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 الشهادات

 

 

 -1٨٩١ الجيك – انتونين زابوتسكي –برنو كاديمية ا/ و الكترونيك دكتوراه هندسة اتصاالت -1

1٨٩١ 

  الجيك –انتونين زابوتسكي  –برنو اكاديمية / كالكتروني اتصاالت و ماجستير هندسة -2

 - 1٨٩١االتحاد السوفيتي ) سابقا( اوديسا كاديمية ا /و الكترونيك هندسة اتصاالت بكلوريوس -١

1٨٩1 

 

 الخبرات االكاديمية

 1٨٩٩ – 1٨٩١ (الملغاة(تدريسي في الكلية الفنية العسكرية  -1

 في الكلية الفنية العسكرية 1٨٩٩معاون رئيس قسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية  -2

 1٨٩٩رئيس قسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية  -١

 2١١1 -1٨٨٩ (عقد)تدريسي في الجامعات  -4

 1٨٨٩هندسة الكهربائية وااللكترونية في جامعة ديالى مؤسس كلية ال -١

 2١١1 العلميتعين بوظيفة مدنيه على مالك وزارة التعليم العالي والبحث  -٩

 2١١١/وكالة جامعة ديالى عميد كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية  -٩

 2١١١- 2١١2/جامعة ديالى الكهربائية وااللكترونية  الهندسةعميد كلية  -٩

ولحد االحالة على التقاعد بسبب السن  2١١4تدريسي في كلية الهندسة /الجامعة المستنصرية  -٨

 2١1١القانوني في عام 

 صورة حديثة



 

 

- 2١١٨تدريسي )محاضر خارجي( في كلية المامؤن /قسم هندسة تقنيات الحاسوب  -1١

2١12 

-2١11الحاسوب قسم هندسة تقنيات تدريسي في كلية مدينة العلم الجامعة / -11

2١12/2١12 -2١1١ 

 2١1١/قسم تقنيات الحاسوب تعين في كلية مدينة العلم الجامعة  -12

 2١1١- 2١14رئيس قسم البرامجيات في كلية مدينة العلم الجامعة  -1١

ولحد  2١1٩- 2١1١الجامعة رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية مدينة العلم  -14

 االن

 تدريس المقررات الهندسية التالية:االشراف على العديد من مشاريع التخرج و أ(

   كهربائية اسس هندسة 

 الكترونيك رقمي 

 اتصاالت 

 وقياس اجهزة 

 تصميم منطقي 

                              

 الخبرات العملية

 

  ( عام اعداد كتابين منهجيين ) ٤١٠٢ - ٤١٠٢مساعدين 

 

 

  المنشورات )كتب/بحوث( عناوين

 / جهة االصدار كلية مدينة العلم الجامعة 2١14كتاب القياسات واجهزة القياس الكهربائية  -1

 / جهة االصدار كلية مدينة العلم الجامعة  2١1١المنطقي التصميم  -2

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 العديد من شهادات التقدير 

  المستنصرية / قسم الهندسة الكهربائية/ الجامعة الهندسة درع كلية 



 

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلميدرع 

 اللغات

 )اللغة األم(العربية  -1

 االنكليزية  -٤

 الجيك -3


