
  

  

  مختبرات قسم هندسة االتصاالتادارة 

 COELCرمز المختبر:                                              مختبر االتصاالت .1

  ادارة المختبر
العاملين على مالك 

  المختبر
تخصص 
  العاملين

  مجال عملهم

  المسؤول الفني  المشرف على المختبر
 م.د حسين عبد االمير

  عبد الكاظم
هندسة 
  اتصاالت

مسؤول نظام 
+ مسؤول  الجودة

  السالمة المهنية

م.د منتظر عباس 
  طاهر 

مهندسة الهام حميد 
  قدوري

  م.م مروة دمحم جواد
هندسة 
  اتصاالت

مسؤول االجهزة 
المواد المختبرية و

+ مسؤول الفحص 
  وطرق العمل

مهندسة زينب عبد 
  هللا يوسف

هندسة 
 الكترونيك
  واتصاالت

مسؤول قاعدة 
  البيانات

 مهندسة الهام حميد
  قدوري

هندسة 
الكترونيك 
  واتصاالت

  مسؤول فني

 
  

 COELPCرمز المختبر:                                                مختبر الحاسبات .2

  ادارة المختبر
العاملين على مالك 

  المختبر
تخصص 
  العاملين

  مجال عملهم

  المسؤول الفني  المشرف على المختبر
م.م حسين احمد 

  محمود
هندسة 
  اتصاالت

مسؤول نظام 
مسؤول الجودة + 

   السالمة المهنية

م.د سهى ابراهيم عبد 
  اللطيف

م.م جنان نصيف 
  شهاب

م.م صادق عدنان 
  حبيب

هندسة 
  اتصاالت

مسؤول االجهزة 
والمواد المختبرية 
+ مسؤول الفحص 

  وطرق العمل

م.م جنان نصيف 
  شهاب

هندسة 
الكترونيك 
  واتصاالت

مسؤول فني + 
مسؤول قاعدة 

  البيانات

انعام  اسماءمهندسة 
  عبد الوهاب

دسة نه
  اتصاالت

  معيد في المختبر

 
  



 
  

 COELEEرمز المختبر:                      مختبر الدوائر الكهربائية وااللكترونية .3

  ادارة المختبر
العاملين على مالك 

  المختبر
تخصص 
  العاملين

  مجال عملهم

  المسؤول الفني  المشرف على المختبر
م.م عبد المنعم احمد 

  دمحم
هندسة 

  الكترونيك

مسؤول نظام 
الجودة + مسؤول 

   السالمة المهنية

  م. خالد حسين خضير 
مهندسة احرار 

  نعمة محمود

م.م حسين شكور 
  مغير

هندسة 
  الكترونيك

مسؤول االجهزة 
والمواد المختبرية 
+ مسؤول الفحص 

  وطرق العمل

مهندسة احرار نعمة 
  محمود

هندسة 
  اتصاالت

مسؤول فني + 
مسؤول قاعدة 

  البيانات

مهندسة مروة حميد 
  خضير

  معيد في المختبر  كهربائيةهندسة 

عال علي مهندسة 
  كاظم

   معيد في المختبر  قدرةهندسة 

 
 
  

 COELMAرمز المختبر:                      مختبر المايكرويف والموجات الدقيقة .4

  ادارة المختبر
العاملين على مالك 

  المختبر
تخصص 
  العاملين

  مجال عملهم

  م.م اسراء حازم علي  المسؤول الفني  على المختبرالمشرف 
هندسة 

الكترونيك 
  واتصاالت

مسؤول نظام الجودة 
+ مسؤول السالمة 

   المهنية

  م.د رياض خلف احمد 
ر. مهندسين احسان 

  عدنان علوان

  م.م ياسر امين احمد
هندسة 
  اتصاالت

مسؤول االجهزة 
والمواد المختبرية + 

مسؤول الفحص 
  وطرق العمل

ر. مهندسين احسان 
  عدنان علوان

هندسة 
  اتصاالت

مسؤول فني+ 
مسؤول قاعدة 

  البيانات
مهندسة ربى عمار 

  يونس
هندسة 
  اتصاالت

  معيد في المختبر

 
 
  



 COELDرمز المختبر:                                   مختبر معالجة االشارة .5

  ادارة المختبر
العاملين على مالك 

  المختبر
تخصص 
  العاملين

  مجال عملهم

  م.د حيدر علي جاسم  المسؤول الفني  على المختبرالمشرف 
هندسة 
  اتصاالت

مسؤول االجهزة 
+ والمواد المختبرية 
مسؤول الفحص 

  وطرق العمل

  م.د ماجدة حميد مجيد 
م.م حراء رحيم 

  حاتم 

  م.م حيدر نجم عبود
هندسة 
  اتصاالت

مسؤول نظام الجودة 
+ مسؤول السالمة 

  المهنية 

  م.م حراء رحيم حاتم
هندسة 

الكترونيك 
  واتصاالت

مسؤول فني+ 
مسؤول قاعدة 

  البيانات

مهندسة وديان دمحم 
  حسن

هندسة 
  اتصاالت

  معيد في المختبر

  
  
  

 مسؤول االعتماد المختبري

 م.د حسين عبد االمير عبد الكاظم


