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 رجتاريخ التخ اسم الجامعة لغة الدراسة التخصص

 هدكتورا 1
 طئاسولا /علم الحاسوب

 ةددعتملا
 االنجليزية

Universiti 

Kebangsaan Malaysia  

 الجامعة الوطنية الماليزيه

2021 

 ماجستير 2
 تامولعمتكنولوجيا ال

 تالاصتإلاو
 االنجليزية

Universiti Utara Malaysia  

 جامعة الشمال الماليزيه
2014 

 2010 فيالدلفياجامعة  االنجليزية عمالادارة نظم وشبكات اال بكالوريوس 3

 2006 مدرسة عمر الالفي الثانوية للبنين العربية ةيتامولعملا ةرادإلا ثانوية 4

 وسائط متعدده –علم الحاسوب  التخصص الدقيق للدرجة العليا:

 Using Interactive Scenario Visualization to Support Development of Campus) عنوان أطروحة الماجستير:

Security System) 

 ) The Acceptance of Braille Self-Tutoring Model for Visually Impaired) الدكتوراه: عنوان أطروحة 

 
 ()االدارية واالكاديمية الخبرات العملية

 مدة العمل مكان العمل الوظيفة الرقم

 مساعداستاذ  .1
 مظن مسق /جامعة اربد االهلية

 ةيبساحملا تامولعملا
 نآلا ةياغل – 2022

 
 االهتمامات البحثية

 ابحاث تخص ذوي االحتياجات الخاصه .1

 ابحاث تختص بالروبوتات وتفاعل االنسان مع الحاسوب .2

 تخصص ذوي االحتيجات الخاصه روبوتاتوتطوير  ةتصميم وصناع .3
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 اللجان الوطنية والدولية
 

 
 المؤتمرات 

1- Braille Tutorial Model Using Braille Fingers Puller.  IEEE. 2017. 

 
 الخبرات والمشاركات المهنية

1- Programing, Networking Configuration hardware and software, Computer and Printing 

Maintenance. King Abdallah University Hospital. [Dec 2008].   

2- Toefl Training course. Yarmouk University. [Oct 2010]. 

3- Cisco Networking Courses (CCNA). Computer Solutions CTS. [Feb 2010]. 

4- Network configuration. Basic software company. [Jan 2011]. 

 
 الناشر والتاريخ(            البحوث المنشورة )

1- Braille Fingers Puller Self-Tutoring Portable Device. Patent Design and Trademark. Mirandah 

Asia (Malaysia)SDN BHD. [Jun 2019] 

2- Learning Braille Using Braille Fingers Puller. Golden Medal award at the K-Innovation of 

Teaching and Learning Education. [Jan 2019] 

3- Self-tutoring Portable Device: Braille Fingers Puller. Special award at The International 

Conference and exposition on Inventions by institutions of Higher Learning (PECIPTA’19). [Sep 

2019] 

4- The Acceptance of Braille Self-learning Device (International Journal of Advanced Science 

Engineering Information Technology) Feb. 2020 

  (وتأليفالكتب )ترجمة 
 

 

 

 

 اللغات 
 ممتاز ةـــــــالعربي

 جدا جيد ةــاإلنجليزي

 ماليزي لغات أخرى

 
ل ــــــأتحموصحيحة  بي هذا الطلـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــأن جميــــد بـــأشه (زيد هارون موسى جواسره ) الموقع أدناه أنا

                               .ةـــــــا القانونيـــــــــــمسئوليته

 زيد هارون موسى جواسره :التوقيع

 2022 / 3/ 12:التاريخ

 


