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  المؤھالت العلمية

  ١٩٩٦دسية العسكرية سابقا نوالكترونية/الكلية الھبكالوريوس ھندسة كھربائية 
 ٢٠٠٢ماجستير ھندسة كھربائية والكترونية/ھندسة الكترونيك/الكلية الھندسية العسكرية سابقا 

  ٢٠١٢دكتوراه ھندسة اتصاالت/ ھندسة مايكروويف/ جامعة اسكس/انكلترا 

  

  والمناصب الوظيفية النشاطات العلمية

   ١٩٩٩-١٩٩٦في مختبر االكترونيك والمايكروبروسسر/الكلية الھندسية العسكرية سابقا  معيد مھندس
  ٢٠٠٤- ٢٠٠٢/الكلية الھندسية العسكرية سابقا وكلية الرشيدعضو ھيئة تدريسية بمرتبة مدرس مساعد

  ٢٠٠٥- ٢٠٠٢عضو اللجنة االمتحانية/الكلية الھندسية العسكرية سابقا وكلية الرشيد
  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢مؤسسات بحثية استشاري لعدة 

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٤مسؤول مختبر الماتالب والمايكروبروسسر/قسم الھندسة الكھربائية /الجامعة التكنولوجية 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨عضو اللجنو االمتحانية/قسم الھندسة الكھربائية/الجامعة التكنولوجية

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الجامعة التكنولوجيةلكترونيك/قسم الھندسة الكھربائية/مقرر الدراسات االولية لفرع ھندسة اال
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٥تدريسي في مختلف الكليات االھلية 

   ٢٠١٢باحث في جامعة اسكس / انكلترا/ لمدة اربعة اشھر
  ميةالعلمية في مختلف المؤتمرات العال نشر العديد من البحوث

  خبرة عملية في تصنيع الدوائر المايكروية باستخدام االشرطة المايكروية
  ٢٠١٣- ٢٠١٢دريسية بمرتبة مدرس/قسم الھندسة الكھربائية/الجامعة التكنولوجيةعضو ھيئة ت

  

  االھتمامات البحثية

تكنولوجيا انظمة  مكبرات القدرة،تحليل وتصنيع الدوائر الراديوية والمايكروية، المرشحات، الھوائيات،
  االتصاالت ذات النطاق العريض.

 (single layer and multi-layer)خبرة عملية في تصنيع الدوائر المايكرووية باستخدام االشرطة المايكروية 
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