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 الخبرات التدريسية  رابعاً: 

 

 

 ً  : البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة سادسا
 

مقارنة بين تقنيات تحسين الصور للتعرف على الصور الطبية تلقائيًا وتصنيفها وتنفيذها على صورة دماغ  , سمير كرمان, صبحي الشيخة •

,  Engineering Sciences Series,: Vol. 40 No. 3 -Tishreen University Journal مغناطيسيالتصوير بالرنين ال
 العلوم الهندسية  :(2018)

تطوير خوارزمية جينية لتحديد الخصائص الهامة من صور الرنين المغناطيسي للدماغ  , سمير كرمان, رشا مسعود, صبحي الشيخة •

, Engineering Sciences Series,: Vol. 41 -ournal Tishreen University J للحصول على مصنف أسرع وأدق
No. 2 (2019):  العلوم الهندسية 

 
,  Tishreen University Journal- استعراض خوارزميات كشف االنتحال التقليدية والداللية, خالد عمر, صبحي الشحنة •

Engineering Sciences Series,: Vol. 38 No. 6 (2016):  العلوم الهندسية 

 

 

 

 

 سابعا: الدورات التدريبية
 

 2001  سوريا  – دمشق  MCSE  (Microsoft)دورة تدريبية  1

 2001 رياسو – دمشق A+ (Microsoft)دورة تدريبية   

 2006 سوريا – دمشق SQL Serverدورة تدريبية  2

 2010 إيطاليا –روما  CCNAدورة تدريبية  3

 2009 فرنسا –باريس    Firewall & Routersدورة تدريبية  4

 

 

 

 ً شهادات التقدير والجوائز   :تاسعا  

 1997دمشق ة جامع –شهادة الباسل للتفوق الدراسي  -

 1998دمشق ة جامع –شهادة الباسل للتفوق الدراسي  -

 2000دمشق ة جامع –شهادة الباسل للتفوق الدراسي  -

 

الزمن  نظم  –الخبيرة  نظم ال –صنعي اء الالذكمبادئ  –نظم منطقية ودارات رقمية تدريس المواد التالية :  1

حاسوبية  الالشبكات  –قواعد المعطيات المتقدمة نظم   –قواعد المعطيات نظم   –زعة الموالنظم  –الحقيقي  

الحاسوبية المتقدمةالشبكات  –  
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