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 هٌتظز عجبص طبُز هحوذ :االطن الزثبعً

 0973-01-7  :تبرٌخ الْالدح

 5102  :تبرٌخ الحصْل علٍِب              دكتْاٍ  :الشِبدح

 اتصبالد  :التخصص الذقٍق                الكتزّى ّاتصبالد ٌُذطخ    :التخصص العبم

 5102 :تبرٌخ الحصْل علٍَ                   هذرص     :اللقت العلوً

 01 :عذد طٌْاد الخذهخ فً التعلٍن العبلً

 ثالعذد طٌْاد الخذهخ خبرج التعلٍن العبلً: 

 montadar@ieee.org  : الجزٌذ االلكتزًًّ

 جبهعخ الٌِزٌي : ٌْصركبلْللشِبدح الج الوبًحخ الجِخ

 جبهعخ الٌِزٌي : لشِبدح الوبجظتٍز الوبًحخ الجِخ

 الجبهعخ الْطٌٍخ الوبلٍشٌخ:  الذكتْراٍلشِبدح  الوبًحخ الجِخ 

 Design of Omini a Wideband Polarization Sinuous Antenna عٌْاى رطبلخ الوبجظتٍز:

 Enhanced Peak to Average Power Ratio Reduction Techniques for  :عٌْاى رطبلخ الذكتْراٍ

Orthogonal Frequency Division Multiplexing Wireless System with Low Complexity 

 : الىظبئف التي شغلهب-

 الى -الفتزة هي هكبى العول  الىظيفة ت

 5101-5112 كلٍخ الٌِذطخ جبهعخ دٌبلى تذرٌظً 1

 حتى االى 5102 كلٍخ الٌِذطخ جبهعخ دٌبلى ّرئٍض قظنتذرٌظً  2

 

 الجبهعبت والوعبهد التي درس فيهب: 

 الوالحظبت الى -الفتزة هي الجهة )الجبهعة, الكلية, الوعهد( ت

  حتى االى 5112 جبهعخ دٌبلى كلٍخ الٌِذطخ 1

2    

 

 :التي قبم بتدريسهب الدراسيةالوقزرات -

 السٌة الدراسية الوبدة القسن الكلية الجبهعة ت

 الثبًً اتصبالد اتصبالد الٌِذطخ دٌبلى 1

 الثبلث اتصبالد اتصبالد الٌِذطخ دٌبلى 2

 



 

 الوقزرات الدراسية التي قبم بتطىيزهب او سبهن في تطىيزهب: -

 السٌة الدراسية الوبدة القسن الكلية الجبهعة ت

 الثبًٍخ اتصبالد اتصبالد الٌِذطخ دٌبلى 1

 الثبلثخ اتصبالد اتصبالد الٌِذطخ دٌبلى 2

 

 االشزاف على الزسبئل واالطبريح: -

 السٌة الدراسية عٌىاى الزسبلة او االطزوحة القسن الكلية الجبهعة ت

1 UKM كِزثبء الٌِذطخ Peak to Average Power 

Ratio reduction for OFDM 

systems using enhanced 

PTS schemes 

 حتى االى 5103

 دكتْراٍطبلت 

تكٌْلْجٍب  الٌِذطخ تزكٍب 2

 الوعلْهبد

Design and implementation 

of secure system for smart 

city using IoT technology 

5103  

 طبلجخ هبجظتٍز

 

 :الوؤتوزات والٌدوات العلوية والىرش التي شبرك فيهب-

 -ًىع الوشبركة )بحث هكبى االًعقبد العٌىاى ت

 حضىر(

 السٌة

 5103 ثحث جبهعخ دٌبلى هؤتوز دٌبلى للعلْم الٌِذطٍخ 1

2     

3     

 

 :الدورات التي شبرك بهب والتي اقبههب-

 السٌة هكبى االًعقبد عٌىاى الدورة ت

 2112 جبهعة ديبلى قيبدة الحبسىة 1

2    

 

 :التي قبم ببلٌشز فيهبimpact factor )وهجالت ) الوجالت العلوية -

 الظٌخ العذد الذي ًشز فٍَ عٌْاى الجحث الذّلخ اطن الوجلخ د

1 International Journal of Circuit 

Theory and Applications 

ثزٌطبً

 ٌب

Reducing the power 

envelope fluctuation of 

OFDM systems using side 

information supported 

amplitude clipping 

approach 

15 5101 

5 ETRI Journal كْرٌب Reducing the PAPR of 

OFDM systems by 

random variable 

22 5102 



transformation 

2 Elektronika ir Elektrotechnika لثْاًٍب Sliding the SLM-

technique to reduce the 

non-linear distortion in 

OFDM systems 

09 5102 

1 Circuits, Systems, and Signal 

Processing 

 Post-IFFT-Modified اهزٌكب

Selected Mapping to 

Reduce the PAPR of an 

OFDM System 

21 5102 

2 International Journal of Advanced 

Computer Science and 

Applications 

 An Enhanced Partial كْرٌب

Transmit Sequence 

Segmentation Schemes to 

Reduce the PAPR in 

OFDM Systems 

7 5103 

3 Journal of Applied Sciences 

Research 

 A novel way to enhance 

the PAPR of OFDM 

systems 

8 5100 

7 American Journal of Applied 

Sciences 

 PEAK TO AVERAGE 

POWER RATIO 

REDUCTION OF 

ORTHOGONAL 

FREQUENCY DIVISION 

MULTIPLEXING 

SYSTEM WITH A 

SIGNIFICANT LOW 

COMPLEXITY 

9 5105 

8      

 

 عضىية الهيئبت العلوية والوحلية والدولية -

 هالحظبد هبسال عضْا/اًتِبء العضٌْخ تبرٌخ االًتظبة هحلٍخ/ دّلٍخ ٍِئخاطن ال د

1 IEEE الٌشال 5100 دّلٍخ  

 

  العزبية واالًكليزية والوبليزية :اللغبت التي يجيدهب-


