
 الذاتيخ السيزح

 

 حسٍٍ أحًذ يحًٕد سهًبٌ :االسى انزثبعً

 7/5/2893 :تبرٌخ انٕالدح

 5/7/3125 :تبرٌخ انحصٕل عهٍٓب                             يبجستٍز  :انشٓبدح

 اتصبالد ٔاَظًخ :انتخصص انذقٍق                   ُْذسخ اتصبالد  :انتخصص انعبو

 9/8/3125 :تبرٌخ انحصٕل عهٍّ                      يذرص يسبعذ  :انهقت انعهًً

 سُخ 22 :عذد سُٕاد انخذيخ فً انتعهٍى انعبنً

 سُٕاد 5عذد سُٕاد انخذيخ خبرج انتعهٍى انعبنً: 

 Hussein.ahmed8282@gmail.com  : انجزٌذ االنكتزًَٔ

 نهُٓذسخ ٔانعهٕو / قسى ُْذسخ انهٍشر. انجبيعخ انتكُٕنٕجٍخ / كهٍخ انزشٍذ : ٌٕصركبنٕنهشٓبدح انج انًبَحخ انجٓخ

 جبيعخ قبساٌ انتقٍُخ نهجحٕث انٕطٍُخ / رٔسٍب االتحبدٌخ. : نشٓبدح انًبجستٍز انًبَحخ انجٓخ

 انذكتٕراِ : نشٓبدح  انًبَحخ انجٓخ 

 Amplitude-Phase Conversion Signal and Feature of its use in Practical  عُٕاٌ رسبنخ انًبجستٍز:

Application 

  عُٕاٌ رسبنخ انذكتٕراِ:

 : الىظبئف التي شغلهب-

 الً -الفتزح هي هكبى الؼول الىظيفخ د

 3122-3117 انجبيعخ انتكُٕنٕجٍخ / قسى ُْذسخ انهٍشر ٔاالنكتزٍَٔبد انجصزٌخ يعٍذ 1

 3122-3112 انجبيعخ انتكُٕنٕجٍخ / كهٍخ انزشٍذ نهُٓذسخ ٔانعهٕو يذٌز تسجٍم 2

 

 الوؼبهد التي درس فيهب: الجبهؼبد و

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

  3112/3114 انكهٍخ انُٓذسٍخ انعسكزٌخ 1

  3114/3116 انجبيعخ انتكُٕنٕجٍخ / كهٍخ انزشٍذ نهُٓذسخ ٔانعهٕو 2

  3122/3125 قبساٌ انتقٍُخ نهجحٕث انٕطٍُخ 3

 

 

 

 



 :قبم ثتدريسهب التي الدراسيخالوقزراد -

 السٌخ الدراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

  3122-3112 يختجز االنكتزٍَٔك ُْذسخ انهٍشر ٔاالنكتزٍَٔبد انجصزٌخ  انتكُٕنٕجٍخ 1

 ٔنذ االٌ 3126 انكتزٍَٔك  ُْذسخ االتصبالد انُٓذسخ دٌبنى 2

 ٔنذ االٌ 3126 يختجز االنكتزٍَٔك ُْذسخ االتصبالد انُٓذسخ دٌبنى 3

 3127-3125 يختجز االتصبالد ُْذسخ االتصبالد انُٓذسخ دٌبنى 4

 

 الوقزراد الدراسيخ التي قبم ثتطىيزهب او سبهن في تطىيزهب: -

 السٌخ الدراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 االشزاف ػلً الزسبئل واالطبريح: -

 السٌخ الدراسيخ ى الزسبلخ او االطزوحخػٌىا القسن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 :الوؤتوزاد والٌدواد الؼلويخ والىرش التي شبرك فيهب-

 -ًىع الوشبركخ )ثحث هكبى االًؼقبد الؼٌىاى د

 حضىر(

 السٌخ

1     

2     

3     

 

 :الدوراد التي شبرك ثهب والتي اقبههب-

 السٌخ هكبى االًؼقبد ػٌىاى الدورح د

1    

2    

 

 انًشزٔعبد انجحثٍخ فً يجبل انتخصص نخذيخ انجٍئخ أ انًجتًع أ تطٌٕز انتعهٍى: -

 السٌخ هحل الٌشز ػٌىاى الجحث د

1    

2    

 

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

 انسُخ انعذد انذي َشز فٍّ عُٕاٌ انجحج انذٔنخ اسى انًجهخ د

1      

      

      



 

 ػضىيخ الهيئبد الؼلويخ والوحليخ والدوليخ -

 يالحظبد يبسال عضٕا/اَتٓبء انعضٌٕخ تبرٌخ االَتسبة يحهٍخ/ دٔنٍخ ٍٓئخاسى ان د

1      

      

      

 

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

صل هب ح ًىع االثداع او الٌشبط د

/شهبداد بئزح)جػليه

 تقديزيخ/كتت شكز

ػٌىاى الٌشبط او  الجهه الوبًحخ

 االثداع

 السٌخ

1      

2      

      

 

 التبليف والتزجوخ: 

اسن دار  ػٌىاى الكتبة د

 الٌشز

هٌهجيخ / غيز  ػدد الطجؼبد سٌخ الٌشز

 هٌهجيخ

1      

2      

      

 

 :اللغبد التي يجيدهب-

 اللغخ الزوسيخ ) هتىسظ ( -3اللغخ االًكليزيخ ) هتىسظ (        -2                          االم ( الؼزثيخ )   -1

 هسبهوبد في خدهخ الوجتوغ:  

1-                                  2-      

 ًشبطبد اخزي:

1-                                  2-                                            


