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   الكبیسينال حمادي جاسمم

  بغداد -20/11/1961: الموالید

  مطلقة: االجتماعیةالحالة 

  العراق/بغداد/الجامعة التكنولوجیة /االلكترونیةالتخرج من قسم الھندسة الكھربائیة و : 1984

 و االلكترونیةمركز بحوث الھندسة / العمل بدرجة معاون مھندس في مجلس البحث العلمي31/12/1984

  في ھذا المضمار البحوث المتعلقة إلجراءضمن فرق البحث . سباتالحا

 البحوث إلجراءفرق البحث  ضمن.مجلس البحث العلمي/ العمل في مركز بحوث الطاقة الشمسیة30/10/1988

  في ھذا المضمارالمتعلقة 

  ة وكالةر قسم الحاسبی العمل في مركز أبن الھیثم للبحوث و التصامیم حیث تم شغل منصب مد2/1/1991

  ضمن فرق عمل التصامیم الھندسیة للمشاریع الصناعیة. واإلنشاءات العمل في المنشأة العامة للتصامیم 3/4/1994

اللكترونیة كمھندس مشرف على سیر التجارب  العمل في مختبرات قسم الھندسة الكھربائیة و ا3/11/1996

   للطلبةألمختبریھ

تخصص ھندسة /لوجیا التعلیم الھندسية جید جدا في علوم تكنو منحت شھادة الماجستیر وبدرج25/12/2001

 A New Application-Instruction Algorithm for Generating( موضوع البحث.كھربائیة

Reference Templates for Speech Signal(قسم الھندسة /الجوھر بأشراف األستاذ الدكتور ولید

  غدادجامعة ب/الكھربائیة

حیث . القیام بمھام التدریس في قسم الھندسة الكھربائیة و االلكترونیة1/9/2005 ولغایة 25/12/2001من  الفترة

واألشراف على مشاریع طلبة الصف الرابع واألشراف العلمي على .األولالصف /كنت أدرس مادة الحاسبات

للفترة من والقیام بمنصب مقرر القسم .  وظیفي مدرس مساعدتحت عنوانمختبرات الحاسبات في القسم 

  1/12/2003 ولغایة 23/10/2002

تخصص ھندسة الكترونیة /دسة الكھربائیة وااللكترونیةنھ فلسفة في الالدكتوراه منحت شھادة 22/11/2007

 Implementation of reconfigurable Stochastic Artificial(موضوع البحث.اوبدرجة جید جد

Neural network using FPGA) حنان عبد الدكتورةالدكتور معتز عبد الوھاب و األستاذ  األستاذ بأشراف 

   الرضا

للمرحلة  )Analog and Digital(اإللكترونیك ولغایة اآلن القیام بمھام التدریس لمادتي 22/11/2007 الفترة

 الھندسةمشاریع المرحلة المنتھیة واألشراف العلمي على مختبرات ھندسة الكترونیة واألشراف على /الثانیة و الثالثة

  . القسم وتحت عنوان وظیفي مدرسااللكترونیة في

   1/7/2009 القیام بمھام مقرر فرع الھندسة االلكترونیة ولغایة 1/1/2009 
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  اإلعمال المنجزة والبحوث المنشورة

وال  2002للعام.بعنوان تطبیقات حاسبات.األولالصف /أعداد منھاج تجارب مختبریھ لمختبر الحاسبات-1

  ھعمل بیزال ی

 Digital Designبعنوان . الرابع والثالثالصف /أعداد منھاج تجارب مختبریھ لمختبر الحاسبات-2

with VHDL  

 A Novel Approach of Generating Reference Templates for Speech( البحث -3

Signals ( 2001 /7المجلد  /2العدد /جامعة بغداد/منشور في مجلة الھندسة

 A Neural Network Based Reference Templates generations for( البحث -4

Speech Signals  ( 1العدد / بغداد/الجامعة التكنولوجیة/منشور في مجلة الھندسة و التكنولوجیا /

 2004/ 23المجلد 

 Application of Optical Flow to the Signal Treating by Liner( البحث -5

Predictive Coding  (  5العدد /بغداد/ الجامعة التكنولوجیة/ الھندسة والتكنولوجیامنشور في مجلة 

 2005/ 3المجلد /

 Design of a Stocastic Re-Configurable Artificial Neural Network( البحث -6

using FPGA  (  الجامعة / قبل للنشر في المجلة العراقیة لھندسة الحاسبات واالتصاالت والسیطرة

2009 /بغداد/التكنولوجیة 

قبل للنشر في مجلة الھندسة  )  Floating Point Optimization using VHDL ( البحث -7

                                           2009/بغداد/الجامعة التكنولوجیة/والتكنولوجیا

Modified 16x 40 )البحث -8 Gb/s RZ-2DPSK WDM Dispersion & Polarization 

Interleaved System Transmission )  (  المؤتمر العلمي األول لقسم الھندسھ قبل للنشر في

                                2011/بغداد/الجامعة التكنولوجیة/الكھربائیھ

  

  اللجان التي تم التكلیف للقیام بمھامھا

لمادة الرسم الھندسي في قسم / األولالصف / لمختبر الحاسباتألمختبریھلجنة كتابة مفردات التجارب -1

  2002/الجامعة التكنولوجیة/اللكترونیة الكھربائیة واالھندسة

2002/لجنة تدقیق الدرجات الخاصة بالطلبة -2

 2002/الصف األول/ لمختبر الحاسبات ألمختبریھ لجنة كتابة مسودات التجارب -3

2004-2003 والعام 2003-2002اللجنة أالمتحانیھ للعامین الدراسي -4

 2008لجنة انضباط الطلبة -5
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   بھاالمشاركةالدورات التي تم 

- 10-31 ولغایة 10-26 من للفترةبغداد / في المركز القومي للحاسباتCAD الحاسبةالتصمیم باستخدام -1

1991   

 ولغایة 3-7 من للفترةجامعة بغداد /الھندسةالمایكروبروسسیر و المایكروكومبیتر واستخدامھا في كلیة -2

12 -3-1992 

1993/بغداد ولمدة أسبوع/ في مركز أبن الھیثم للبحوث والتصامیم  األساسیة  Cلغة -3

1993/بغداد ولمدة أسبوع/ في مركز أبن الھیثم للبحوث والتصامیم  المتقدمة  Cلغة -4

-12- 12 ولغایة 12- 5 من للفترةجامعة بغداد /الھندسة في كلیة االلكترونیة السیطرةالمحاكاة في أنظمة -5

1994 

 ولغایة 8- 13 من للفترة ألمستنصریھ الجامعة/الھندسة في كلیة الكھربائیة الطاقةھندسة الحمایة لمنظومات -6

18 -8-1995 

 4-3 من للفترةبغداد /ركز القومي للحاسباتم لتعلیم الحاسوب لطلبة الدراسات العلیا في التأھیلدوره -7

 1999-5-8ولغایة 

 1999-3-13یة المقام في ألجامعھ ألمستنصریھ في النجاح في امتحان الكفاءة للغة األجنب-8

ألجامعھ /المستمردورة تربویھ في طرائق التدریس والتدریب الجامعي والتعلم في مركز التعلیم -9

  2002-9-30 ولغایة 9-1بغداد للفترة من /التكنولوجیة

  

  كتب الشكر والتقدیر التي تم الحصول علیھا خالل مسیرة العمل الوظیفي

-1- 4 في 14/1/82 م والحاسبات رقااللكترونیةمركز البحوث /دیر من مجلس البحث العلميشكر وتق-1

1986

  1986-4-12 في 441مركز البحوث االلكترونیة والحاسبات رقم /شكر وتقدیر من مجلس البحث العلمي-2

1986-12-3 في 597 والحاسبات رقم االلكترونیةمركز البحوث /شكر وتقدیر من مجلس البحث العلمي-3

 لتفوقھا في 1993- 12-25 في 3/1/10360قم ر.الصناعیة  للمشاریع العامة المنشأةشكر وتقدیر من -4

   Auto CAD الحاسبة باستخدامدورة التصمیم 

رشید حمید الربیعي للجھود المبذولة في .د.أ/شكر وتقدیر من رئیس قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة-5

 2002-10- 1 في 24/ رقم ه ك . تدقیق الدرجات المدخلة للحاسبة 

رشید حمید الربیعي للجھود المبذولة خالل .د.أ/شكر وتقدیر من رئیس قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة-6

2002- 9- 2 في 1124/ رقم ه ك  . 2002-2001العطلة الصیفیة للعام الدراسي 

 خالل العام الممیزةلرفاعي للجھود وائل نور الدین ا.د.أ.   التكنولوجبھالجامعةشكر وتقدیر من رئیس -7

 2003-8-30م ج في /254رقم  . 2002/2003الدراسي 
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 خالل الممیزةعلي كامل الشیخلي للجھود .د.أ/وااللكترونیة الكھربائیة الھندسةشكر وتقدیر من رئیس قسم -8

2003- 8- 7 في 449/  ه ك رقم. القیام بمھام مقرر مجلس القسم 

علي كامل الشیخلي للجھود الممیزة خالل .د.أ/لھندسة الكھربائیة وااللكترونیةشكر وتقدیر من رئیس قسم ا-9

 2004- 8- 7 في 451/ رقم ه ك . أالمتحانیھالقیام بأعمال اللجنة 

المصادر

  معتز شناسي عبد الوھاب. د-1

E mail: drshunasi@yahoo.com

E mail: drmutazashunasi@yahoo.com

Tel: 07901467885

  قیس متي.  د-2

E mail: qaismatti2004@yahoo.com

Tel: 07901697643

  ھدیل نصرت عبد اهللا.  د-3

E mail: drhadeelnasrat@yahoo.com

Tel: 07901596461 


