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 CV)) السيرة الذاتية 
 

                                                                                 الشخصية  بياناتال
 Farah  Hanna AL - Zawaideh االســــــــــــــــــــــم

 أستاذ دكتور الرتبة األكاديمية

 أبو ظبي  / االمارات مكان الـــــــــوالدة

 20/2/1981 يخ الـــــــوالدةتار

 اردني الجنسيـــــــــــــــــة

 ي العيونح –ايدون  –اربد  العنوان الحالــــــي

 0796619175 رقم الهاتــــــــــــف

 dr.farahzawaideh@inu.edu.jo وظيفيال لكترونـيالبريد اإل

 
 المؤهالت العلمية

 الرقم

 

الدرجة 

 العلمية

 

 تاريخ التخرج اسم الجامعة غة الدراسةل التقدير التخصص

 2009 األكاديمية العربة للعلوم المالية عربي + انجليزي جيد جدا   نظم معلومات حاسوبية دكتوراة 1

 ماجستير 2
 New York institute of انجليزي جيد جدا   علم حاسوب

Technology 

2004 

 2002 بد األهليةجامعة ار عربي + انجليزي  جيد علم حاسوب بكالوريوس 3

 1998    علمي ثانوية 4

 نظم المعلومات الحاسوبية  التخصص الدقيق للدرجة العليا:

 Online Examing System  عنوان أطروحة الماجستير:

  :الدكتوراه عنوان أطروحة 

Algorithm to improve Naïve Bayesian classifier for Arabic Document  Using Genetic  

 
 ()االدارية واالكاديمية خبرات العمليةال

 مدة العمل مكان العمل الوظيفة الرقم

 2013 – 2009 جامعة اربد األهلية رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية  1

 2013 - 2012 جامعة اربد األهلية مدير القبول والتسجيل 2

 2011 – 2010 جامعة اربد األهلية مدير وحدة متابعة الخريجين 3

 2017 – 2016 جامعة اربد األهلية  رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية 4

 2020 -   2019 جامعة اربد األهلية رئيس قسمي ادارة األعمال والنظم اإلدارية 5

  - 2020  عميد شؤون الطلبة 6

7    

8    

9    

10    
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 االهتمامات البحثية

1- Artificial Inteeligence 

2- Information Retrieval 

3- Datamining 

4- E-Business 

 

 
 اللجان الوطنية والدولية

 .لجنة ايراسموس بلس -1

 

 
 المؤتمرات 

1) 2013 International Conference on Electronics,Computer and Computation (November 7-

9,2013 Ankara,Turkey). 

2) 2) 2016 International Academic Conferenceon Development on Science and technology (May 

26th-27th 2016  Prague,Czech Republic) 

 

3) 2016 International Conference for Engineering And Technology(November 15-18,2016 

Rome, Italy). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 الخبرات والمشاركات المهنية

  

 
            الناشر والتاريخ( البحوث المنشورة )

1. The Impact of Knowledge Documentation Process as an intermediary (CCST) Vol.13 2018  

2. Energy Efficiency Based fuzzy logic Activation / Deactivation of cluster (IRBAS) Vol.5 2017 

3. Intelligent Agent framework of Knowledge Acquisitioning SCM (IISTB) 2019  
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                                        الكتب )ترجمة وتأليف(                                                              
 

Research Gate Website 

https://www.researchgate.net/profile/Farah-Zawaideh 

LinkedIn Profile  

Prof.Farah (Hanna) zawaideh 
https://www.linkedin.com/in/prof-farah-zawaideh-2abb9042/ 

Google Scholar Website 

https://scholar.google.com/citations?user=2m5S3JYAAAAJ&hl=ar 

 اللغات 
 ممتازة ةـــــــالعربي

 ممتازة ةــاإلنجليزي

  لغات أخرى

 

 ي هذا الطلبـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــأن جميــــد بـــأشه (                                      )   الموقع أدناه  أنا

                               .ةـــــــا القانونيـــــــــــل مسئوليتهــــــصحيحة وأتحم

  :التوقيع

 2021 / 10  /  6 :التاريخ

 

 


