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اسذمارج ةياناخ عضو هيئح الذدريس
ةياناخ عامحGeneral Information :
االسى
Name

هحود ههدي فسج تدز

انًسًي انوظيفي
Staff position
رقى انتهفوٌ
Phone

استاذ هساعد
4646545556

انتخصص انعاو
Specialization

علىم حاسة

انقسى
Department
انجنسيت
Nationality
اإليًيم
Email
انتخصص انذقيق
Area of
Specialization

علىم الحاسة
هصسي
Mohfbadr2000@yahoo.com
ذكاء اصطناعً – هعالجح لغاخ
طثيعيح

المؤهلاخ الدراسيحEducation History :
نوع انًؤهم
Certificate
تكالىزيس
هاجستيس
دكتىزاه

بهذ انحصول عهيه
تاريخه
Country
Date
2995
هصس
هصس
5444
هصس
2010

انجايعت
University
الونصىزج
الونصىزج
الونصىزج

طريقت انحصول عهيه
Study Theme
هقسزاخ -انتظوً
زسالح تحثيح انتظوً
زسالح تحثيح انتظوً

يالحظاث
Note

المردتح العلميح:
انًرتبت
Title
يحاضر
Lecturer
أستار يساعذ
Assistant
Professor
أستار يشارك
Associate
Professor
أستار
Professor
اخرى

تاريخه
Date

بهذ انحصول عهيه
Country

انجايعت
University

5444

هصس

الونصىزج

5424

هصس

الونصىزج

طريقت انحصول عهيه
Study Theme
تسجيل تحثً-
انتظاهً

يالحظاث
Note

تسجيل تحثً-
انتظاهً

المواد الذي درسذهاTeaching Courses :
انًادة
Course Name
ذكاء اصطناعً  +لغاخ هنطقيح
هندسح تسهجياخ

انسنت
Teaching Year
هنر  2544حتً 2546
5422

يالحظاث
Note
تجاهعح نجساى و جاهعح تسوزسعيد
تجاهعح نجساى و جاهعح تسوزسعيد
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قىاعد تياناخ  +اسس نظن قىاعد
تياناخ

نظسيح حىسثح

هياكل تياناخ (تسكية تياناخ)

هقدهح فً (هثادئ) علىم الحاسة

هنر عام  2544حتً 2547
اعىام 5425
5424
5422
5424
5422
5425
5449
5424
5422
5449
5424
5422
5425

تجاهعح دهياط لطالب كليح العلىم و كليح االداب
تجاهعح نجساى طالب كليح العلىم و االداب
تجاهعح تىزسعيد
جاهعح دهياط
جاهعح نجساى
تجاهعح دهياط
جاهعح تىزسعيد

تجاهعح تىزسعيد
جاهعح دهياط
جاهعح نجساى

الأةحاز العلميح المنضورج وأنر في الجامعحPublication at the :
University
.2
.5
الأةحاز العلميح المنضورج وأنر خارج الجامعحPublication outside the University :
1- A.M. Riad, A.A. El-Harby and M.M. Badr (2012), " New Searching Rules to
Find Variant Names in Arabic ", Journal of American Science Volume 8.
2- "A Denotational Mathematics Based Framework for Generating a Passive Voice
)of Verbs in Arabic Language" (Under publication
3- " An Interactive Method for Solving Multi-objective NLP Problems with Fuzzy
)Parameters in the Objective Functions" (Under publication

الأنضطح والأعمال الإداريح الذي مارسذهاAdministrative Tasks :
المناصث الإداريح Administrative Positions:
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اوال بكهيت انعهوو بذيياط –جايعت ديياط (انًنصورة سابقا)
 االشززان ف ٙيجهض انمظى نؼًٗ  ٔ 2010حزٗ .2012
 االشززان ف ٙنجُخ انؼاللبد انثمبفٛخ نؼبو .2011/2010
 يشبرن ف ٙػًم كُززٔالد انفزق انًخزهفخ ثبنكهٛخ ( كُززٔل انفزلخ انزاثؼخ نهؼبو
انجبيؼ)2011/2010 ٙ
 يشبرن ف ٙكُززٔل انذارطبد انؼهٛب نهؼبو انجبيؼ 2010 ٙثى انؼبو انجبيؼ.2011 ٙ
 يشبرن ف ٙكُززٔالد انؼًهٗ داخم انمظى يُذ انؼًم ثٕظٛفخ يذرص حزٗ . 2012
 االشززان ف ٙنجُخ شئٌٕ طالة ٔ انزؼهٛى نؼبو  2011حزٗ 2012
ثبَٛب كهٛخ انؼهٕو ٔ االداة
ػضٕ ثًجهض انمظى انؼهًٗ
ػضٕ نجُخ انجذأل انذراطٛخ نؼبو  1435فصم دراطٗ أل

أنضطح خاصح ةجودج الذعليم العالي
 يُظك لظى انزٚبضٛبد نهجُخ يشزٔع  ٔ CQIPاػًبل انجٕدح يُذ  2010حزٗ َٓبٚخ
 -2012كهٛخ انؼهٕو – جبيؼخ ديٛبط
 يُظك ثزَبيج اإلحصبء ٔ ػهٕو انحبطت ضًٍ ْٛئخ االػزًبد ٔ انجٕدح ثبنكهٛخ حذ
انظفز انٗ انًًهكخ انؼزثٛخ انظؼٕدٚخ نؼبو  - 2013كهٛخ انؼهٕو – جبيؼخ ديٛبط




ػضٕ ف ٙنجبٌ انخبصخ ثأػًبل االػزًبد ٔ انجٕدح ثكهٛخ انؼهٕو ٔ االداة ثشزٔرح –
جبيؼخ َجزاٌ ( يؼٛبر انزخطٛظ االطززارٛج ٙػهٗ يظزٕٖ انكهٛخ نؼبو – 1434
يؼٛبر انجزايج انزؼهًٛخ -يؼٛبر انجحث انؼهًٗ – يؼٛبر خذيخ انًجزًغ ) .
ػضٕ نجُخ انجٕدح نجزَبيج ػهٕو انحبطت –ػٍ االػٕاو  34ثى  35ثى 36

الاصذراك في ورش العمل
(مدرب/مذدرب)



الدوراخ (مدرب/مذدرب)
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رُظٛى انًؤرًزاد انؼهًٛخ



َظبو انظبػبد انًؼزًذح



يؼبٛٚز انجٕدح ف ٙانؼًهٛخ انزذرٚظٛخ



أخاللٛبد انجحث انؼهًٙ



يٓبراد انؼزض انفؼبل.



أخاللٛبد ٔآداة انًُٓخ



انذٔرح انظبدطخ ٔانؼشز ٍٚإلػذاد انًؼهى انجبيؼ. ٙ



انذٔراد انخبصخ ثًؼبٚز االػزًبد ٔ انجٕدح  -.ػهٕو ديٛبط – جبيؼخ ديٛبط.



دٔراد ػًبدح انزطٕٚز ٔ انجٕدح جبيؼخ َجزاٌ.



دٔراد جٕدِ يٍ لجم ٔحذِ انزطٕٚز ٔ انجٕدح ثكهٛخ انؼهٕو ٔ اٜداة ثشزٔرِ.



يذرة الطزخذيبد انحبطت ضًٍ يشزٔع  CQIBنالػزًبد ٔ انجٕدح ثكهٛخ انؼهٕو
ثذيٛبط.



يذرة أطبط ٙضًٍ يشزٔع  ICTPف ٙانًظبر األطبط ٔ ٙانًزمذو



يذرة ػهٕو حبطت نشجبة انخزج ٍٛضًٍ يشزٔع رًُٛخ لذراد شجبة انخزجٔ ٍٛ
انًًٕل يٍ ٔسارح االرصبالد انًصزٚخ .



االشززان ف ٙانزذرٚت انصٛف ٙانخبص ثطالة كهٛخ انؼهٕو يُذ انؼًم كًؼٛذ حزٗ
ػبو .2012

الإشراف على الأنضطح اللاصفيح


المهماخ العلميح


انًؤرًز انظُٕ٘ نهزٕثٕنٕجٗ ٔ رطجٛمبرّ  -دٔنخ يصز  -ثٕرطؼٛذ  -رحذ رػبٚخ جًؼٛخ
انزٚبضٛبد انًصزٚخ -يٍ 2011/7/11إنٗ .2011/7/12



يؤرًز يؼٓذ اإلحصبء  - 34دٔنخ يصز -انمبْزح  -يؼٓذ اإلحصبء  -يٍ 2008/4/1إنٗ
.2008/4/5



َذِٔ انُظى انذُٚبيكٛخ ثكهٛخ انؼهٕو جبيؼخ اإلطكُذرٚخ ف.2012-2-8 ٙ
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اللغاخ Languages :


اٚجبدح انهغخ االَجهٛشٚخ لزاءح ٔ كزبثخ

المؤلفاخBooks :






