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 انـبـيـبنـبث انـشـخـصـيـت أًالً:
 

  انرقى انٌظيفي احًذ انزٌادي احًذ صبنى ربرهللا االصى

 يذرس  انًرتبت انعهًيت

 ئيتانكيربب ىنذصت قضى –ربيعت انًٌصم / كهيت انينذصت  ريت انعًم

 انكترًنيك -انكترًنيك ًاالتصبالث -ىنذصت انكيرببء  انتخصص

 07736977036 انزٌال 07736977036 انعًم ىبتف

 mosul.edu.iqo@uahmed.salimاً      gmail.comahmedee1985@ انبريذ االنكترًني

 انًٌقع االنكترًني 

https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Salim28 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ar        

ps://scholar.google.com/citations?user=vyubgQ4AAAAJ&hl=artt  

 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤىالثحـبنـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اصــى انزبيعـــت صــنت انتخـرد انذررـت

 ---- ---- ----- ----- الدكـتــــوراه

 انكترًنيك انعراق انًٌصم 1023 الماجســــتيـر

 البكالوريـوس
انكترًنيك  انعراق انًٌصم 1007

 ًاالتصبالث
 

 

 انخبراث انعًهيتحـبنـخـبً: 
 

 انفترة انزينيت ريت انعًم ٌظيفتان

 0223 – 0228يٍ  كهٍت انهُذطت –جبيعت انًىصم  يينذس )يعيذ(

 انى االٌ - 0223يٍ  كهٍت انهُذطت –جبيعت انًىصم  ععى انهٍئت انخذرٌظٍت

 0228-0222 قظى انهُذطت انكهزببئٍت –جبيعت انًىصم  انُشبغبث انطالبٍت تُنجععى فً 

 0228-0222 قظى انهُذطت انكهزببئٍت  – جبيعت انًىصم انقظى داخم ITنجُت ععى فً 
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 نجُت انُشبغبث انطالبٍتععى فً 

 انقظى داخم
 0229-0228 قظى انهُذطت انكهزببئٍت –جبيعت انًىصم 

 0229-0228 قظى انهُذطت انكهزببئٍت –جبيعت انًىصم  انُشبغبث انطالبٍت تُنجععى فً 

 0202-0229 قظى انهُذطت انكهزببئٍت –جبيعت انًىصم  بٍتانُشبغبث انطال تُنجععى فً 

 0202-0229 قظى انهُذطت انكهزببئٍت –جبيعت انًىصم  ععى فً نجُت االرشبد انخزبىي

 0202-0229 قظى انهُذطت انكهزببئٍت –جبيعت انًىصم  يخحبٍَتععى فً انهجُت اإل

 

 انبحٌث ًاألنشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:
 

1 
Effect of X-ray radiation on electro-optical characteristics of CR-39 sheets by using 

microwave and FTIR spectroscopy techniques 

2 
Microwave Radiometer for Temperature Sensing of Food 

3 
OPTIMUM DESIGN OF INTEGRATED SWITCHED CAPACITOR CIRCUITS 

USING 0.5-μM CMOS TECHNOLOGY 

4 
Design of Low Noise Amplifier for Optimum Matching between Noise Figure and Power 

Gain 

5 Design and Simulation of Low Noise Amplifier  Circuit for 2GHz to 4G 

Using Advance Design System (ADS))رطبنت انًبجظخٍز( 

6 Advanced Design System (ADS)  Simulation program For Electronic and 

High-Frequency circuits )اقبيت دورة( 

7 Realization of RF electronic circuit using advanced design system (ADS) 

package )اقامة دورة(  .  
 

8 Getting started details to new users of advance design system    )اقبيت دورة( 

9 Getting started details to new users of Arduino Microcontroller )اقبيت دورة( 

11 GUI in matlab-2018  (اقبيت دورة) 

11 Lab View Programming (Level 1)  )2019)اقبيت دورة 

  2019)ورشت عًم( (يفذيت عٍ انبزايج انحذٌثت انًظخخذيت  فً حطبٍقبث انًىجبث انزادٌىٌت( 12

 

 

 انتذريب ًاألعًبل انتطٌعيتخـبيـضـبً: 
 

 رفع االَقبض يٍ قظى انهُذطت انكهزببئٍت انبُبٌت انقذًٌت انخً ديزث ببنكبيم يع انحصىل عهى بعط االجهشة انًخخبزٌت 1

 يظؤول ويخببعت غالة انًزحهت انثبنثت فً حصًٍى وعًم انخجبرة انًخخبزٌت 2

 ببنذو(. االشزاف عهى عًم حطىعً الصفً )حبزع 3

 االشزاف عهى عًم حطىعً الصفً )حًهت حشجٍز طبحبث اقظبو كهٍت انهُذطت(.  4

 .0229االشزاف عهى يهزجبٌ االبذاع انظُىي االول 5

 االشزاف عهى غهبت انًشبركىٌ فً اطبىع كهٍت انهُذطت فً خذيت يذٌُت انًىصم نهًشبرٌع انخطبٍقٍت.  6
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7 
انظبدص االعذادي نشٌبدة انىعً ببهًٍت اخخصبص انهُذطت انكهزببئٍت يع كزوة يٍ  انًشبركت فً سٌبرة حعزٌفٍت نطهبت

 غهبت انقظى انكهزببء.

 االشزاف انزٌبظً نطهبت قظى انكهزببء نبطىنت كزة انقذو انصبالث . 8

 . 0229االشزاف عهى يشبرٌع غهبت قظى انكهزببء فً يعزض انُهىض انًقبو فً  9

11 
 .0229و  0228رٌع انطهبت انًصُعت انًقبو فً قظى انهُذطت انكهزببئٍت نعبيً  االشزاف عهى يعزض يشب

 انًشبركت فً بطىنت كزة انقذو انصبالث نفزٌق كهٍت انهُذطت نالطبحذة 11

 
 شبرك فيو انتيانًؤتًراث انعهًيت صبدًصب: 

 انتبريخ اصى انًؤتًر و

  الٌىجذ 1

   

 
  

 
 

ء ىيئت انتذريشصببعبً: دًراث تنًيت قذراث أعضب  

يصى انبرنبيذ انتذريبأ و  انتبريخ 

جبيعت انًىصم –غزائق انخذرٌض انجبيعً  1  0223 

جبيعت انًىصم –بزيجٍبث انحبطىة  2  0222 

جبيعت انًىصم –طاليت انهغت انعزبٍت  3  0228 

 2/22/0229-02/9/0229 يشبركت فً دورة غزائق انخذرٌض يخقذيت 4

 Opnet   0/20/0228-2/20/0228 يج نبزَب دورة يشبركت فً 5

 Fuzzy Control   3/12/2018 – 5/12/2018 دورة يشبركت فً 6

ببطخخذاو يهحقبث بزَبيج يبٌكزوطىفج اوفٍض فً  دورة يشبركت فً 7

 انخطبٍقبث انهُذطٍت

22/2/0229-22/2/0229 

 Engineering Enconomy and itsيشبركت فً دورة  8

Application in Electrical System 

02/3/0229 – 08/3/0229 

 Review Paper 22/20/0228يشبركت فً دورة  9

 

قبو ببإلشراف عهييب انتيانًبرضتير ًانذكتٌراه  رصبئم  

 تبريخ انتضزيم عنٌاٌ انرصبنت اصى انببحج و
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   ال ٌىجذ 1

 
قبو بًنبقشتيب انتيانرصبئم   

 انتبريخ عنٌاٌ انرصبنت اصى انببحج و

   ذال ٌىج 1

 


