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 سـيـرة راجيــت
 

 شخصيتاللعوىاتث اإلا

ّحسالذكخىر املهىذس 
 
ـــذ انـــ ّمحمـــذ احمـ ّالللب العلميّو الاسم

خ املُالد 1964  جاٍر

 مكان الىالدة  سىرٍت

 الجيسُت  سىري

 الاحخماعُتالحالت  متزوج

ّأسخار مساعذ ّاإلارجبت اللعوميت:

 

 لالعوىاتث لوخىاص
ف  - سىريت    عىىان ؤلاقتات صحىاًا –دمشم ٍر

 هتجف جىال 971 760 991 -963 + 

istamo48@mail.ru ،khassanakhmad@gmail.comّ  بريذ الكتروويال

 

 يتاللعوم اإلاؤهالث
جتريخ  البوذ

 الخخرج

 الذرجت اللعوميت الاخخصتص الجتالعت

حامعت فالدًمير  2008 سُا الاجحادًتّوّر

 الحكىمُت

/  دكخىراه في اللعوىم الخقىيت اللعتم الذقيق

ّحىاسبالهىذست  الركمُت إلاشارةمعالجت  حىاسب

ر خىارزمُاث جحذًذ برامتراث إلاشارة الصىجُت في هظام الخعرف على املخكلم ّبحث وجطٍى

Research and Development of Parameterization Algorithms of Speech Signals in Speaker 

Recognition System 

 عىىان رستلت الذكخىراه

الاجحاد السىفُتي 

 سابلا

معهذ فالدًمير  1989

 للبىلُخكىُك

في هىذست آلاالث  اتجسخير  جصميم الكمبيىجر وأهظمخه

 بتسالحت ؤلالكتروهيت

ر ودراست الىمارج املصغرة  ّللذاراث املخكاملتجطٍى

Development and Investigation of Integrated Circuits Micromodels 

ّعىىان رستلت اإلاتجسخير
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 و الخذريسيت ؤلاداريتألاعمتل 
 الىظيفت الفترة الزاىيت اإلاؤسست الخلعويميت البوذ

خه 2018 الجامعت السىرٍت الخاصت  سىرٍت  –دمشم  ّوحتى جاٍر هىذست الحاسىب هائب عمُذ كلُت 

ّواملعلىماجُت والاجصاالث

خه  2011 الجامعت السىرٍت الخاصت   سىرٍت –دمشم   مذرس في كلُت هىذست الحاسىب واملعلىماجُت وحتى جاٍر

الجامعت السىرٍت الذولُت الخاصت  سىرٍت –دمشم 

ّللعلىم و الخكىىلىحُا

( الجامعت السىرٍت الخاصت)
ً
 حالُا

رئِس كسم هىذست الحاسىب  مذرس و  2010-2011

 ألاساسُتوالعلىم 

الجامعت السىرٍت الذولُت الخاصت  سىرٍت –دمشم 

ّ للعلىم و الخكىىلىحُا

( الجامعت السىرٍت الخاصت)
ً
 حالُا

 في كلُت هىذست الحاسىب واملعلىماجُت مذرس 2009-2010

ّالحاسىبمذرس في كسم  2010-2009 املعهذ الخلاوي  لإلحصاء سىرٍت  -الالركُت

ّروسُا الاجحادًت ّحامعت فالدًمير الحكىمُت 2007-2009ّ في كسم  إلاشارةرئِس مخبر معالجت و  مذرس 

ّالخلىُاث الحاسىبُت

ّروسُا الاجحادًت ّحامعت فالدًمير الحكىمُت 2003-2007ّ ّفي كسم الخلىُاث الحاسىبُت مهىذس

 

 التي جم جذريسهت اإلاقرراث
 اسم اإلاقرر  الخلعويميتاإلاؤسست  اللعتم الذراس ي البوذ

ّسىرٍت –دمشم 

ّ

ّ

2018-2019ّ

ّ

ّ

ّ

كلُت هىذست الحاسىب - الجامعت السىرٍت الخاصت

ّواملعلىماجُت والاجصاالث

ّ

ّمعالجت إلاشارة الركمُت

1ّ الذاراث الكهربائُت

ّالذاراث املىطلُت

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

ع ّإدارة املشاَر

ّسىرٍت  –دمشم 

ّ

 

ّ

2017-2018ّ

ّ

ّ

كلُت هىذست الحاسىب - الجامعت السىرٍت الخاصت

 واملعلىماجُت والاجصاالث

ّمعالجت إلاشارة الركمُت

ّإلاشاراث والىظم

ّالذاراث املىطلُت

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

ع ّإدارة املشاَر

ّمهاراث حاسىب

ع جخرج ّإشراف مشاَر

ّسىرٍت –دمشم  2016-2017ّ ّ

هىذست الحاسىب كلُت - الجامعت السىرٍت الخاصت

ّواملعلىماجُت والاجصاالث

ّ

ّمعالجت إلاشارة الركمُت

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

م+  إدارة املؤسساث ّالدسٍى

ع ع جخرج+  إدارة املشاَر ّإشراف مشاَر

ّمهاراث حاسىب

ّ

ّ
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ّسىرٍت –دمشم  2015-2016ّ

ّ

ّ

كلُت هىذست الحاسىب - الجامعت السىرٍت الخاصت

ّوالاجصاالثواملعلىماجُت 

ّمعالجت إلاشارة الركمُت

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

م+  إدارة املؤسساث ّالدسٍى

ع ّمهاراث حاسىب+  إدارة املشاَر

ّسىرٍت –دمشم  2014-2015ّ ّ

كلُت هىذست الحاسىب - الجامعت السىرٍت الخاصت

ّواملعلىماجُت والاجصاالث

ّمعالجت إلاشارة الركمُت

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

ّمهاراث الخىاصل

ّ إدارة املؤسساث

ع ّإدارة املشاَر

ع جخرج ّإشراف مشاَر

ّسىرٍت –دمشم  2013-2014ّ ّ

كلُت هىذست الحاسىب - الجامعت السىرٍت الخاصت

ّواملعلىماجُت والاجصاالث

2ّ الذاراث الكهربائُت + 1الذاراث الكهربائُت 

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

عإدارة  ّمهاراث الخىاصل+  املشاَر

ع جخرج ّإشراف مشاَر

ّسىرٍت –دمشم  2012-2013ّ ّ

كلُت هىذست الحاسىب - الجامعت السىرٍت الخاصت

ّواملعلىماجُت والاجصاالث

2ّ الذاراث الكهربائُت + 1الذاراث الكهربائُت 

ّاثلكتروهُأسس إلا

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

ّمهاراث الخىاصل

ّسىرٍت –دمشم  2011-2012ّ ّ

الجامعت السىرٍت الذولُت الخاصت للعلىم و 

 كلُت هىذست الحاسىب واملعلىماجُت-الخكىىلىحُا 

( الجامعت السىرٍت الخاصت)
ً
ّحالُا

2ّ الذاراث الكهربائُت + 1الذاراث الكهربائُت 

ّلكتروهُتإلاكهربائُت والذاراث ال

ّإدارة املؤسساث+  مهاراث الخىاصل

ع  ّجخرجإشراف مشاَر

ّسىرٍت –دمشم  2010-2011ّ ّ

الجامعت السىرٍت الذولُت الخاصت للعلىم و 

 كلُت هىذست الحاسىب واملعلىماجُت-الخكىىلىحُا 

( الجامعت السىرٍت الخاصت)
ً
ّحالُا

ّالذاراث الكهربائُت 

ت ّ املعالجت املخىاٍز

ّالذاراث املىطلُت

ّمهاراث الخىاصل

ّملذمت في الحاسىب

ع جخرج ّإشراف مشاَر

ّسىرٍت –دمشم  2009-2010ّ ّ

الجامعت السىرٍت الذولُت الخاصت للعلىم و 

 كلُت هىذست الحاسىب واملعلىماجُت-الخكىىلىحُا 

( الجامعت السىرٍت الخاصت)
ً
ّحالُا

ّالذاراث الكهربائُت

ّالذاراث إلالكتروهُت

ّبحىث العملُاث

ع جخرج ّإشراف مشاَر

2010ّ-2009 سىرٍت  -الالركُت  ملذمت في علىم الحاسىب لإلحصاءاملعهذ الخلاوي  

ّروسُا الاجحادًت 2006-2009ّ كسم الحاسباث  – حامعت فالدًمير الحكىمُت

ّإلالكتروهُت

ّمعالجت إلاشارة الركمُت

ّمعالجت الصىرة

ّبرمجُاث ماجالب

ت  الىظم البُىمتًر
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                                           الوغتث

ّ

ّألاولىلغت ألام  –اللغت العربُت 

ّلغت ألام الثاهُت –اللغت الروسُت 

ت   لغت أحىبُت –اللغت إلاهكليًز

 

 :واإلاراجب اللعوميت حلعتدل وجقييم الشهتداث

خ  9/3ركم  مجلس الجامعت السىرٍت الخاصت الخعُين بمرجبت أسخار مساعذ: كرار  .1  . 18/03/2019جاٍر

خ 796 ركممجلس الخعلُم العالي لى مرجبت أسخار مساعذ: كرار الترفع إ .2   ،28/02/2019/ص جاٍر

خ    ، مجلس الخعلُم العالي،/ ل. م  362كرار ركم / حعادل الشهاداث: .3    09/07/2009جاٍر

خ    مجلس الخعلُم العالي،، / ص939علمي: كرار ركم / إهخاججلُُم  .4   / 12/06/2011جاٍر

 تركت في اإلاؤجمراث اللعوميتاإلاش

كلُت الهىذست املُكاهُكُت  - 2015آرار   18-16ورشت عمل: جطىر مىظىماث الاجصاالث الىلالت والاهخلال إلى الجُل الرابع. دمشم  .1

 والكهربائُت. 

 2008 ،الاجحادًت. روسُا MMTT-21املؤجمر العلمي  .2

 2007 ،الاجحادًت. روسُا MMTT-20املؤجمر العلمي  .3

 2007 الاجحادًت،. روسُا  PRIA-8-2007املؤجمر العلمي العالمي الثامً  .4

2006ّ، الاجحادًتروسُا .  DSPA-8املؤجمر العلمي العالمي الثامً  .5

 

 اإلايشىراث

 الكخب

 ص.  422 –.2016ّداراث الخُار املسخمر. الجامعت السىرٍت الخاصت،  –الذاراث الكهربائُت  .1

-ISBN 5.ص.   192-. 2008حامعت فالدًمير الحكىمُت  مطبىعاث –الاجحادًت  روسُا .الصىجُت لإلشارةفي املعالجت الركمُت  لذمتم .2

89368-751-5 

 ألابحتث

 .2018خىارزمُت جحذًذ امللاطع اليشطت والصامخت في إلاشارة الكالمُت. سىرٍت، مجلت حامعت دمشم للعلىم الهىذسُت،  .1

 .80-63، ص 2017لعام  52العذد  39مجلذ  –ّسىرٍت، مجلت حامعت البعث جلُُم جأثير الضجُج على إلاشارة الكالمُت/الصىجُت.  .2

ت املخحذث باسخخذام صىجه. سىرٍت، مجلت حامعت البعث، مجلذ  .3 لت الىص املسخلل لخحذًذ هٍى  .96-79، ص 2016لعام  38طٍر
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  ألاكثّرجحذًذ امليزاث  .3
ً
. مطبعت حامعت 1№/14، مجلذ  الاجحادًت روسُا –الصىجُت // ميشىراث حامعت جىمبىف الخلىُت  لإلشارةوصفا

 .ISSN 0136-5835  .31-19. ص2008جىمبىف الخلىُت 

// ميشىراث في حل مسائل الخعرف على املخكلم  DTWالخماثل  خىارزمُت لعمل ألاكصر املصغرة للبحث عً املسلك  الخىارزمُت  .4

 .ISSN 0136-5835. 31-19. ص2008. مطبعت حامعت جىمبىف الخلىُت 1№/14، مجلذ الاجحادًت روسُا –حامعت جىمبىف الخلىُت 

ت جحذًذ هظام  .5 ت  املخحذث هٍى لت بىاء الكخب الترميًز  –// ميشىراث حامعت جىمبىف الخلىُت للمخكلم الصىجُت  لإلشارةباعخماد طٍر

 .ISSN 0136-5835. 31-19. ص2008. مطبعت حامعت جىمبىف الخلىُت 1№/14، مجلذ الاجحادًت روسُا

. مطبعت 2A№/13 ، مجلذالاجحادًت روسُا –الصىجُت // ميشىراث حامعت جىمبىف الخلىُت  إلاشارةبذاًت و نهاًت العبارة في  إًجاد .6

 .ISSN 0136-5835.  451-449. ص2007حامعت جىمبىف الخلىُت

لت  .7 . مطبعت 3№/13، مجلذ الاجحادًت روسُا –// ميشىراث حامعت جىمبىف الخلىُت  HPSجحذًذ هبرة الصىث املعروفت باسخخذام طٍر

ّ. ISSN 0136-5835  .714-712. ص2007حامعت جىمبىف الخلىُت 

 روسُا –// ميشىراث حامعت جىمبىف الخلىُت مسائل الخعرف الصىجُت في  لإلشارةدراست و ملارهت طرق مخخلفت للىصف الكبسترومي  .8

 .ISSN 0136-5835. 891-887. ص 2007. مطبعت حامعت جىمبىف الخلىُت 4№/13، مجلذ الاجحادًت

. 12. كسم 6. مجلذ MMTT-20الصىجُت // ميشىراث املؤجمر العلمي  إلاشارةالترددًت في معالجت  Melاسخخذام معامالث سلم ملُاس  .9

 . ISBN 5-230-20703-5. 68-66. ص 2007، . مطبعت حامعت ًاروسالفل الخلىُت الحكىمُتالاجحادًت روسُا –مذًىت ًاروسالفل 

ت املخكلم // املؤجمر العلمي العالمي الثامً  إوشاء  .11 ت لحل مسائل جحذًذ و الخحلم مً هٍى -. مذًىت ٌشكر PRIA-8-2007الكخب الترميًز

 . ISBN 978-5-8158-0579-8. 227-223. ص 2. مجلذ 2007 الاجحادًت، هللا ، روسُا
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