
 الذاتيخ الضيزح

 

 حزاء رحٍى حبتى :االسى انزثبعً

 11/1891/ 53:تبرٌخ انىالدح

 11/4/5112 :تبرٌخ انحصىل عهٍهب                              يبخستٍز  :انشهبدح

 انكتزوٍَك واتصبالد                    :انتخصص انذقٍق                  انكتزوٍَك واتصبالد    :انتخصص انعبو

 18/2/5112:تبرٌخ انحصىل عهٍّ                     يذرس يسبعذ   :انهقت انعهًً

 خسُ 11 :عذد سُىاد انخذيخ فً انتعهٍى انعبنً

 ال ٌىخذعذد سُىاد انخذيخ خبرج انتعهٍى انعبنً: 

 haraa_altaie1980@yahoo.com انجزٌذ االنكتزوًَ

 خبيعخ دٌبنى /كهٍخ انهُذسخ  : ٌىسركبنىنهشهبدح انج انًبَحخ اندهخ

 خبيعخ انًستُصزٌخ / كهٍخ انهُذسخ  : نشهبدح انًبخستٍز انًبَحخ اندهخ

 :  انذكتىراِنشهبدح  انًبَحخ اندهخ 

ثبستخذاو تحسٍٍ اداء َظبو انتقسٍى انتزددي انًضبعف انًتعبيذ انًتعذد انًذاخم وانًخبرج  عُىاٌ رسبنخ انًبخستٍز:

 انشجكبد انعصجٍخ االصطُبعٍخ

 :عُىاٌ رسبنخ انذكتىراِ

 : الىظبئف التي شغلهب-

 الً -الفتزح هي هكبى الؼول  الىظيفخ د

 5111-5111 قسى اتصبالد  يهُذس  1

 5112-5112 قسى اتصبالد  تذرٌسً  2

 

 الجبهؼبد والوؼبهد التي درس فيهب: 

 الوالحظبد الً -الفتزح هي الجهخ )الجبهؼخ, الكليخ, الوؼهد( د

قسى –كهٍخ انهُذسخ –خبيعخ دٌبنى  1

 االتصبالد

  ونحذ االٌ 5111

2    

 

 :التي قبم ثتدريضهب الدراصيخالوقزراد -

 الضٌخ الدراصيخ الوبدح القضن الكليخ الجبهؼخ د

 خنثانثب سٍطزح اتصبالد انهُذسخ  دٌبنى 1

 



 انزاثعخ  يبٌكزوٌف اتصبالد انهُذسخ  دٌبنى 2

 االونى ثزيدخ اتصبالد انهُذسخ دٌبنى 3

 انزاثعخ يعبنح اشبرح اتصبالد انهُذسخ دٌبنى 4

 

 الوقزراد الدراصيخ التي قبم ثتطىيزهب او صبهن في تطىيزهب: -

 الضٌخ الدراصيخ الوبدح القضن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 االشزاف ػلً الزصبئل واالطبريح: -

 الضٌخ الدراصيخ ػٌىاى الزصبلخ او االطزوحخ القضن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 :الوؤتوزاد والٌدواد الؼلويخ والىرط التي شبرك فيهب-

 -ًىع الوشبركخ )ثحث هكبى االًؼقبد الؼٌىاى د

 حضىر(

 الضٌخ

1     

2     

3     

 

 :الدوراد التي شبرك ثهب والتي اقبههب-

 الضٌخ هكبى االًؼقبد الدورحػٌىاى  د

 2114 جبهؼخ ديبلً دورح طزائق تدريش 1

 2114 جبهؼخ ديبلً دورح كفبءح حبصجخ 2

 

 انًشزوعبد انجحثٍخ فً يدبل انتخصص نخذيخ انجٍئخ او انًدتًع او تطىٌز انتعهٍى: -

 الضٌخ هحل الٌشز ػٌىاى الجحث د

1    

2    

 

 :التي قبم ثبلٌشز فيهبimpact factor )وهجالد ) الوجالد الؼلويخ -

 انسُخ انعذد انذي َشز فٍّ عُىاٌ انجحث انذونخ اسى انًدهخ د

1  Eng and Tech journal  انعزاق OFDM channel estimation 

based on intelligent systems 

Vol.32, 

part(A),No. 2 

4102 

2 MADENT ALELEM COLLEGE انعزاق Multimedia Steganography 

Based on Least Significant Bit 

(LSB) and Duffing map 

lvol 8, No.2 5114 

      



 

 ػضىيخ الهيئبد الؼلويخ والوحليخ والدوليخ -

 يالحظبد يبسال عضىا/اَتهبء انعضىٌخ تبرٌخ االَتسبة يحهٍخ/ دونٍخ هٍئخاسى ان د

1      

      

      

 

 :حصل فيهب ػلً )جىائز/شهبداد تقديزيخ/كتت شكز(اثداػبد او ًشبطبد -

هب حصل  ًىع االثداع او الٌشبط د

/شهبداد بئزح)جػليه

 تقديزيخ/كتت شكز

ػٌىاى الٌشبط او  الجهه الوبًحخ

 االثداع

 الضٌخ

 5114  عًٍذ انكهٍخ كتبة شكز انًشبركخ فً انًؤتًز انطالثً 1

2      

      

 

 التبليف والتزجوخ: 

اصن دار  الكتبةػٌىاى  د

 الٌشز

هٌهجيخ / غيز  ػدد الطجؼبد صٌخ الٌشز

 هٌهجيخ

1      

2      

      

 

 :اللغبد التي يجيدهب-

 االًكليزيخ -2                                    الؼزثيخ       -1

 هضبهوبد في خدهخ الوجتوغ:  

1-                                  2-      

 ًشبطبد اخزي:

1-                                  2-                                            


