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 المعلومات الشخصية 

 االسم : رياض محمود ضيف هللا السالمين 

 1982/10/29مكان وتاريخ الوالدة : وادي موسى 

 البترا-معان -العنوان : االردن

 000000الهاتف : 

 Reyad.m.salameen@ahu.edu.joالبريد االلكتروني  

 

 الدراسة 

 ( 2016نشستر ,المملكة المتحدة )دكتوراه هندسة برمجيات /تشغيل البرمجيات ,جامعة سالفورد ما -1

  .(بتقدير جيد جدا  2006العربية للعلوم المالية والمصرفية )  األكاديمية,ماجستير نظم معلومات حاسوبية  -2

 األول. (, تقدير جيد, الفوج 2004بكالوريوس علم حاسوب  جامعة الحسين بن طالل /معان) -3

 الخبرات اإلدارية واإلشرافية

ولغاية   2016/ 11/4ولوجيا المعلومات جامعة الحسين بن طالل ,مدير مركز الحاسوب وتكن -1

15 /10/20 
 . 2018/ 15/10ولغاية  2017/ 15/9رئيس قسم هندسة البرمجيات جامعة الحسين بن طالل , -2

.  2013/ 11/4ولغاية   2009/ 4/ 1البترا التنموي السياحي )  إقليممبرمج ومشرف أنظمة حاسوبية /سلطة  -3

تذاكر البترا بيع نظام  استحداث  على واإلشرافالسلطة  أنظمة وبرمجة جميع اإلشرافحيث تم 

 االلكتروني . 

 2009/ 4/ 1ولغاية   1 /5 /2004( , ICDLمدرب مدربين الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) -4

 .2008/ 8/ 1ولغاية   2004/ 5/ 1مشرف مختبرات الحاسوب مديرية تربية لواء البترا  -5

 الخبرات األكاديمية 

ولغاية تاريخه .  2016/ 1/ 11هندسة البرمجيات /جامعة الحسين بن طالل , مساعد قسم أستاذ  -1  

2007ولغاية   2006محاضر غير متفرغ جامعة الحسين بن طالل   -2  

. 2009/ 6/ 1ولغاية   1/2009/ 1في قسم علم الحاسوب /جامعة البلقاء التطبيقية)العقبة(  مدرس  -3  

. 1/1/2009ولغاية    3/2004/ 1مدرس حاسوب /وزارة التربية والتعليم   -4  
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 اللجان والعضوية

.2018/ 11/ 1ولغاية  2016/ 1/6عضو لجنة العطاءات المركزية جامعة الحسين بن طالل , -1  

. 2018/ 11/ 1ولغاية  2016/ 11/4  األردنيةعضو شبكة ربط الجامعات  -2  

ية. العربية للعلوم المالية والمصرف األكاديمية شهادة العضوية الدائمة )عضو طالب( لدى  -3  

2017رئيس لجنة مناقشة مشاريع التخرج /جامعة الحسين بن طالل -4  

)لجنة االبحاث العلمية ,   جامعة الحسين بن طالل/المعلومات  اتكنولوجيعضو ورئيس لجان داخل كلية  -5

 لجنة مشاريع التخرج , لجنة العالقات العامة ,,,,(.

 

 االهتمامات البحثية 

ليمي , السحابة المعلوماتية ,  , صيانة البرمجيات , الحاسوب التعلألعطالابلة الق األنظمة هندسة البرمجيات , 

 التعليم االلكتروني . 

 

 األعمال البحثية 

▪ Salameen, R., Takruri-Rizk, H., & Cooper, G. (2015). A Preliminary 

Study Of Software Maintenance In e-Commerce Companies In Jordan. 

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2 (9), 

2374- 2381 

 

▪ Salameen, R., Takruri-Rizk, H. The extent of use of documentation in 

maintenance e-commerce applications: case study e-commerce companies 

in Jordan.(in process) 

▪ Salameen, R., Takruri-Rizk, H Developing a framework for human resource 

factors influencing software maintenance in e-commerce applications: a case 

study of e-commerce companies in Jordan. .(in process). 

▪ Salameen, R. Reducing  the Power consumption in  fault tolerance 

system .(in process) 
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 المواد التي تم تدريسها 

 

Fault tolerance system, software maintenance, system tools,  Software Design and 

Implementation  , system validation and verification   c++, visual basic, Information 

security.  

 الدورات والشهادات  التدريبية

دورة تطوير أعضاء الهيئة التدريسية /جامعة الحسين بن طالل . -1  

الشاملة  اإلداريةدورة القيادة  -2  

 (     +Networkشهادة دولية في تركيب وصيانة الشبكات الحاسوبية )     -3

 (.    +Aركيب وصيانة اجهزة الحاسوب  )    شهادة دولية في ت-4

 (. ICDLشهادة مدرب مدربين )    -5

 . 2005 االردنية شهادة خبير االتصاالت الرقمية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -6

 دورة التحليل الكمي والنوعي للبيانات   -7

 

 المنح والجوائز

ات في  المملكة المتحدة مقدمة من جامعة الحسين بن طالل  منحة كاملة لدراسة الدكتوراه في هندسة البرمجي

(2012) . 

 

 كتب الشكر والتقدير 

الجهود المتميزة في  كتاب شكر مقدم من عطوفة رئيس جامعة الحسين بن طالل بعنوان " ▪

 . 16/7/2018" خدمة الجامعة

 افاإلشرالجهود في  كتاب شكر مقدم من عطوفة رئيس جامعة الحسين بن طالل بعنوان" ▪

 . 18/11/2018." ز نظام حوسبة دائرة اللوازميعلى إعداد وتجه

http://elearning.ahu.edu.jo/claroline/course/index.php?cid=0614321_002
http://elearning.ahu.edu.jo/claroline/course/index.php?cid=0614321_002
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لتميز في األداء ا بعنوان  كتاب شكر وتقدير مقدم من سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ▪

 .2013والعمل 

 المشاركات الخارجية

 ممثل الجامعة في برامج ايراسموس في ايطاليا و اسبانيا  -1

 .خارجيةالمشاركة في مؤتمرات  -2


