
 الذاتية السيرة

 

 جنان نصيف شهاب حمد :االسم الرباعي

 3892\7\32 :تاريخ الوالدة

 3232\2\32 :تاريخ الحصول عليها                       ماجستير        :الشهادة

 الكترونيك واتصاالت :التخصص الدقيق               الكترونيك      :التخصص العام

 3232\6\32 :تاريخ الحصول عليه                 مدرس مساعد       :اللقب العلمي

 هراش 5سنوات و 8  :عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي

 التوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: 

  eng_jinan83@yahoo.com  : البريد االلكتروني

 جامعة ديالى / كلية الهندسة  : يوسركالوللشهادة الب المانحة الجهة

 الجامعة المستنصرية/ كلية الهندسة  : لشهادة الماجستير المانحة الجهة

 :  الدكتوراهلشهادة  المانحة الجهة 

 Image Encryption Based Compressive sensing and Chaotic System عنوان رسالة الماجستير:

 :عنوان رسالة الدكتوراه

 : الوظائف التي شغلها-

 الى -الفترة من مكان العمل  الوظيفة ت

1    

2    

 

 الجامعات والمعاهد التي درس فيها: 

 المالحظات الى -الفترة من الجهة )الجامعة, الكلية, المعهد( ت

  الى االن 3227من  جامعة ديالى/ كلية الهندسة 1

2    

 

 :التي قام بتدريسها الدراسيةالمقررات -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

الهوائيات  االتصاالت الهندسة ديالى 1

وانتشار 

 الموجات

و  3232/3235

3236/3237 

 الى االن 3232من  لغات البرمجة االتصاالت الهندسة ديالى  2

 

mailto:eng_jinan83@yahoo.com


 3235/3236 معالجة الصور  االتصاالت الهندسة ديالى  3

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها: -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

 

 االشراف على الرسائل واالطاريح: -

 السنة الدراسية عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

 

 :العلمية والورش التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات -

 -نوع المشاركة )بحث مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور(

 السنة

الجامعة المستنصرية/ كلية  مؤتمر 1

 الهندسة

 Image)بحث

encryption based 

compressive sensing) 

36/2/3232 

2     

3     

 

 :الدورات التي شارك بها والتي اقامها-

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

1    

2    

 

 تطوير التعليم: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة او المجتمع او -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

2    

 

 :التي قام بالنشر فيهاimpact factor )ومجالت ) المجالت العلمية -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

1      

      

      

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية -



 مالحظات مازال عضوا/انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلية/ دولية هيئةاسم ال ت

1      

      

      

 

 :ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/شهادات تقديرية/كتب شكر(-

ما حصل  نوع االبداع او النشاط ت

/شهادات ائزة)جعليه

 تقديرية/كتب شكر

عنوان النشاط او  الجهه المانحة

 االبداع

 السنة

جامعة ديالى/ كلية  شهادة تقديرية مشروع تخرج 1

 الهندسة

حماية االبنية من 

 السرقات

3232/3235 

2      

      

 

 التاليف والترجمة: 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

      

 

 :اللغات التي يجيدها-

 االنكليزية -2                                      العربية      -1

 مساهمات في خدمة المجتمع:  

1-                                  2-      

 نشاطات اخرى:

1-                                  2-                                            


