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 الوظيفة الحالية: .1
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 المملكة العربية السعودية -الدمام جامعة – بالجبيل التربية كلية – االلي الحاسب قسم رئيسة -

 

 البيانات الشخصية .2

 االسم:  د. إيمان أحمد عبد الغفار زالبيه -

   eaghaffar@ud.edu.sa – eman.mohamed@feng.bu.edu.egبريد الكتروني: -

  -- هاتف: -

 ---فاكس:  -

 -- عنوان: -

-  

 المؤهالت الدراسية .3

هندسووة االلكترونيووا  مووة  كليووة الهندسووة بشووبرا جامعووة بنهووا تخصووع عووام  –فووي الهندسووة الكهربيووة دكتووورا   -

 "Personal Authentication Using Multimodal Biometrics. الرسالة تحت عنوان: " 22/12/2002

ف ظام ك قادر علي  ؤالهدف الرئيسي مة العمل البحثي هو تصميم ن ية  سا  حيو عدة قيا ستخدام  يق الشخصية با لتوث

خالل  وفي هذا العمل  نتعرض لكال مة:  التأكد مة الهوية  مان.كافة عوامل االتوفير  مة  لي الشخصية  عرف ع الت

يا    .استخدام الوجه و الصو  كقياسا  حيوية ستخدام تقن شكل منفصل و با يويية ب تم التعامل مع كال القياسية الح

فة مج ثم .مختل فة  تم د مج مختل ستويا  د ند م يويية ع سية الح سيان با  لمخرجا  القيا يا  جاو عدة منحن ستخدام 

ف يد الكثا صبية ةلتحد شبكا  الع قدم .  و ال ظام  ي ما  الن لي هج لب ع ية  و التغ ما  الخارج صد الهج طرق ل عدة 

و قد  .المزورية علي وصال  االتصال و قواعد البيانا  تم تشفير المتجه الناتج باستخدام نظام التشفير قبل التخزية

 .لتشفير ومفتاح إعادة توزيع متجه البيانا  باستخدام نظام قوي لتوليد المفاتيحتم استنباط كال مة مفتاح ا

 

فرع  –ماجستير في الهندسة الكهربية  - قازيق  عة الز شبرا جام سة ب ية الهند مة كل يا   تخصع عام هندسة االلكترون

 "Image Compression Using Wavelet Transforms.الرسالة تحت عنوان: " 2002/  22/2بنها 

صور  الهدف الرئيسي مة العمل البحثي هو ظم ضغط ال فورير و ن مقارنة نظم ضغط الصور المستخدمة لمحوال  

 المستخدمة لمحوال  الويفلت و ذلك باستخدام عدة محكا .

 

ية  - سة الكهرب في الهند كالوريوس  يا   –ب صاال  و االلكترون سة االت شبرا  1222تخصع هند سة ب ية الهند مة كل

عة  نوان:         جام حت ع ياز ت قدير امت خرج بت شروع الت شرف. م بة ال مع مرت جدا  يد  عام ج قدير  ها بت فرع بن قازيق  الز

"Arabic Natural Language Interface for a Database"  
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 مجاالت االهتمام .2

الذكاء  –الشبكا  العصبية  ––نظم االمان  -القياسا  الحيوية    – التشفير  -معالجة االشارا  و الصور  

 االصطناعي.
 

 السجل الوظيفي .2

 .2002 – 2000 -   بنها جامعة الهندسة بشبرا كلية -معيدة  -

 .2010 -  2002   -   بنها جامعة الهندسة بشبرا كلية -محاضر  -

 حتي االن.  2010يناير  -  بنها جامعة الهندسة بشبرا كلية - مدرس  -

 حتي االن. – 2013سبتمبر  -جامعة الدمام  –كلية التربية بالجبيل  -استاذ مساعد  -

 حتى االن. – 2012ابريل  –جامعة الدمام  –كلية التربية بالجبيل  –رئيسة قسم الحاسب االلي  -

-  

 األعمال اإلدارية واللجان .6

 .االن حتى – 2012 ابريل – الدمام جامعة – بالجبيل التربية كلية – االلي الحاسب قسم رئيسة -

 .2012 –كلية التربية بالجبيل  –( 2و  1لجنة الدراسة الذاتية )المعيار عضو  -

 .2103-كلية التربية بالجبيل  –قسم الحاسب  -  و منسقة البحث العلمي  منسقة لجنة التعليم االلكتروني -

 .2010 –جامعة بنها  –جاال  البحوث العلمية )شعبة هندسة الحاسبا ( هندسة شبرا لجنة اعداد الخطة الخمسية لم -

 األبحاث العلمية المنشورة .7

1) Mahmoud E. Allam and Eman A. Abdel-Ghaffar.  "JPEG 2000 Performance 

Evaluation" IEEE international conf. on Computer Engineering and systems,  2004.   

2) Eman A. Abdel-Ghaffar, Mahmoud E. Allam, Hala A. K. Mansour, and M. A. Abo-

Alsoud. " A Secure  Face Recognition System" IEEE international conf. on 

Computer Engineering and systems, Icces08,    PP. 95 – 100, 2008. 

3) Eman A. Abdel-Ghaffar, Mahmoud E. Allam, Hala A. K. Mansour, and M. A. Abo-

Alsoud. " A Secure  Face Verification System Based on Robust Hashing and 

Cryptography " IEEE international conf. on Computer Engineering and systems, 

Icces09, PP. 366 – 370,  2009. 
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 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .6

 .2002الدولي لهندسة الحاسبا  و النظم بكلية الهندسة جامعة عية شمس    IEEEالمؤتمر أل  .1

مة  IEEEالمؤتمر أل   .2 ترة  في الف شمس  عية  عة  سة جام  22الدولي لهندسة الحاسبا  و النظم بكلية الهند

 .2002نوفمبر   22إلي 

شمس   IEEEالمؤتمر أل  .3 عية  عة  سة جام مة الدولي لهندسة الحاسبا  و النظم بكلية الهند ترة   12في الف

 .2002ديسمبر  16إلي 

2. "Setting your department mission from a research perspective & develop your 

vision to be aligned with your mission" University of Dammam &Thomson 

Reuters – 30/3/2015  

2. IT Symposium'15 Department of computer science & Engineering  - Jubail University 

Collage – 4/2015 

 

 التي تم تقديمها  الدورات التدريبية .7

ادارة  – "قسم الحاسب االلي –لطالبا  المستوى السادس  -تهيئة الطالبا  لمشروع التخرج البرنامج التدريبي " -

 هو.1236-6-16 - كلية الجبيل -التدريب بمكتب الجودة و االعتماد

ادارة  –" خريجا  قسم الحاسب االلي ل - مع سوق العمل الحاسب االليمدى توافق مخرجا  قسم ورشة العمل " -

 هو.1236-2-12 - كلية الجبيل -التدريب بمكتب الجودة و االعتماد

ادارة التدريب  -"اعضاء الهيئة التعليمية و االدارية  -االنجليزية  العربية و باللغة باللغة EXCELورشة عمل " -

 .هو27/12/1232-26و  22-23ايام  2 – كلية الجبيل -بمكتب الجودة و االعتماد

ادارة التدريب  - " عضاء الهيئة التعليميةال - مهارا  البحث االكاديمي في الشبكة العنكبوتيةورشة العمل " -

 .هو12/11/1232-11يومان - كلية الجبيل -بمكتب الجودة و االعتماد

 الدورات التدريبية حضور  .2

يئة والمقامة بجامعة بنها مة خالل مشروع تنمية قدرا  أعضاء ه أساليب البحث العلميالدورة التدريبية لبرنامج  -

 13/7/2006إلي   10/7/2006في الفترة مة  - التدريس والقيادا  .

المقامة بجامعة بنها مة خالل مشروع تنمية قدرا   و  استخدام التكنولوجيا في التعليمالدورة التدريبية لبرنامج  -

 11/7/2007إلي   2/7/2007في الفترة مة  - أعضاء هيئة التدريس والقيادا  .

والمقامة بجامعة بنها مة خالل مشروع تنمية قدرا  أعضاء هيئة  معايير الجودةالدورة التدريبية لبرنامج  -

 12/2/2007إلي   10/2/2007ي الفترة مة ف - التدريس والقيادا  .

في  بنهابجامعة   -بكلية التربية  والمقامة إعداد المعلم الجامعيلبرنامج  22رقم  حضور واجتياز الدورة التدريبية -

 .  3/12/2002إلي   16/11/2002الفترة مة 
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 أقيم الذي   "VLSI – Based Communication Application Design"ل  الخاص بمجا التدريبيالبرنامج  -

 30/2/2002 إلى 3/2/2002 الفترة مة في - .ي المعهد القومي لالتصاال  برعاية شركة منتور جرافيكسف

ادارة التدريب بمكتب الجودة و  – "االكاديمي االعتماد و الجودة لمعايير وفقا   المادة ملف"  التدريبيالبرنامج  -

 هو22/2/1232-23 - كلية الجبيل -االعتماد

 هو13/3/1232-12 - كلية الجبيل -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد – "توصيف البرنامج"  ورشة العمل -

 -جامعة الدمام  –عمادة التطوير الجامعي   -" اسئلة االختبارا  و طرق تقييمهااساليب اعداد "  التدريبيالبرنامج  -

 هو10/6/1232

 هو26/2/1232 - كلية الجبيل -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد –"لدراسة الذاتية"ا  التدريبيالبرنامج   -

 - كلية الجبيل -الجودة و االعتمادادارة التدريب بمكتب  –"التخطيط االستراتيجي و تحليل سوا ورشة عمل " -

 هو10/2/1232

جامعة  –عمادة التطوير الجامعي  -" تحليل االختبارا  و االستفادة مة قراءة نتائج االختبار"  التدريبيالبرنامج  -

 م22/2/2012 -الدمام 

 2013-2-27 - جامعة الدمام –عمادة التطوير الجامعي   -"اساليب فعالة في تقويم الطالب "  التدريبيالبرنامج  -

 م22/2/2012 -جامعة الدمام –عمادة التطوير الجامعي   - صل في المقررا  "مهارا  التوا"  التدريبيالبرنامج  -

- كلية الجبيل -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد  -  Black Board"اساسيا  الو ورشة عمل "  -

 هو22/3/1232

كلية  -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد –لالختبار "  المقاييس و المواصفا جدول "  التدريبيالبرنامج  -

 هو2/7/1232-7 - الجبيل

ادارة التدريب بمكتب الجودة و  –"ضوابط االختبارا  وفق جدول المقاييس و المواصفا "   التدريبيالبرنامج  -

 هو2/7/1232 -كلية الجبيل -االعتماد

- كلية الجبيل -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد –" االختبارا  و التقييم آلية عمل مركزورشة عمل " -

 هو12/1/1236

 -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد –"االهداف االستراتيجية و مؤشرا  االداءاعداد "  التدريبيالبرنامج  -

 هو1232\2\2 - كلية الجبيل

 - كلية الجبيل -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد –"التشغيليةالخطة اعداد "  التدريبيالبرنامج  -

 هو1232\2\6

  -جامعة الدمام– عمادة التطوير الجامعي -"التعليم التفاعلي و دمج الطالب في التعليم "  التدريبيالبرنامج  -

 م27/2/2013

 م22/2/2013   -جامعة الدمام– الجامعيعمادة التطوير  - "أساليب فعالة في تقويم الطالب"  التدريبيالبرنامج  -

  -جامعة الدمام– عمادة التطوير الجامعي  -"متمركز حول المتعلمالالتعلم التعاوني طريق "  التدريبيالبرنامج  -

 هو22/1/1236
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 م22/2/2012  - كلية الجبيل -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد -" SPSSاالحصائي  التحليلورشة عمل " -

 USING MULTIPLE CHOICE ITEMS TO TEST HIGHER-ORDER"  التدريبيالبرنامج  -

"THINKING     SKILLS  -  م 12/2012/   3 -جامعة الدمام  – عمادة التطوير الجامعي 

 م2/3/2012 –جامعة الدمام  –عمادة التطوير الجامعي  –"االدارة الصفية "  التدريبيالبرنامج  -

ادارة التدريب بمكتب الجودة و  - للخريجا  – "مخرجا  قسم الفيزياء مع سوق العمل مدى توافقورشة العمل " -

 هو12/2/1236 - كلية الجبيل -االعتماد

 12/2/1236-كلية الجبيل  -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد -"لموقع الماقنا "  التدريبيالبرنامج  -

كلية  -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد -" التربية بالجبيلالخطة والبرامج التنفيذية لكلية ورشة العمل " -

 هو12/2/1236 - الجبيل

ادارة التدريب بمكتب الجودة  - "للخريجا  – مع سوق العمل الرياضيا مدى توافق مخرجا  قسم ورشة العمل " -

 هو22/2/1236 – كلية الجبيل -و االعتماد

 هو17/6/1232-16 –كلية الجبيل  -ادارة التدريب بمكتب الجودة و االعتماد -"التعلم النشط البرنامج التدريبي " -

 

 األنشطة التدريسية .2

Digital hardware  الرقمية االجهزة -  Neural Networks  العصبية الشبكا  - Artificial Intelligence 

   - البيانا  هياكل Data structure - البيانا  حماية و سرية  Information Security - االصطناعي الذكاء

Microprocessors Systems  الدقيق المعالج أنظمة - Database systems البيانا  قواعد نظم -

Operating Systemsالتشغيل  نظم- Computer organization    تنظيم الحاسبا– visual 

programming   البرمجة المرئية- Microprocessors Systems   أنظمة المعالج الدقيق- Signal and 

system analysis تحليل االشارا  و النظم- Digital communication   االتصاال  الرقمية- 

Introduction to  computer programming البرمجة  في مقدمة- Computer    applications  تطبيقا 

 . الحاسب في مقدمة Introduction to computer  -  الحاسب

 

 :العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية .10

 حتى االن 1222 –مصر  –القاهرة  –النقابة العامة للمهندسية  -

 المهارات اللغوية .11

 اللغة االم. –اللغة العربية  -

 قرائة و كتابة و تحدث. –ممتاز  –اللغة االنجليزية  -


