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 الخبرات والمؤهالت:

  حتى االن.مستمر و 2005تدريسي في وزارة التربية منذ 

 والمواد  محاضر في في كلية الكوت الجامعة / قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية وحتى االن

 التي درسها:

  في هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية. 3اتصاالت بصرية وانتشار موجات / المرحلة 

  في هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية. 3كواشف بصرية / المرحلة 
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  في هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية 4اشعة تحت الحمراء / المرحلة 

 )في  4لمية مع الجامعة التكنلوجية/ المرحلة مادة رصانة ع تطبيقات الليزر )الهندسية والطبية

 والى االن. 2016هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية ومنذ 

 

  2019-2018و  2018-2017مشرف على العديد من بحوث تخرج قسم هندسة الليزر للسنوات 

1. Automatic Escalator Control Using LDR Sensor and Timer LM555 (2018). 

2. Design and Construction of Smart Fire Alarm System Based on GSM 

Technology (2018). 

3. Detecting Obstacles Using Avoidance Autonomous Car (2018). 

4. Smart Home Automation Control Using Bluetooth (2018). 

5. Design and implementation of alarm system for water chemical pollution 

(2019). 

 البحوث المنشورة:

1. Impact of Self-Phase Modulation on Propagated pulses in Optical Fibers 

(2012). 

2. Semi-analytical Modeling of Intrachannel Nonlinearity Based on BPSK and 

OOK Techniques (2017). 

3. PSD Calculations of the Intrachannel Nonlinearity Distortion Using 

Quantum Description for M-QAM-square Techniques (2018). 

 

 

 

 أتعهد بصحة المعلومات أعاله وخالفه أتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت
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