
Announcement and Invitation
A FREE TECHNICAL LECTURE ON

AN INTRODUCTION TO ADAPTIVE FILTERING AND 
ITS APPLICATIONS

BY

Assoc. Prof. Dr. Thamer Muhamed Jamel

(University of Technology Iraq)

Date : 12th October 2010 (Tuesday)

Time : 10.00am – 12.00pm

Venue : Dewan Taklimat, Tower Block
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رئیس قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة المحترم/ االستاذ الدكتور علي الشیخلي 

تقریر تدریبي بمالیزیا/ الموضوع 

..تحیة طیبة 

 ووصلت مالیزیا عبر 15/09/2010سافرت من بغداد الى مالیزیا یوم االربعاء المصادف 

وني فیزة شھر واحد اعط  حیث16/09/2010مطار ابو ظبي یوم الخمیس المصادف لیوم 

 وباشرت فور وصولي  .14/09/2010 علما اني انفككت من جامعتي یوم الثالثاء  فقظ
الواقع بنفس العاصمة كواالالمبور وتم ومركز االبحاث / بالالتحاق بجامعة الیو ام  المالیزیة

. وضع برنامج تدریبي الخاص بھندسة االتصاالت وكما موضح تفاصیلھ بالجدول ادناه 
مت كذلك بالقاء سیمنر باختصاصي على منتسبي قسم ھندسة االتصاالت والحاسوب لدیھم وق

وحسب  طلبھم وكذلك حضره طلبة الدراسات االولیة والعلیا وكانوا معجبین بموضوع 
كذلك اعطوني سماحیة  .السیمنر لدرجة ان اغلبیة الحاضرین طلبوا مني نسخة من السیمنر

بواسطة االنترینت للحصول على اي مجلة او كتاب علمي الدخول الى مكتبتھم العلمیة 
وبمختلف االختصاصات وتدربت على بعض البرامج الحدیثة بمجال اختصاصي منھا 
برنامج لتحلیل شبكات االتصاالت المتنقلة وبرنامج اخر لمحاكاة تصمیم وبناء شبكات 

ارفق . عھم العلمیة الحاسوب  وحضرت سیمنرات طلبة الدراسات العلیا لالطالع على مشاری
 للمختبرات والعمل بھا وحضور ورشتین كذلك مع التقریر بعض الصور الخاصة بزیارتي

 . لدیھم وكذلك صور للسیمنر الوارد انفاعمل 

 ووصلت بغداد یوم  15/10/2010ادف غادرت العاصمة كواالالمبور یوم الجمعة المص

یوم االحد جامعة التكنولوجیة وباشرت بالدوام بال . 2010/ 16/10السبت المصادف 

17/10/2010. 

وختاما فاني اشكر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على ھذا البرنامج الذي اتاح لي 
فرصة زیارة جامعات اجنبیة مرموقة عالمیا في مالیزیا واالطالع والتریب على بعض 

القائمین والعاملین على ھذا البرامج الحدیثة والمتطورة مع التقدیر والشكر واالمتنان لكل 
.البرنامج المفید في وزارتنا  

د الدكتوراالستاذ المساع

ثامر محمد جمیل

قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة

 الغراق-بغداد / الجامغة التكنولوجیة 



2

Itinerary of dr thamer training course

Date / Day Programme
16-09-10 / Thursday First day in Malaysian college and joined CTR

17-09-10 / Friday Visiting the Department of the communcations & 
comupter eng, in the upm and make meeting 
with head of it Dr Alyani.

20-09-10 / Monday Making tour to all the lab’s in the department.

21-09-10 / Tuesday Jioned dr. Adywati workshop about how to make 
scinetfic research.

22-09-10 / Wedesday Visit the Wireless and Mobile communcations lab

23-09-10 / Thursday Jioned workshop of Dr.Michael about how to 
make or edit papers and published it.

24-09-10 / Friday Lab visit (Multimedia Lab)

27-09-10 / Monday Lab visit (Embeded Lab)

28-09-10 / Tuesday Lab visit (Digital & Analoge circut designiLab)

29-09-10 / Wedesday Lab visit (Optical fiber Lab)

30-09-10 / Thursday Learning about new and moderns software 
packages that analysis the communcation mobile 
systems

01-10-10 / Friday Special Talk by: 
Dr. Thamer
Lab/Group Leaders

04-10-10 / Monday Lab visit (Wireless Lab)
- MIPv6 Testbed demonstra on

Networking

05-10-10 / Tuesday Student Colloquium (10am-12pm) (4 students)
- PhD and MSc (Satellite theme)

Networking

06-10-10 / Wednesday Student Colloquium (10am-12pm) (4 students)
- PhD and MSc (WiMAX theme)

Networking
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07-10-10 / Thursday Student Colloquium (10am-12pm) (4 students)
- PhD and MSc (WSN theme)

Networking

08-10-10 / Friday Networking

11-10-10 / Monday Lab visit (Photonic Lab)
Networking

12-10-10 / Tuesday Lab visit (Wireless Lab)
Networking

13-10-10 / Wedesday Visit to Universiti Malaya
Networking

14 and 15-10-10 / Thursday & Friday Visite the labrary to collect ebooks in 
commncation engineering 
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