
 انسيزحانذاتيخ

 

 صادق عذناى حثية خويش :االصن الرتاعي

 5791\3\51:تاريخ الٌالدج

 5009\9\51 :تاريخ الحصٌل عليياهاجضتير ىنذصح الليزر ًاإللكترًنياخ الثصريح        :الشيادج

 ىنذصح اإللكترًنياخ الثصريح :التخصص الذليكىنذصح الليزر ًاإللكترًنياخ الثصريح        :التخصص العام

 5001\2\52:تاريخ الحصٌل عليوهذرس هضاعذ                                        :اللمة العلوي

 صنح  51 :عذد صنٌاخ الخذهح في التعلين العالي

 صنٌاخ 1 عذد صنٌاخ الخذهح خارج التعلين العالي:

  sadeq.hbeeb@yahoo.com: الثريذ االلكترًني

 تغذاد\الجاهعح التكنٌلٌجيح : يٌسركالٌللشيادج الث الوانححالجيح

 تغذاد\الجاهعح التكنٌلٌجيح : لشيادج الواجضتير الوانححالجيح

 الذكتٌراه : لشيادج  الجيحالوانحح

  A digital transducer based on optical fiber : عنٌاى رصالح الواجضتير

 :عنٌاى رصالح الذكتٌراه

 : شغههبانىظبئف انتي -

 انً -انفتزح يٍ يكبٌ انؼًم  انىظيفخ د

 5001 -5001  الجاهعح التكنٌلٌجيح هينذس 1

   5050 - 5009 الجاهعح التكنٌلٌجيح تذريضي 2

 لحذ اآلى -5050  جاهعح ديالى تذريضي 3

 

 انجبيؼبد وانًؼبهذ انتي درص فيهب: 

 انًالحظبد انً -انفتزح يٍ انجهخ )انجبيؼخ, انكهيخ, انًؼهذ( د

  5050 -5001 الجاهعح التكنٌلٌجيح 1

  لحذ اآلى -5050 جاهعح ديالى 2

 

 :انتي قبو ثتذريسهب انذراسيخانًقزراد -

 انسُخ انذراسيخ انًبدح انقسى انكهيخ انجبيؼخ د

 5001-5001 هختثر الثصرياخ الفيزياًيح ىنذصح الليزر ًاإللكترًنياخ الثصريح  التكنٌلٌجيح 1

 5001-5001 هختثر الثصرياخ الينذصيح  الثصريح ىنذصح الليزر ًاإللكترًنياخ  التكنٌلٌجيح 2

 5050-5001 هختثر الثصرياخ الفيزياًيح ىنذصح الليزر ًاإللكترًنياخ الثصريح  التكنٌلٌجيح 3

 5050-5001 الينذصيحهختثر الثصرياخ  ىنذصح الليزر ًاإللكترًنياخ الثصريح  التكنٌلٌجيح 4

 5050-5001 الكٌاشفهختثر  ىنذصح الليزر ًاإللكترًنياخ الثصريح  التكنٌلٌجيح 5

 5051-5050 اإللكترًنيك االتصاالخ الينذصح ديالى 6

 5051-5051 ألياف ضٌئيح االتصاالخ الينذصح ديالى 7

 5059 ألياف ضٌئيح االتصاالخ الينذصح ديالى 8

 

 



 انًقزراد انذراسيخ انتي قبو ثتطىيزهب او سبهى في تطىيزهب: -

 انسُخ انذراسيخ انًبدح انقسى انكهيخ انجبيؼخ د

1      

2      

 

 االشزاف ػهً انزسبئم واالطبريح: -

 انسُخ انذراسيخ ػُىاٌ انزسبنخ او االطزوحخ انقسى انكهيخ انجبيؼخ د

1      

2      

 

 :انؼهًيخ وانىرش انتي شبرك فيهبانًؤتًزاد وانُذواد -

 انسُخ حضىر( -َىع انًشبركخ )ثحث يكبٌ االَؼقبد انؼُىاٌ د

1     

2     

3     

 

 :انذوراد انتي شبرك ثهب وانتي اقبيهب-

 انسُخ يكبٌ االَؼقبد ػُىاٌ انذورح د

 5009 الجاهعح التكنٌلٌجيح طرائك التذريش ًالتذرية الجاهعي  5

 5009 الجاهعح التكنٌلٌجيح تالحاصٌبالتعلن  5

 

 انًشزوػبد انجحثيخ في يجبل انتخصص نخذيخ انجيئخ او انًجتًغ او تطىيز انتؼهيى: -

 انسُخ يحم انُشز ػُىاٌ انجحث د

1    

2    

 

 :انتي قبو ثبنُشز فيهبimpact factor )ويجالد ) انًجالد انؼهًيخ -

 انسُخ انؼذد  ػُىاٌ انجحث انذونخ اسى انًجهخ د

1 Diyala journal of engineering sciences  العراق Design mathematical model to evaluate the effect of 

weather relation on optical interferometer modulator 

1 5051 

5 The Iraqi journal for mechanical and 

material engineering 

 Effect the radial strain on the performance evaluation of العراق

an electro optic modulator 

51 5051 

3 Diyala journal of engineering sciences العراق Enhancement the performance of an electro-optic switch 

by analysis the effect of tensile stress, axial and radial 

strain 

50 5059 

 

 ػضىيخ انهيئبد انؼهًيخ وانًحهيخ وانذونيخ -

 يالحظبد يبسال ػضىا/اَتهبء انؼضىيخ تبريخ االَتسبة يحهيخ/ دونيخ هيئخاسى ان د

1      

      

      

 

 



 :اثذاػبد او َشبطبد حصم فيهب ػهً )جىائش/شهبداد تقذيزيخ/كتت شكز(-

يب حصم  َىع االثذاع او انُشبط د

/شهبداد بئشح)جػهيه

 تقذيزيخ/كتت شكز

ػُىاٌ انُشبط او  انجهه انًبَحخ

 االثذاع

 انسُخ

1      
2      

      

 

 انتبنيف وانتزجًخ: 

 يُهجيخ / غيز يُهجيخ ػذد انطجؼبد سُخ انُشز اسى دار انُشز ػُىاٌ انكتبة د

1      

2      

      
 

 :انهغبد انتي يجيذهب-

 اإلَكهيشيخ -2                                انؼزثيخ     -1

 يسبهًبد في خذيخ انًجتًغ: 

1-                                  2-      

 َشبطبد اخزي:

1-                                  2-  


