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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة أوالً:
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 الكترونیك واتصاالتھندسة  التخصص

 009647701668642 الجوال 009647740942390 العمل ھاتف

  fawaazyasen@uomosul.edu.iq , fawaz1968yas@gmail.com البرید االلكتروني
 

 الموقع االلكتروني 
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 الـعـلـمـیـة المؤھالتثـانـیـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    --- الدكـتــــوراه

الكترونیك ھندسة  العراق جامعة الموصل 1995 الماجســــتیـر
 واتصاالت

 كھربائیةھندسة  العراق جامعة الموصل 1990 البكالوریـوس
 

 ةالخبرات العملیثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

 2005-1990 شركة الكندي العامة–وزارة الصناعة  مھندس كھرباء

 2009 - 2006من  قسم تقنیات الحاسبات – كلیة الحدباء الجامعة عضو الھیئة التدریسیة

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 الى االن - 2009من  كلیة الھندسة –جامعة الموصل  عضو الھیئة التدریسیة
 

 لبحوث واألنشطة الـعـلـمـیـةا رابـعـاً:
 

 .1995تصمیم وتنفیذ قناة اتصال متنقلة باستخدام الحاسب التناظري . مجلة الرافدین  1

2 
Long Term Evolution (LTE) Scheduling Algorithms in Wireless Sensor Networks 
(WSN) 
AIA Jabbar, FY Abdullah 
International Journal of Computer Applications, 2015 

3 
Investigation of mobile cellular system performance using queuing theorem for 
arrival requests 
FE Mahmood, HA Al-Tayyar, FY Abdullah 
Antennas and Propagation Conference (LAPC), 2011 Loughborough, 2011 

4 
Analysis, simulation and modeling of mobile Rayleigh fading channel using 
LabVIEW 
FE Mahmood, FY Abdullah, HA Al-Tayyar 
Antennas and Propagation Conference (LAPC), 2011 Loughborough, 2011 

5 

Delay Performance of Packet Scheduling Algorithms in LTE_ based Machine-to-
Machine Communications 
AIA Jabbar, FY Abdullah 
International Journal of Computer Applications 146 (10) 

 

6 

Effect of RACH Procedure on the Performance of LTE-based M2M 
Communication 
AIA Jabbar, FY Abdullah 
International Journal of Computer Applications 147 (5) 

 

 الكتب والمؤلفات:

 
 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 

 
 ال یوجد 

 
 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

1 Antennas and Propagation Conference (LAPC), 2011 
Loughborough, 2011 uk 2011 

 
 سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

جامعة الموصل –طرائق التدریس الجامعي  1  2009 
جامعة الموصل –سالمة اللغة العربیة  4  2018 
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قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل  

نوان الرسالةع اسم الباحث م  تاریخ التسجیل 

   ال یوجد 
قام بمناقشتھا التيالرسائل   

 التاریخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال یوجد 
 


