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, مشروع 2011هندسة الحاسوب قسم  /كلية الهندسة /جامعة النهرين  –بكالوريوس  -

 تصميم و تنفيذ نظام بث فيديو مباشرالتخرج 

, رسالة 2016جامعة النهرين / كلية الهندسة/ قسم هندسة الحاسوب  – ماجستير -

: RFIDتصميم نظام مصادقة المركبات بأستخدام تقنية الموجات الراديوية الماجستير 

 دراسة حرم جامعة النهرين

 هندسة حاسوب -التخصص العام -

 هندسة حاسوب -التخصص الدقيق -

 

من  بغداد –كلية مدينة العلم الجامعة  –معيد في قسم هندسة تقنيات الحاسوب  -

 15/11/2015و لغاية  21/11/2011

من   بغداد –كلية مدينة العلم الجامعة  –تدريسي في قسم هندسة تقنيات الحاسوب  -

  الى الان   20/11/2015

 –جامعة النهرين  –كلية الهندسة  –محاضر خارجي  في قسم هندسة الحاسوب  -

 2015/2016الكورس الثاني للعام الدراسي   بغداد
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-الكترونيك رقمي -اسس الاتصالات -مبادئ شبكات -بروتوكولات الشبكات -شبكات  -

ورش الكترونية -محاكات الانظمة الالكترونية-مبادئ شبكات  -رسم هندسي ) اوتوكاد ( 

 الذكاء الصناعي   -تكنلوجيا الحاسوب المتقدم-بروتوكولات الشبكات-و كهربائية

 

ورقة بحثية بعنوان "تصميم نظام مصادقة المركبات بأستخدام تقنية الموجات الراديوية  -

RFID جامعة النهرين" في المجلة العالمية للبحوث العلمية و التكنلوجيا : دراسة حرم– 

 .2015سبتمبر  –تركيا 

 

 لا يوجد -

 

 

 لا يوجد -

 

 لا يوجد -

الأوسط مشاركة في مشروع تخرج البكالوريوس في المؤتمر الثاني للطلاب في الشرق  -

  2010 في جامعة تكساس الأمريكية في قطر

 حضور, 2016ورشة العمل المقامة في جامعة النهرين / كلية الهندسة  -

 حضور, 2016مؤتمر الصادق الدولي الأول في جامعة الأمام الصادق / -

 , مشاركة2017 كلية مدينة العلم /التميز في التدريسورشة عمل  بعنوان  -

 حضور, 2017كلية مدينة العلم / قسم هندسة الحاسوب ورشة العمل المقامة في  -



 2012في سنة   كلية مدينة العلمكتاب شكر و تقدير من عميد  -

 2016شكر و تقدير من عميد كلية مدينة العلم  في سنة  اكتاب -

 2016 كتاب شكر و تقدير من عميد كلية الهندسة / جامعة النهرين -

 

 .عضو في جمعية الهندسية للالكترونيك و الاتصالات -

 

 .تصميم و تنفيذ شبكات الحاسوب -

  استخدام ويندوز و الانترنت )ايميل(  -

  مهارات الكومبيوتر )هاردوير و سوفت وير(  -

 مايكروسوفت اوفس )ورد , اكسل , اكسس و بوربوينت(  -

- ) GSM ةاتصالات المحمول ( 

 HTML, CSS and PHP,asp    مواقع الانترنت بأستخدام تصميم -

- Omnet++ ,protous ,multisim ,opnet ,c++ ,c ,VHDL ,micro C ,visual basic 

,MySQL ,SQL 

 

 

 العربية -

 الانكليزية -

 

 


