
 الذاتيخ الضيزح

 

 حغٍ عهً حبصو اعشاء :االعى انشثبعً

 2/2/3891 :تبسٌخ انٕالدح

 2131 :تبسٌخ انحصٕل عهٍٓب                        ُْذعخ يبجغتٍش  :انشٓبدح

 ُْذعخ انكتشٍَٔك ٔاتصبالد :انتخصص انذلٍك                ُْذعخ انكتشٍَٔك     :انتخصص انعبو

 8/4/2134:تبسٌخ انحصٕل عهٍّ                 يذسط يغبعذ       :انهمت انعهًً

 8 :عذد عُٕاد انخذيخ فً انتعهٍى انعبنً

 عذد عُٕاد انخذيخ خبسج انتعهٍى انعبنً: 

 pg_student75@ yahoo.com  : انجشٌذ االنكتشًَٔ

 انُٓذعخ كهٍخ/  دٌبنى جبيعخ : ٌٕطسكبنٕنهشٓبدح انج انًبَحخ انجٓخ

 انُٓذعخ كهٍخ/  انًغتُصشٌخ انجبيعخ : نشٓبدح انًبجغتٍش انًبَحخ انجٓخ

 :  انذكتٕساِنشٓبدح  انًبَحخ انجٓخ 

 تصًٍى ْٕائً انٕصهخ انذلٍمخ ثبعتخذاو انُٓذعخ انجضٌئٍخ ٔانًٕاد راد يعبيم االَكغبس انغبنت عُٕاٌ سعبنخ انًبجغتٍش:

 :عُٕاٌ سعبنخ انذكتٕساِ

 : الىظبئف التي شغلهب-

 الً -الفتزح هي هكبى الؼول  الىظيفخ د

/كهٍخ  االتصبالد ُْذعخ لغى  يُٓذعخ 1

 انُٓذعخ/ جبيعخ دٌبنى

2112-2131 

 كهٍخ/ االتصبالد ُْذعخ لغى يغبعذ يذسط 2

 دٌبنى جبيعخ/ انُٓذعخ

 نحذ االٌ -2131

 

 الجبهؼبد والوؼبهد التي درس فيهب: 

 الوالحظبد الً -هيالفتزح  الجهخ )الجبهؼخ, الكليخ, الوؼهد( د

  نحذ االٌ -2112 كهٍخ انُٓذعخ/ جبيعخ دٌبنى 1

2    

 

 

 

 

 



 :التي قبم ثتدريضهب الدراصيخالوقزراد -

 الضٌخ الدراصيخ الوبدح القضن الكليخ الجبهؼخ د

 2131-2112 /أنىانكٓشثبئٍخ االعظ يختجش  فً يُٓذط االتصبالد انُٓذعخ دٌبنى 1

 2131-2112 /ثبًَ االنكتشٍَٔك يختجش  فً يُٓذط االتصاالت الهندسة ديالى 2

 7000-7002 لثثا/ االلكترونيك مختبر  في مهندس االتصاالت الهندسة ديالى 3

 7002-7002 / ثالثواالنتشار الهوائيات مادة تدريس االتصاالت الهندسة ديالى 4

 7002-7002 / رابعالمايكرويف مادة تدريس الكترونيك الهندسة ديالى 5

 لحد االن-7002 /ثالثالتحليالت مادة تدريس االتصاالت الهندسة ديالى 6

 لحد االن -7002 /رابعالمايكرويف مادة تدريس االتصاالت الهندسة ديالى 7

 

 الوقزراد الدراصيخ التي قبم ثتطىيزهب او صبهن في تطىيزهب: -

 الضٌخ الدراصيخ الوبدح القضن الكليخ الجبهؼخ د

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-

 -)ثحثًىع الوشبركخ  هكبى االًؼقبد الؼٌىاى د

 حضىر(

 الضٌخ

 انجحث كتبثخ طشٌمخَذٔح  1

 انعهًً

 2132 حضٕس كهٍخ انُٓذعخ/ جبيعخ دٌبنى

 

 :الدوراد التي شبرك ثهب والتي اقبههب-

 الضٌخ هكبى االًؼقبد ػٌىاى الدورح د

 2113 وحدح التؼلين الوضتوز/ رئبصخ جبهؼخ ديبلً تدريش طزائق  1

 2113 رئبصخ جبهؼخ ديبلًوحدح الحبصجخ /  حبصىة كفبءح  2

 

 انًششٔعبد انجحثٍخ فً يجبل انتخصص نخذيخ انجٍئخ أ انًجتًع أ تطٌٕش انتعهٍى: -

 الضٌخ هحل الٌشز ػٌىاى الجحث د

1    

2    

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

 انغُخ فٍّانعذد انزي َشش  عُٕاٌ انجحث انذٔنخ اعى انًجهخ د

 انذلٍمخ انٕصهخ ْٕائً تصًٍى انعشاق يجهخ دٌبنى نهعهٕو انُٓذعٍخ 1

 ٔانًٕاد انجضٌئٍخ انُٓذعخ ثبعتخذاو

 انغبنت االَكغبس يعبيم راد

 2132   2 انعذد



 ػضىيخ الهيئبد الؼلويخ والوحليخ والدوليخ -

 يالحظبد انعضٌٕخيبصال عضٕا/اَتٓبء  تبسٌخ االَتغبة يحهٍخ/ دٔنٍخ ٍٓئخاعى ان 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

انُٓذعخ/ كهٍخ  تمذٌشٌخ شٓبدح انًٕظفخ انًتًٍضح 1

 جبيعخ دٌبنى

 انًشاح ٌٕو ثًُبعجخ

 انعبنًً

2132 

/ انُٓذعخ كهٍخ كتبة شكز الوىظف الوتويز 2

 دٌبنى جبيعخ
 2116-

2117 

 

 التبليف والتزجوخ: 

اصن دار  ػٌىاى الكتبة د

 الٌشز

هٌهجيخ / غيز  ػدد الطجؼبد صٌخ الٌشز

 هٌهجيخ

1      

2      

      

 

 :اللغبد التي يجيدهب-

 االًكليزيخ  -2                                   الؼزثيخ )اللغخ االم(        -1

 هضبهوبد في خدهخ الوجتوغ:  

1-                                  2-      

 ًشبطبد اخزي:

1-                                  2-                                            


