
 

 اسماعيل محمد جابر الاسم:

 1-7-1946 :الميلادتاريخ 

  drismail839@yahoo.com  البريد الالكتروني:

 رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب /تدريسي الوظيفة:

    استاذ مساعد :اللقب العلمي

 

هندسة  /: اكاديمية اوديسا الاتحاد السوفيتي )سابقا(والماجستير البكالوريوس -

 1971 -1965الكترونيك واتصالات 

 -1980 الرادار والاتصالات هندسة /الجيك –انتونين زابوتسكي  –اكاديمية برنو  الدكتوراه: -

1983 

 الكترونيك واتصالات -التخصص العام -

 والاتصالاتالرادار  -التخصص الدقيق -

 

  1979 -1972ضابط في الدفاع الجوي   -

   1983 -1980دراسة الدكتوراه  -

  1987 -1983تدريسي في الكلية الفنية العسكرية )الملغاة(  -

  . في الكلية الفنية العسكرية1986معاون رئيس قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية  -

  1987 –والالكترونية رئيس قسم الهندسة الكهربائية  -

  . 1991 -1987التصنيع العسكري  -

  . بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة 1998 -1991احالة على التقاعد  -

  .2001 -1998تدريسي في الجامعات )عقد(  -

  .1998مؤسس كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية في جامعة ديالى  -

mailto:drismail839@yahoo.com


  .2001ليم العالي والبحث العلمي تعيين بوظيفة مدنية على ملاك وزارة التع -

  .2000عميد كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية / وكالة جامعة ديالى  -

  .2003 -2002عميد كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية / جامعة ديالى  -

ولحد الاحالة على التقاعد  2004تدريسي في كلية الهندسة / الجامعة المسنصرية  -

  , 2013انوني في عام بسبب السن الق

تدريسي )محاضر خارجي ( في كلية المأمون الجامعة / قسم هندسة تقنيات الحاسوب  -

2009- 2012.  

 2012 -2011تدريسي في كلية مدينة العلم الجامعة / قسم هندسة تقنيات الحاسوب ) -

(2012- 2013)( 

   .2013 تعيين في  كلية مدينة العلم الجامعة / قسم هندسة تقنيات الحاسوب -

  . 2015 -2014رئيس قسم البرامجيات في كلية مدينة العلم لجامعة  -

 2016 -2015رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب  في كلية مدينة العلم الجامعة  -

 ولحد الان  

 

تحليل -نظم الزمن الحقيقي-موزنه نظم-أمنية حاسوب-شبكات حاسوب-هندسة كهرباء -

 برمجة تصاميم -خوارزميات-رياضيات-عددي

 

 ث علمية في مجلات علمية مختلفةنشر عدة بحو -

 

 لا يوجد -

 

 

 

 



 2015وعام  2014عداد كتابين منهجيين )مساعدين( عام ا

 2014القياسات واجهزة القياس الكهربائية  -

 2015التصميم المنطقي  -

 

 شراف على رسائل طلبة الماجستيرا -

 

 كلية مدينة العلم الجامعة   كتب شكر من 3 -

 مشاركات عدة في مؤتمرات علمية وتقديم بحوث علمية فيها.

 

)الماجستير( في قسم الهندسة الكهربائية/كلية تدريس كورسات للدراسات العليا  -

 الهندسة /الجامعة المستنصرية.

 رئيس وعضو في لجان مناقشة عديدة طلبة الدكتورا والماجستير. -

 .تقييم وتعضيد بحوث علمية عديدة -

 

 العربية -

 الانكليزية -

 الروسية -

 الجيكية -


