
 الذاتيخ الضيزح

 

 أحوذ هحوذ أحوذ :االسن الزثبعً

 5971\8\7 :تبرٌخ الىالدح

 3153\3\5 :تبرٌخ الحصىل علٍهب                       هبجستٍز        :الشهبدح

 واتصبالد  :التخصص الذقٍق             واتصبالد الكتزوًٍك      :التخصص العبم

 3152 :تبرٌخ الحصىل علٍَ                 هذرص هسبعذ       :اللقت العلوً

 سٌىاد  9  :عذد سٌىاد الخذهخ فً التعلٍن العبلً

 التىجذ عذد سٌىاد الخذهخ خبرج التعلٍن العبلً: 

 ahmed_zydi@yahoo.com  : الجزٌذ االلكتزوًً

 ثغذاد -الجبهعخ التكٌلىجٍب : ٌىصركبلىللشهبدح الج الوبًحخ الجهخ

 جبهعخ تٌبكب الوبلٍشٌخ : لشهبدح الوبجستٍز الوبًحخ الجهخ

 :  الذكتىراٍلشهبدح  الوبًحخ الجهخ 

 COMPARATIVE INVESTIGATION OF DFT-AND DCT-BASED عٌىاى رسبلخ الوبجستٍز:

OVER-COMPLETE EXPANSION FOR ERROR PROTECTION OF WIRELESS 

TRANSCEIVER 

 :عٌىاى رسبلخ الذكتىراٍ

 : شغلهبالىظبئف التي -

 الً -الفتزح هي هكبى الؼول  الىظيفخ د

 3151الى  3117هي  جبهعخ دٌبلى-كلٍخ الهٌذسخ هعٍذ  1

 الى االى 3153هي  جبهعخ دٌبلى-كلٍخ الهٌذسخ تذرٌسً 2

 

 الجبهؼبد والوؼبهد التي درس فيهب: 

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

 للحصىل على شهبدح الوبجستٍز 3153الى  3151 تٌبكب الوبلٍشٌخجبهعخ  1

2    

 

 

 



 :التي قبم ثتدريضهب الدراصيخالوقزراد -

 الضٌخ الدراصيخ الوبدح القضن الكليخ الجبهؼخ د

ًظٍزٌخ  االتصبالد الهٌذسخ دٌبلى 1

 هعلىهبد

 الى االى 3153هي 

 الى االى 3153هي  3اتصبالد االلكتزوًٍك الهٌذسخ دٌبلى  2

 3151/3152  شجكبد االتصبالد الهٌذسخ دٌبلى  3

 

 الوقزراد الدراصيخ التي قبم ثتطىيزهب او صبهن في تطىيزهب: -

 الضٌخ الدراصيخ الوبدح القضن الكليخ الجبهؼخ د

 3152-3151 االتصبالد الزقوٍخ االتصبالد الهٌذسخ دٌبلى 1

2      

 

 االشزاف ػلً الزصبئل واالطبريح: -

 الضٌخ الدراصيخ ػٌىاى الزصبلخ او االطزوحخ القضن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 :الوؤتوزاد والٌدواد الؼلويخ والىرط التي شبرك فيهب-

 -ًىع الوشبركخ )ثحث هكبى االًؼقبد الؼٌىاى د

 حضىر(

 الضٌخ

 3152 ثحث الًكبوي -هبلٍشٌب IEEEهؤتوز 1

2     

3     

 

 :التي شبرك ثهب والتي اقبههبالدوراد -

 الضٌخ هكبى االًؼقبد ػٌىاى الدورح د

 2113 رئبصخ جبهؼخ ديبلً دورح طزائق تدريش 1

 2114 رئبصخ جبهؼخ ديبلً دورح كفبءح حبصىة 2

 

 الوشزوعبد الجحثٍخ فً هجبل التخصص لخذهخ الجٍئخ او الوجتوع او تطىٌز التعلٍن: -

 الضٌخ هحل الٌشز ػٌىاى الجحث د

1    

2    

 

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

 السٌخ العذد الذي ًشز فٍَ عٌىاى الجحث الذولخ اسن الوجلخ د
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 ػضىيخ الهيئبد الؼلويخ والوحليخ والدوليخ -

 هالحظبد هبسال عضىا/اًتهبء العضىٌخ تبرٌخ االًتسبة هحلٍخ/ دولٍخ هٍئخاسن ال د

1      

      

      

 

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

هب حصل  ًىع االثداع او الٌشبط د

/شهبداد بئزح)جػليه

 تقديزيخ/كتت شكز

ػٌىاى الٌشبط او  الجهه الوبًحخ

 االثداع

 الضٌخ

1      

2      

      

 

 التبليف والتزجوخ: 

اصن دار  ػٌىاى الكتبة د

 الٌشز

هٌهجيخ / غيز  ػدد الطجؼبد صٌخ الٌشز

 هٌهجيخ

1      

2      

      

 

 :اللغبد التي يجيدهب-

 االًكليزيخ -2                                      الؼزثيخ      -1

 هضبهوبد في خدهخ الوجتوغ:  

1-                                  2-      

 ًشبطبد اخزي:

1-                                  2-                                            


