
 الذاتيخ السيزح

                                                                      حظٍي شكْر هغٍز عجذ  :الطن الزثبعًا

 1/1/1980 :تبرٌخ الْالدح

 02/9/0202 :تبرٌخ الحصْل علٍِب                                ٌُذطخ  هبجظتٍز  :الشِبدح

 الكتزًٍّخ تصوٍن أًظوخ :التخصص الذقٍق                  االلكتزًٍّخالٌِذطخ   :التخصص العبم

 00/02/0205 :تبرٌخ الحصْل علٍَ                       هذرص هظبعذ :اللقت العلوً

 طٌخ  11 :عذد طٌْاد الخذهخ فً التعلٍن العبلً

 en.hussein.eee13@gmail.com  : الجزٌذ االلكتزًًّ

 الجبهعخ التكٌْلْجٍخ / العزاق : ٌْصركبلْللشِبدح الج الوبًحخ الجِخ

 ( / هبلٍشٌبUSM) جبهعخ العلْم الوبلٍشٌخ : لشِبدح الوبجظتٍز الوبًحخ الجِخ

 الٌْجذ:  الذكتْراٍلشِبدح  الوبًحخ الجِخ 

 Development of Serial Peripheral Interface using FPGA عٌْاى رطبلخ الوبجظتٍز:

 - :الذكتْراٍعٌْاى رطبلخ 

 : الىظبئف التي شغلهب-

 الً -الفتزح هي هكبى الؼول  الىظيفخ د

 6002 - 6002 قظن الكِزثبء/ الجبهعخ التكٌْلْجٍخ  هعٍذ  1

 6000 - 6002 قظن االلكتزًٍّك/ كلٍخ الٌِذطخ/ جبهعخ دٌبلى  هعٍذ 2
 لحذ االى - 6002 قظن االتصبالد/ كلٍخ الٌِذطخ/ جبهعخ دٌبلى  تذرٌظً 3
 

 الجبهؼبد والوؼبهد التي درس فيهب: 

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

 - لحذ االى – 6002 كلٍخ الٌِذطخ/ جبهعخ دٌبلى  1

2    

 :التي قبم ثتدريسهب الدراسيخالوقزراد -



 السٌخ الدراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

 لحذ االى -   Mathematics I 2014 االتصبالد كلٍخ الٌِذطخ دٌبلىجبهعخ  1

 لحذ االى -  Microprocessor  2014 االتصبالد كلٍخ الٌِذطخ جبهعخ دٌبلى 3
 Mathematics I 2015   - 2016 الحبطْة كلٍخ الٌِذطخ جبهعخ دٌبلى 
 

 الوقزراد الدراسيخ التي قبم ثتطىيزهب او سبهن في تطىيزهب: -

 السٌخ الدراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 االشزاف ػلً الزسبئل واالطبريح: -

 السٌخ الدراسيخ ػٌىاى الزسبلخ او االطزوحخ القسن الكليخ الجبهؼخ د

1 
 االتصاالت كلية الهندسة جامعة ديالى

Partner Selection Technique For Wireless 
Cooperative Communication 

2013- 2014 

2 
 االتصاالت كلية الهندسة جامعة ديالى

Wavelet Architecture Realization for 1D 
and 2D Singles De-noising 

2014- 2015 

 
 االتصاالت كلية الهندسة جامعة ديالى

Implementation of text hiding within an 
image using LSB insertion technique 

2015- 2016 

 
 االتصاالت كلية الهندسة جامعة ديالى

Propose Computation Model for 
Calculating Efficient Result to Images 
Quality Measurements 

2015- 2016 

 

 :الوؤتوزاد والٌدواد الؼلويخ والىرش التي شبرك فيهب-

 السٌخ (حضىر -ًىع الوشبركخ )ثحث هكبى االًؼقبد الؼٌىاى د

1  USM 2010 حضْر 

2 

Cisco Training with CCIE 
Certified Trainer in computer 
Networks 

USM 2012 حضْر 

 6002 حضْر جبهعخ دٌبلى الٌذّح الْطٌٍخ لألتصبالد 3
 

 :الدوراد التي شبرك ثهب والتي اقبههب-

 السٌخ هكبى االًؼقبد ػٌىاى الدورح د

 6002 دٌبلىجبهعخ  دّرح طزائق التذرٌض 1

2 CCIE USM 6006 

3 Intensive English Program(IEP) USM 6000 

 

 الوشزّعبد الجحثٍخ فً هجبل التخصص لخذهخ الجٍئخ اّ الوجتوع اّ تطٌْز التعلٍن: -

 السٌخ هحل الٌشز ػٌىاى الجحث د

1    

2    

 

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



 الظٌخ العذد الذي ًشز فٍَ عٌْاى الجحث الذّلخ اطن الوجلخ د

1      

      

      

 

 ػضىيخ الهيئبد الؼلويخ والوحليخ والدوليخ -

 هالحظبد هبسال عضْا/اًتِبء العضٌْخ تبرٌخ االًتظبة هحلٍخ/ دّلٍخ ٍِئخاطن ال د

1      

      

      

 

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

 ًىع االثداع او الٌشبط د
/شهبداد بئزح)جهب حصل ػليه

 تقديزيخ/كتت شكز
 الجهه الوبًحخ

ػٌىاى 

الٌشبط او 

 االثداع

 السٌخ

 6002 - هبلٍشٌب Certificate of Appreciation حضور 

 6002 - جبهعخ دٌبلى ة شكزبكت حضور 1

 ة شكزبكت حضور 2
كلٍخ /جبهعخ دٌبلى

 الٌِذطخ
- 6002 

 ة شكزبكت حضور 
كلٍخ /جبهعخ دٌبلى

 الٌِذطخ
- 6002 

 

 التبليف والتزجوخ: 

اسن دار  ػٌىاى الكتبة د

 الٌشز

هٌهجيخ / غيز  ػدد الطجؼبد سٌخ الٌشز

 هٌهجيخ

1      

2      

      

 

 :اللغبد التي يجيدهب-

 االًكليزيخ  -2                          الؼزثيخ -1

 هسبهوبد في خدهخ الوجتوغ:  

1-                                  2-      

 ًشبطبد اخزي:

1-                                2-                                            


