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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي سعد وسمي عصمان معيد لهيب االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 قسم الهندسة الكهربائية –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 اتصاالت -هندسة كهربائية التخصص

 00964774092270 الجوال 009647740922770 العمل هاتف

 s.w.o.luhaib@uomosul.edu.iq, Saadw1981@gmail.com  البريد االلكتروني

 الموقع االلكتروني 

ogAAAAJ&hl=en-https://scholar.google.com/citations?user=ETZp 

https://www.researchgate.net/profile/Saad_Luhaib 

8b6440b4-luhaib-ps://www.linkedin.com/in/saadhtt/ 

 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 2018 الدكـتــــوراه
المملكة  جامعة ليدز

 المتحدة

-هندسة كهربائية

 اتصاالت

 الماجســــتيـر
-هندسة كهربائية العراق جامعة الموصل 2007

 اتصاالتالكترونيك و

 البكالوريـوس
-هندسة كهربائية العراق الموصل جامعة 2004

 الكترونيك واتصاالت

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن-2007 كلية الهندسة-جامعة الموصل عضو الهيئة التدريسية

كلية الهندسة االلكترونية -جامعة ليدز مدرس مختبرات

 والكهربائية

2016-2017 

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة :رابـعـاً 
 

 

 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

1 
Design of Delta-Sigma ΣΔ based Fractional N PLL Frequency Synthesizer for GSM 

Mobile Systems 

2 
Design Of A Doherty Power Amplifier For GSM Systems 

3 
Design and simulation dual-band PIFA antenna for GSM systems 

4 
Designing E-Shape microstrip patch antenna in multilayer structures for WiFi 

5GHz network 

5 
Study and simulation of wide band spiral microstrip antenna 

6 
A novel dielectric-loaded dual-mode cavity for cellular base station applications 

7 
Dual-mode dual-band conductor-loaded dielectric resonator filters 

8 
Improvement of the stopband spurious window for a dual-mode dielectric resonator 

filter by new coupling technique 

9 
Spurious stopband improvement of dual-mode dielectric resonator filters using T-

shaped coupling probe 

 الكتب والمؤلفات:

1 
 ال يوجد

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 جامعة ليدز -(Word)كتابة الملفات الطويلة باستخدام برنامج وورد

2 
 جامعة ليدز-(Word)التصحيح ومراجعة النصوص باستخدام برنامج وورد

3 
 جامعة ليدز -(Excel)دورة متقدمة في استخدام برامج االكسل

4 
 جامعة ليدز-لتصميم المحاضرات (PowerPoint)استخدام برنامج البوربوينت

5 
 جامعة ليدز-لكتابة المرجع (EndNote)استخدام برنامج ايندنوت

6 
 جامعة ليدز-(LaTeX)الطباعة باستخدام برنامج التكس

7 
 جامعة ليدز -(Elsevier)ُدورة كيفية نشر البحوث في مؤسسة ايلسفير

8 
 جامعة ليدز -نشر البحوث في المجالت العلمية دورة كيفية

9 
 جامعة ليدز-ت السالمة واستخدام المختراتدورة في اجراءا

10 
 (Matlab)دورة متقدمة في برنامج ماتالب

11 
 اكسفورد -(Ansys)دورة في شركة انسيس

12 
 لرسم البيانات (Origin pro)اورجنكيفية استخدام برنامج 
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 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

عنوان البريد االليكتروني                       رقم الهاتف                                 التدريسي            اسم   

 
 شارك فيه التيات العلمية المؤتمرسادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
9th International Multi-Conference on Systems, Signals and 

Devices (SSD) 

2012 

2 
20th Telecommunications Forum (TELFOR) 2012 

3 
International Conference on Education and e-Learning 

Innovations (ICEELI) 

2012 

4 
46th European Microwave Conference (EuMC) 2016 

5 
47th European Microwave Conference (EuMC) 2018 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  1  
2007 

ة الموصلجامع –طرائق التدريس الجامعي  2  
2010 

جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  3  
2010 

جامعة الموصل –سالمة اللغة العربية  4  
2018 

5 
 2016 جامعة ليدز –طرائق التدريس المختبري والتصحيح 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
   ال يوجد

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
   ال يوجد

 
 


