم الدفاع بنجاح في 

دكتوراه في نظم التحكم للمهندس شوقي السلوم في المعهد العالي للعلوم  3102-3102
التطبيقية والتكنولوجيا بعنوان: "النمذجة الالخطية والتحكم بالموضع 

 32/8/3102" تم الدفاع بنجاح في لتطبيقات المخدمات الهوائية

حتى -3102
 تاريخه

عهد العالي دكتوراه في نظم التحكم للمهندس مهيار المنصور في الم
 "للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بعنوان: "

رسالة ماجستير في التحكم للمهندس أيهم شحود في المعهد العالي  3102-3102
 للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بعنوان:

والرؤيا  GPS"المالحة التكاملية باستخدام منصة قياس عطالية ونظام 



 20/2/3102في  باستخدام الحاسوب" تم الدفاع بنجاح
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