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 تاریخ اول تعیین : 15/1/2001 الجھة: الجامعة التكنولوجیة 
  تاریخ اعادة التعیین : الیوجد   سبب ترك العمل : الیوجد 

        

  المناصب االداریة  

 المناصب التي حصل علیھا الفترة القسم 

معاون رئیس القسم للشؤون العلمیة والدراسات  الى حد االن – 5/7/2016 الت قسم ھندسة االتصا
 العلیا

 معاون رئیس القسم للشؤون االداریة   5/7/2016 – 22/10/2015 قسم ھندسة االتصاالت

مدیر شعبة اللجنة االمتحانیة لفرع ھندسة   28/10/2014 – 14/1/2013 قسم الھندسة الكھربائیة 
 االتصاالت 

  مدیر شعبة تقنیة المعلومات واالحصاء   14/1/2013 – 1/10/2012 سم الھندسة الكھربائیة ق
  مدیر شعبة الدراسات العلیا  1/10/2012 – 18/12/2008 قسم الھندسة الكھربائیة 
  مدیر شعبة المختبرات  18/12/2008 – 1/9/2008 قسم الھندسة الكھربائیة 

   7/9/2006 – 9/7/2006 قسم الھندسة الكھربائیة 
19/5/2008 – 17/8/2008  

معاون رئیس القسم للشؤون العلمیة والدراسات 
 العلیا وكالة

  مدیر تسجیل   20/10/2002 -  20/10/2001 قسم الھندسة الكھربائیة 

 

  1/4/2018    أخر تحدیث:
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  العلمیة الدرجات

 العلمیة الدرجات تاریخ الحصول على اللقب
 مدرس مساعد   15/1/2001
 مدرس   12/6/2005
 استاذ مساعد   30/10/2013

  

   اتالتكریم

 ت تاریخ الكتاب الجھة المانحة
 1  13/12/2009درع الجامعة التكنولوجیة في  الجامعة التكنولوجیة 
 2  4/2/2013درع الجامعة التكنولوجیة في  الجامعة التكنولوجیة 
 3   9/4/2013درع الجامعة التكنولوجیة في  الجامعة التكنولوجیة 
 4  27/2/2014درع الجامعة التكنولوجیة في  الجامعة التكنولوجیة 

  5  28/7/2015درع الجامعة التكنولوجیة في  معة التكنولوجیة الجا
  

  

  (محلیة) بحوثال

1- ‘An Error Concealment Algorithm Using Discrete Wavelet Transform’, Iraqi Journal of 
Computers, Communication, Control and Systems Engineering, Vol. 5, No. 1, 
2005.  

      
  

  الشھادات

تاریخ الحصول 
االختصاص  القسم علیھا

 الدقیق
االختصاص 

الدول  الجامعھ العام
 اداتالشھ المانحة

الھندسة االلكترونیة  1997
 واالتصاالت 

ھندسة الكترونیة 
 واتصاالت 

ھندسة 
 البكالوریوس العراق  جامعة النھرین  كھربائیة 

  الھندسة  11/4/2000
ھندسة  ھندسة اتصاالت  الكھربائیة وااللكترونیة 

 الماجستیر  العراق الجامعة التكنولوجیة كھربائیة 

  الھندسة  15/1/2006
ھندسة  ھندسة اتصاالت  كھربائیة وااللكترونیة ال

 الدكتوراه العراق الجامعة التكنولوجیة كھربائیة 
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2- ‘Multiwavelet Domain Reconstruction of Lost Blocks in Wireless Image Transmission’, 

Engineering and Technology Journal, Vol. 24, No. 6, 2005. 

 

3- ‘A New Algorithm for Reconstruction of Lost Blocks Using Discrete Wavelet Transform’, 
Engineering and Technology Journal, Vol. 24, No. 10, 2005. 

 

4- ‘Wavelet and Multiwavelet Lost Block Reconstruction in Noisy Environment’, Engineering 
and Technology Journal, Vol. 27, No. 4, 2009. 

 

5- ‘New Proposed Algorithm to Conceal Error in Wireless Image Transmission based on Framelet 
Transform’, Engineering and Technology Journal, Vol. 28, No.4, 2010. 

 

6- ‘Curvelet-Based Optical Flow Estimation Algorithm Based on Central Derivatives’, Iraqi 
Journal of Applied Physics, Vol. 6, No.2, 2010. 

 

7- ‘Optical Flow Estimation Based on Curvelet Transform and Spatio-Temporal Derivatives’, 
Engineering and Technology Journal, Vol.28, No. 13, 2010. 

 

8- ‘Dipole Antenna with Fractal Koch Curve Geometry for Multiple Frequency Applications’, Iraqi 
Journal of Applied Physics, Vol. 7, No. 2, 2011. 

 

9- ‘Performance Analysis of Framelet based OFDM System under Different Channel Conditions’, 
Engineering and Technology Journal, Vol. 30, No. 5, 2012. 
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10- ‘A System Model based on Slantlet Transform to Estimate Optical Flow’, IJCCCE Vol.13, 
No.1, 2013. 

 

11- ‘Framelet based Ultra-Wideband System’, Al-Taqani Engineering Researches, Vol. 26, 
No. 5, 2013. 

 

12- ‘Quantization Matrix for Medical Image Compression using Framelet Transform’, Kufa 
Journal of Engineering (K.J.E), Vol. 5, Issue 2, June, 2014. 

 

13- ‘A new Algorithm for a Steganography System’, Engineering and Technology Journal, 
Vol. 33, No. 8, 2015. 

 

  حث في مؤتمر دولي)(ب المؤتمرات

 ‘An Error Concealment Algorithm using Discrete Multiwavelet Transform’, The Saudi National 
Computer Conference 2006. 

 

  

  تیر التي تم االشراف علیھا رسائل الماجس

 
1) “Framelet-based Error Concealment Algorithms in Image Transmission”, Electrical 

Engineering Department, University of Technology, 2009. 
 

2) “Framelet-based OFDM System”, Electrical Engineering Department, University of 
Technology, 2010. 
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3) “Performance of Framelet-OFDM Systems in UWB Channels”, Electrical Engineering 
Department, University of Technology, 2012. 

 
4) “Optical Flow Estimation based on Slantlet Transform”, Electrical Engineering 

Department, University of Technology, 2012. 
 

5) “Quantization Matrix for Medical Image Compression using Framelet Transform”, Electrical 
Engineering Department, University of Technology, 2013. 
 

6) “Digital Watermarking based on Tunable Q-Wavelet Transform”, Electrical Engineering 
Department, University of Technology, 2014. 
 

7) “A New Algorithm for a Steganography System”, Electrical Engineering Department, 
University of Technology, 2014. 

  

  

  كتب الشكر من الوزارة 

 المالحظات تاریخھ رقم الكتاب الموقع ت

وزیر التعلیم العالي  1
8/860م و والبحث العلمي  22/5/2013 العلمیة والمعرفیة التي حققتھا  لالنجازات 

  جامعتنا

مدیر عام دائرة البعثات  2
23/24371ص ب/ والعالقات الثقافیة  5/10/2016 للجھود المبذولة والمتمیزة في انجاز معامالت  

  احتساب المعدل وبیان الرأي العلمي

  

   رئاسة الجامعة التكنولوجیة كتب الشكر من 

  المالحظات  تاریخھ  رقم الكتاب  ت

في  2000/2001للجھود المبذولة والعمل الدؤوب خالل العام الدراسي    8/7/2001  2998  1
  اللجنة االمتحانیة 
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  المالحظات  تاریخھ  رقم الكتاب  ت

للقیام بأعمال الھیئة القطاعیة لنقابة المعلمین خالل العام الدراسي   4/3/2002  1342  2
2001/2002  

عي للعام الدراسي لتحقیق درجة (امتیاز) في تقویم االداء الجام   2/12/2002  /م ج 738  3
2001/2002   

للجھود المبذولة في اعمال اللجنة المركزیة في تھیئة مستلزمات امتحان    4/11/2008  9079  4
   2008/2009القبول للدراسات العلیا للعام الدراسي 

للمساھمة الفعالة في عملیة نقل اضابیر وسجالت اللجان االمتحانیة    18/11/2008   424م ر ج/   5
  ات االولیة والعلیا من بنایة القسم الى المواقع المؤقتة للدراس

للجھود المبذولة في اكمال متطلبات االدخال على منظومة القبول    9/12/2009   9/874م ج/  6
   2009/2010االلكتروني وظھور نتائج القبول في الدراسات العلیا للعام 

ف على طالب الماجستیر (طھ طارق عبد للجھود المبذولة في االشرا   15/12/2009  24/881م ج/  7
  القادر) والتي اثمرت في اكمال متطلبات دراستھ قبل انتھاء المدة المحددة 

   23/12/2010   9/830م ج/  8
للجھود المتمیزة من خالل اللجنة الجامعیة المشرفة على االمتحان 
 التنافسي واكمال متطلبات االدخال عل منظومة القبول االلكتروني وظھور

   2010/2011نتائج القبول في الدراسات العلیا للعام الدراسي 

للجھود المتمیزة المبذولة في ظھور نتائج القبول في الدراسات العلیا    24/11/2011   9/787م ج/  9
   2011/2012للعام الدراسي 

دراسات للجھود المبذولة والمتمیزة بالعمل على منظومة القبول في ال   30/12/2012   18407ات/  10
   2012/2013العلیا للعام الدراسي 

للجھود المبذولة في االشراف على طالب الماجستیر (حسین علي عبد)    6/2/2013   9/109م ج/  11
  والتي اثمرت في اكمال متطلبات دراستھ قبل انتھاء المدة المحددة 
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  المالحظات  تاریخھ  رقم الكتاب  ت

لعام الدراسي للجھود المبذولة في انجاز االحصاء الجامعي والتقني ل  19/3/2013  2773  12
2012/2013  

للجھود المبذولة في االشراف على طالبة الماجستیر (ھمسة ضیاء مجید)   15/4/2013  9/683م ج/  13
  والتي اثمرت في اكمال متطلبات دراستھا قبل انتھاء المدة المحددة 

ازات للجھود المبذولة والمتمیزة خالل العطلة الصیفیة ورفض التمتع بالج   17/9/2013  9483  14
  وانجاز الواجبات بأتم وجھ 

للجھود المبذولة في االشراف على طالبة الماجستیر (نورا حسام سلطان)    5/3/2014   9/198م ج/  15
  والتي اثمرت في اكمال متطلبات دراستھا قبل انتھاء المدة المحددة 

وة جلیل محسن) للجھود المبذولة في االشراف على طالبة الماجستیر (مر  5/8/2015   555م ج/  16
  والتي اثمرت في اكمال متطلبات دراستھا قبل انتھاء المدة المحددة 

للجھود المبذولة والمتمیزة في التھیئة والمتابعة النجاح الندوة العلمیة    23/5/2016  5124  17
  االولى والموسومة (اھمیة االتصاالت في خدمة المجتمع)

 

  

   قسام في الجامعة التكنولوجیة عمداء الكلیات ورؤساء االكتب الشكر من 

  المالحظات  تاریخھ  رقم الكتاب  الكلیة / القسم   ت

للجھود المخلصة في اداء مھام االعمال في اللجنة    30/3/2006   360ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   1
  االمتحانیة للدراسات العلیا 

مال معاون رئیس القسم للشؤون العلمیة في القیام بأع  17/9/2006   997ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   2
  القسم مدة اجازة المعاون العلمي 

  للجھود في اعمال الدراسات العلیا في القسم   11/7/2007   681ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   3
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  المالحظات  تاریخھ  رقم الكتاب  الكلیة / القسم   ت

للجھود المبذولة في متابعة اعمال فرع ھندسة   21/5/2008   490ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   4
  ت في القسم االتصاال

للجھود المبذولة في اعمال الدراسات العلیا خالل السنة    23/7/2008   739ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   5
  الدراسیة واثناء االمتحانات النھائیة في القسم 

  للجھود المبذولة في اعمال مجلس القسم    31/7/2008   755ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   6

للجھود المبذولة من خالل العمل بموقع معاون رئیس    18/8/2008   805ھـ ك/  سة الكھربائیة قسم الھند  7
  ً   القسم للشؤون العلمیة والدراسات العلیا وكالة

للجھود المبذولة في اعمال الدراسات العلیا في العام    5/7/2009   778ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   8
    2008/2009الدراسي 

للجھود التي بذلھا منتسبي القسم في عملیة نقل    28/12/2009   1487ھـ ك/  ھندسة الكھربائیة قسم ال  9
  موجودات القسم الى موقعھ االصلي 

   20/9/2012   1807ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   10
للجھود المتمیزة والعمل في تداول وتدقیق وانجاز 

لدراسات العلیا للعام الدراسي معامالت المتقدمین ل
2012/2013   

   7/3/2013   454ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   11
للجھود المبذولة النجاز امتحانات الفصل الدراسي 
االول من خالل العمل في شعب اللجان االمتحانیة في 

  القسم   

   15/7/2013    1385ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   12
ة والمتمیزة من خالل اللجان االمتحانیة للجھود المبذول

للفروع العلمیة في القسم للعام الدراسي 
2012/2013   

للجھود المبذولة في اللجنة االمتحانیة لفرع ھندسة   18/2/2014   432ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   13
  االتصاالت في القسم 

   15/3/2015   533ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   14
ود المبذولة وتفانیكم بالعمل في شعبة اللجنة للجھ

االمتحانیة لفرع ھندسة االتصاالت في القسم للعام 
   2013/2014الدراسي 
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  المالحظات  تاریخھ  رقم الكتاب  الكلیة / القسم   ت

للجھود المبذولة في االشراف على شعب اللجان    25/6/2015   1267ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   15
   2014/2015االمتحانیة للسنة الدراسیة 

   8/9/2015    1662ھـ ك/  كھربائیة قسم الھندسة ال  16
للجھود المبذولة في وضع وتصحیح اسئلة االمتحان 
التنافسي للمتقدمین للدراسات العلیا لفرع ھندسة 

   2015/2016االتصاالت للعام الدراسي 

لعام للجھود المبذولة في لجنة الترقیات العلمیة خالل ا   6/10/2015    1846ھـ ك/  قسم الھندسة الكھربائیة   17
   2014/2015الدراسي 

الجامعة المستنصریة /   18
للجھود المبذولة والمتمیزة في عضویة لجنة مناقشة    15/12/2016   3/2/9107  كلیة الھندسة 

  رسالة طالب الماجستیر (علي محسن غازي) 

الجامعة المستنصریة /  19
في مناقشة رسالة طالبة للجھود المبذولة والمتمیزة    13/6/2016   3/2/5070  كلیة الھندسة 

  الماجستیر (ھویدا كمال عبد الفتاح) 

  

  

  لجان مناقشة اطاریح الدكتوراه التي تم االشتراك بھا

 تاریخ المناقشة الجامعة / الكلیة عنوان الرسالة اسم الطالب ت

 سھیل نجم عبید  1
Physical Layer Impairments Aware 
based Digital Signal Processing 
Compensation Algorithms in Ultra 
Dense WDM Systems 

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
6/4/2017 الكھربائیة   

 امجد علي جاسم  2
Performance Enhancement of LTE 
Communication System by using 
Multi Rate Encoding Technique  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
3/4/2018 الكھربائیة   
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  جان مناقشة رسائل الماجستیر التي تم االشتراك بھال

 تاریخ المناقشة  الجامعة / الكلیة عنوان الرسالة  اسم الطالب ت

احمد عبد القادر   1
  حسین

Throughput Enhancement of 
Wireless OFDM Systems  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
17/3/2008  الكھربائیة وااللكترونیة   

اسر عبد االمیر ی  2
  جودة

Design & Implementation of 
Sequential Logic Circuit for 
Tracking System by using FPGA  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  9/9/2008  الكھربائیة وااللكترونیة 

 Signal Classification in Low Signal  زینب شوقي حمید  3
to Noise Ratio Environments  

م الھندسة التكنولوجیة / قس
  16/4/2009  الكھربائیة وااللكترونیة 

 Framelet based Error Concealment  طھ طارق عبد القادر  4
Algorithms in Image Transmission  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  8/10/2009  الكھربائیة وااللكترونیة 

 Miniaturized Band Pass Filter for  یقین صباح مزعل  5
Modern Wireless Applications  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  15/10/2009  الكھربائیة وااللكترونیة 

حسین عرنوص عبد   6
  الحسن

Human Face Recognition using PCA 
on Wavelet Sub-Band  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  19/11/2009  الكھربائیة وااللكترونیة 

دانا صالح الدین عبد   7
  هللا

Investigation of Speech Sub-
Banding   1/8/2010  جامعة السلیمانیة  

مصطفى رشید   8
  اسماعیل

Medical Image Denoising based on 
the Dual Tree Complex Discrete 
Wavelet Transform  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
11/8/2011  الكھربائیة وااللكترونیة   

 MIMO System over Wireless Mobile  ادھم ھادي صالح  9
Radio Channel using FPGA  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  20/10/2011  الكھربائیة 

  مھند یوسف محسن  10
Design & Implementation of 
Selectable Modems for WIMAX 
System using FPGA  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  20/9/2012  الكھربائیة 

  فرحان عقیل رحیم  11

 

Spectral Efficiency Improvement of 
the Optical Communication 
Systems  
 

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
25/9/2012  الكھربائیة   
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 تاریخ المناقشة  الجامعة / الكلیة عنوان الرسالة  اسم الطالب ت

 Framelet based Ultra Wideband  حسین علي عبد  12
System  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
18/10/2012  الكھربائیة   

عالء عبد الحسین   13
  رفیس

Speech Recognition using Hidden 
Markov Model & Implementation on 
FPGA  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  25/10/2012  الكھربائیة 

 Optical Flow Estimation based on  ھمسة ضیاء مجید  14
Slantlet Transform  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  31/10/2012  الكھربائیة 

لدین سراب محي ا  15
  غایب

Design of RF CMOS Power 
Amplifiers for Portable Systems  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  10/10/2013  الكھربائیة 

حنان جبار عبد   16
  الكریم

Design of Dual-Mode Dual-Band 
Microstrip BPF for Wireless 
Communication Applications  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  24/10/2013  كھربائیة ال

  نورا حسام سلطان  17
Quantization Matrix for Medical 
Image Compression using Framelet 
Transform  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  29/10/2013  الكھربائیة 

 Design of Luby Transform Code  نبیل احمد مصدق  18
over Wireless Channel  

م الھندسة التكنولوجیة / قس
  7/4/2014  الكھربائیة 

 Digital Watermarking based on  ھاجر احمد ابراھیم  19
TQWT  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  29/5/2014  الكھربائیة 

سیف حسام عبد   20
  الواحد

Mitigation of Fiber Nonlinearity 
Effects in Ultra High Dense WDM 
System  

ھندسة التكنولوجیة / قسم ال
  25/9/2014  الكھربائیة 

احمد عز الدین عبد   21
  هللا

Iris Recognition using Wavelet 
Transform and Artificial Networks  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
16/10/2014  الكھربائیة   

 A New Algorithm for Steganography  مروة جلیل محسن  22
System  

ة التكنولوجیة / قسم الھندس
  24/11/2014  الكھربائیة 



12-13 

 

 تاریخ المناقشة  الجامعة / الكلیة عنوان الرسالة  اسم الطالب ت

 Design & Implementation of Image  زكي یحیى عبد  23
Tracker Circuit based on FPGA  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
3/12/2014  الكھربائیة   

26/5/2015  المستنصریة / كلیة الھندسة    منظومات تضمین العامل المتغیر الفوضوي   ابراھیم فھمي علي  24  

مصطفى عبد الحسین   25
  حبتر

Brain Tumor Extraction in MRI 
Images using Soft Computing 
Techniques  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
11/10/2015  الكھربائیة   

  نور قاسم فلیح  26
Generation & Transmission of 
Optical Solitons in Ultra High Speed 
Long-haul Systems 

قسم الھندسة  التكنولوجیة /
15/10/2015  الكھربائیة   

 Fractal based Dual Band Reject  حیدر صالح احمد  27
Filter  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
5/4/2016  الكھربائیة   

ھویدا كمال عبد   28
  الفتاح

حساب توزیع الطاقة الممتصة في رأس االنسان 
بأستخدام نطاق الفرق الزمني المحدد ألنظمة 

  ت المتنقلة االتصاال
18/7/2016  المستنصریة / كلیة الھندسة    

 Enhancement of OFA Performance  نور یحیى جواد  29
in WDM and DWDM Applications  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
  22/9/2016  الكھربائیة 

الضغط والتشفیر المركب للكالم یاستخدام التحویالت   علي محسن غازي  30
20/12/2016  المستنصریة / كلیة الھندسة    الضاغط المتحسس الفوضوي الكنتوریة و  

  علي قادر بكي  31

Design, Implementation & 
Performance Evaluation of MIMO 
Techniques for High Data Rate 
Wireless Optical Communication 
System in Turbulent Atmosphere  

التكنولوجیة / قسم ھندسة 
2/1/2017  یزر وااللكترونیات البصریة الل  

  قاسم محمد خلف  32
Design & Analysis of Miniaturized 
Dielectric Resonator Antenna for 
LTE MIMO Communication  

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
9/2/2017  الكھربائیة   

 Soliton Transmission in DWDM  صادق شنوف مدلول  33
Networks  

ولوجیة / قسم الھندسة التكن
  21/6/2017  الكھربائیة 



13-13 

 

 تاریخ المناقشة  الجامعة / الكلیة عنوان الرسالة  اسم الطالب ت

سھى عرفان عبد   34
  الرحمن

Performance Enhancement of 
OFDM System based Chaotic 
Modulation with Hybrid Techniques 

التكنولوجیة / قسم الھندسة 
8/3/2018  الكھربائیة   

  قصي عبد هللا رسول  35
Design & Implementation of Radio 
over Fiber (RoF) Technique for 
Wireless Broadband Access System 

التكنولوجیة / قسم ھندسة 
  15/3/2018  اللیزر وااللكترونیات البصریة 

 

  

  


