
 انذاتيت انسيزة

 

 

 يبجسح حًٍس يجٍس :االطى انزثبعً

 1960:تبرٌد انٕالزح

 1989 :تبرٌد انحصٕل عهٍٓب                                                     يبجظتٍز  :انشٓبزح

 انُٓسطخ االنكتزٍَٔخ ٔاالتصبالد:انترصص انسلٍك                                          انُٓسطخ انكٓزثبئٍخ  :انترصص انعبو

 1991 :تبرٌد انحصٕل عهٍّ                                            يسرص يظبعس   :انهمت انعهًً

 (ذبرج انعزاق)طُخ 12ٔ( زاذم انعزاق)طُخ ٔثالثخ اشٓز  12  :عسز طُٕاد انرسيخ فً انتعهٍى انعبنً

 طُٕاد ٔعشزح اشٓز 5 :تعهٍى انعبنًعسز طُٕاد انرسيخ ذبرج ال

  majihameed@yahoo.com: انجزٌس االنكتزًَٔ

 كهٍخ انُٓسطخ/ جبيعخ انًٕصم : ٌٕصركبنٕنهشٓبزح انت انًبَحخ انجٓخ

 كهٍخ انُٓسطخ/ جبيعخ ثغساز  : نشٓبزح انًبجظتٍز انًبَحخ انجٓخ

 : انًبَحخ نشٓبزح انسكتٕراِ انجٓخ

  PSK Trellis Coded Modulation Techniques – 16: انًبجظتٍز رطبنخعُٕاٌ 

 : عُٕاٌ رطبنخ انسكتٕراِ

 

 : انىظبئف انتي شغههب-

 

انى -يٍ انفتزحيكبٌ انعًم انٕظٍفخ د 

 1989-1984 جامعة بغداد/  كلٌة الهندسة (معٌد)مهندس -1

 1995-1989 جامعة بغداد/  كلٌة الهندسة محاضر -2

ومصمما للدوائر االلكترونٌة  مدٌرا  -3

فً دائرة لدائرة الورشة االكترونٌة 

 الصٌانة

/  شركة القادسٌة للصناعات الكهربائٌة

 دٌالى

 2008-2005و 1995-1998

/  المعهد العالً لتقنٌات الحاسوب  رمحاض -4

 لٌبٌا/  بنغازي

1998-2012 

 

 

 الصورة      



 

 

ورئٌسا لقسم الهندسة محاضر -5

 االلكترونٌة والكهربائٌة

قسم الهندسة االلكترونٌة والكهربائٌة 

/ بنغازي/ للمهن الشاملة  المعهد العالً/

 لٌبٌا

2002-2012 

/ كلٌة الهندسة / قسم هندسة االتصاالت   محاضر  -6

 جامعة دٌالى

 ولغاٌة تارٌخ الٌوم2012

/ قسم الهندسة االلكترونٌة واالتصاالت محاضرخارجً 7-

 جامعة النهرٌن/ كلٌة الهندسة 

1991 

 

 

 :انجبيعبث وانًعبهذ انتي درس فيهب-

 

يالحظبد انى -انفتزح يٍ( انًعٓس,انكهٍخ,انجبيعخ)انجٓخ د 

 جبيعخ ثغساز/  كهٍخ انُٓسطخ  /لظى انُٓسطخ انكٓزثبئٍخ  -1

 

1984-1995  

انًعٓس انعبنً نتمٍُبد / لظى صٍبَخ انحبطٕة   -2

 نٍجٍب/ ثُغبسي/ انحبطٕة

1998-2012  

انًعٓس انعبنً /  لظى انُٓسطخ االنكتزٍَٔخ ٔانكٓزثبئٍخ  -3

 نٍجٍب/ ثُغبسي / نهًٍٓ انشبيهخ  

2002-2012  

  ٔنغبٌخ تبرٌد انٍٕو-20120 جبيعخ زٌبنى/ كهٍخ انُٓسطخ  / لظى ُْظخ االتصبالد  -4

/ كهٍخ انُٓظخ / لظى انُٓسطخ االنكتزٍَٔخ االتصبالد -5

 جبيعخ انُٓزٌٍ

  

 

 :انذراسيه انتي قبو بتذريسهبانًقزراث -

السنة  المادة القسم الكلٌه الجامعة ت

 الدراسٌة

 الرقمٌة(الكترونٌك)التقنٌة  ئٌة هرباكالهندسة ال الهندسة جامعة بغداد  -1

 واسس الهندسة الكهربائٌة

1990-

1993 

 سة المدنٌةدالهن الهنسة بغداد -2

 والهندسة الٌكانٌكٌة

 1993 اسس الهندسة الكهربا ئٌة

-1989 مختبر الكترونٌات القدرة الهندسة الكهربائٌة الهندسة بغداد -3

1995 

-1992مختبرااللكترونٌك الهندسة  الهندسة النهرٌن -4



 1993 واالتصاالت  واالتصاالتااللكترونٌة

الهندسة االلكترونٌة   الهندسة بغداد -5

قسم الهندسة واالتصاالت

 الكهربائٌة

 مختبر االلكترونٌك

للمرحلة ) واالتصاالت

 (الثالثةوالمرحلة الرابعة

1990-

1995 

المعهد العالً لتقنٌات  -6

 الحاسوب

-1998 دوائر كهربائٌة قسم صٌانة الحاسوب 

2001 

نظري )أشارات ونظم  =        =       -7

  وعملً

2000-

2002 

المعهد العالً لتقنٌات  -8

 الحاسوب

نظري )التحكم  انظمة قسم صٌانة الحاسوب 

 (وغملً

2001-

2007 

-2001 الشبكات واالتصاالت =       =        -9

2007 

نظري )التحكم الرقمً قسم التحكم اآللً        =         -10

 وعملً

2005-

2010  

-2007 الت طاقةومحو ادوات تحكم =        =        -11

2010 

-2011 2دوائر الكترونٌة  =        =        -12

2012 

المعهد العالً للمهن  -13

 الشاملة

قسم الهندسة الكهربائٌة  

 وااللكترونٌة

-2002 اسس الهندسة االلكترونٌة

2004 

-2003 (I) االنظمة الرقمٌة =        =        -14

2005 

-II)) 2008االنظمة الرقمٌة  =         =        -15

2009 

-2007 (II)االلكترونات التماثلٌة =         =        -16

2009 

المتجكم المنطقً  =         =       -17

 (PLC)المبرمج

2008-

2011 

-2007 الدقٌقة(المعالجات )الحاكمات =         =         -18

2012 

-2001 انظمة التحكم االلً =          =          -19

2012 

-2007 المرئٌةة جهزاال =           =          -20

2010 

-2003 الصٌانة الكهربائٌة =           =          -21

2005 



-2005 انظمة الحماٌة =           =          -22

2007 

منظومات نقل وتوزٌع  =           =          -23

 الطاقة الكهربائٌة

2004-

2006 

-2002 االالت الحثٌة =           =         -25

2006 

-2004 انظمة القدرة =           =         -26

2008 

-2003 الكترونٌات القدرة =           =         -27

2007 

 2004 مباديء محوالت =          =         -28

 2005 صٌانة محوالت =          =         -29

 

 :انًقزراث انذراسيت انتي قبو بتطىريهب او سبهى في تطىيزهب-

انظُخ انسراطٍخ انًبزح انمظى انكهٍخ انجبيعخ د 

      

      

      

      

 

 :االشزاف عهً انزسبئم واالطبريح-

انظُخ انسراطٍخ عُٕاٌ انزطبنخ أ االطزٔحّ انمظى انكهٍخ انجبيعخ د 

      

      

      

      

 

 :انًؤتًزاث واننذواث انعهًيت وانىرش انتي شبرك فيهب-

انظُخ ( حضٕر-ثحث)َٕع انًشبركخيكبٌ االَعمبز انعُٕاٌ د 

 2013 يمزر انجهظخ نهُسٔح جبيعخ زٌبنى انُسٔح انٕطٍُخ نالتصبالد انحسٌثخ -1

 1990 انًشبركخ ثجحث انجبيعخ انتكُٕنٕجٍخ انًؤتًز انُٓسطً انعزالً انثبنث -2

انمبزطٍخ شزكخ انٕرشخ االنكتزٍَٔخ -3

 نهصُبعبد انكٓزثبئٍخ

يسٌزا ٔيصًًب نسٔائز انتحكى 

 االنكتزًَٔ

1995-

1998 

     



 

 

 :انذوراث انتي شبرك بهب وانتي اقبيهب-

انظُخ يكبٌ االَعمبز عُٕاٌ انسٔرح د 

1

- 

 1986 (حضٕر)جبيعخ ثغساز (حضٕر)زٔرح انًعبنجبد انسلٍمخ

2

- 

 2012 رئبطخ جبيعخ زٌبنى/ جبيعخ زٌبنى زٔرح كفبءح حبطٕة

3

- 

 2012 رئبطخ جبيعخ زٌبنى/ جبيعخ زٌبنى  تسرٌض زٔرح طزائك

    

 

 :انًشزوعبث انبحثيت في يجبل انتخصص نخذيت انبيئت وانًجتًع او تطىيز انتعهيى-

انظُّ يحم انُشز عُٕاٌ انجحث د 

    

    

    

    

 

 :انتي قبو ببننشز فيهب( Impact factor)انًجالث انعهًيت ويجالث -

انعسز انذي َشز عُٕاٌ انجحث انسٔنخ اطى انًجهخ د 

فٍّ 

انظُخ 

 On the 16-PSK Trellis انعزاق يجهخ انُٓسطخ ٔانتكُٕنٕجٍب -1

Coded Modulation 

Technique 

 1991 

      

      

      

      

      

      

 

 



 :عضىيت انهيئبث انعهًيت وانًحهيت وانذونيت-

يالحظبد اَتٓبء انعضٌٕخ /يبسال عضٕااالَتظبة تبرٌد زٔنٍخ /يحهٍخاطى انٍٓئخ د 

      

      

      

      

 

 :(كتب شكز/شهبداث تقذيزيت/جىائز)ابذاعبث او نشبطبث حصم فيهب عهً -

َٕع االثساع أ د 

انُشبط 

يب حصم 

شٓبز/جبئشح)عهٍّ

كتبة /ح تمسٌزٌّ

( شكز

عُٕاٌ انُشبط أ انجٓخ انًبَحّ 

االثساع 

انظُخ 

1

- 

ٔتصًٍى  اعساز

زٔائز انكتزٍَٔبد 

 انمسرح

كهجخ / جبيعخ ثغساز  كتبة شكز

 انُٓسطخ

 1990 

2

- 

يعزض نهُشبطبد 

 انعهًٍخ

انًعٓس انعبنً   شٓبزح تمسٌزٌخ

 نتمٍُبد انحبطٕة

 2004 

3

- 

  يعزض نهُشبطبد

 انعهًٍخا

شٓبزاد  يظخخ 

 تمسٌزٌخ

  2003ٔ2004ٔ2005ٔ

2006ٔ2007ٔ2008 

4

- 

 2013 يمزرح انجهظخ نهُسٔح  كتبة شكز  انُسٔح انٕطٍُخ 

5

- 

تٍٓئخ ٔتزتٍت   كتبة شكز افتتبح يرتجزاد

ٔتشغٍم يرتجزاد 

لظى ُْسطخ 

 االتصبالد انحسٌثخ

2013 

      

 

 

 :انتبنيف وانتزجًه-

طُخ اطى زار انُشز عُٕاٌ انكتبة د 

انُشز 

عسز 

انطجعبد 

غٍز /يُٓجٍخ

يُٓجٍخ 

  

 

    

  

 

    

  

 

    



  

 

    

 

 :انهغبث انتي يجيذهب-

 -3                                       انهغت اننكهيزيت        -2                                               انهغت انعزبيت  -1

 

 :يسبهًبث في خذيت انًجتًع-

1-                                                       2 -

 :نشبطبث اخزي

1-                                          2 -


