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 التدريس :  .1

المرئيةة  ) لغةة جيجة ال بي ة   ,  ( , لغةات البرمجةةC++ لغةة , Cلغات البرمجة المهيكلة ) لغة باسكال , لغةة 

المعالجات المايكرويةة واللغةات المجميعيةة والممةميم الم,نظةي,لتم الم,ةغيك ,ايايةك البيالات,,مبةاد  دلفي ( ,

 ا,دسة برامجيات,ترييب الحاس ب ,تظ,يات برمجة .معالجة الم ر وال سائط الممعدده .

 األشراف : .2

ماج مير , واأشراف على عةدد مةن م,ةاريل طلبةة المر لةة وطالب  من طالب الديم راه , ثالثةأشراف على  .0

الرابعةةةة المةةةي شةةةملع الم ايةةةيل الماليةةةة ت أيفةةةاا البيالةةةات جةةةي ال سةةةائط الممعةةةدد  ) ال,مةةة   , المةةة ر , 

 االص ات(,الم اقيل المائيه جي ال سائط الممعدد  ,ت,فير البيالات,معالجة ص رية.

علةى تنبيةا المة اد ال,تريةة يةمن المتمبةر وتممةمن المة اد  نلبةةالعلةى متمبةرات الظ ةم وتةدريب أشراف  .2

 (( .WINDOW ,UNIX, DOSالمالية ) لغات البرمجة , لغات المجميعية , ألتمة الم,غيك )

 البحوث العلمية المقبولة والمنشوره والمؤتمرات  -1
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