
 

 

         د. سلمان عبید مبیت                          
                                                             

 

 

 

 :الخبرات

  1984الى اذار  1981ایلول            

 47مالزم اول مھندس اللالسلكي والرادار في السرب  -قاعدة الحریة الجویة: ، مكان العملالوظیفي العنوان 

  1985الى اب  1984اذار 

 مھندس الرادار في الجناح الفني -: قاعدة الرشید الجویة، مكان العملالعنوان الوظیفي 

 1986الى تشرین االول  1985اب            

 شعبة الالسلكي والرادار. -مدیریة الھندسة الجویة -:قیادة القوة الجویة ، مكان العملالوظیفيالعنوان            

     2003الى  1991ایلول           

 قسم ھندسة الطائرات  -: الكلیة الھندسیة العسكریة، مكان العملالعنوان الوظیفي          

 رادار جوي) للمرحلة الرابعة والخامسة .–مالحة  -تدریس مادتي االلكترونیات الجویة(اتصاالت          

 2003الى 1991         

 باحث من القوة الجویة.  -: ھیئة التصنیع والتطویر العسكري، مكان العملالعنوان الوظیفي         

 2005الى  2004         

 عضو ھیئة تریسیة. قسم ھندسة اتصاالت الحاسوب –كلیة المنصور الجامعة  : ، مكان العملالعنوان الوظیفي        

 حصلت على تعیین  فیھا ولم اباشر -جامعة النھرین 2005: ، مكان العملالعنوان الوظیفي       

 عسكریة في صنعاء. عضو لجنة تاسیس وانشاء كلیة ھندسیة -الیمن 2008الى  2006: ، مكان العملالعنوان الوظیفي     

 عضو ھیئة تدریسیة. قسم ھندسة االتصاالت. -كلیة المنصور الجامعة  -لحد االن2009 : ، مكان العملالعنوان الوظیفي   

 اللغات :   

 غة االصلیةلالعربیة: ال   •
 الروسیة : تكلم ،قراءة وكتابة جید جدا    •
 )   االنكلیزیة:تكلم،قراءة وكتابة(جید •
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االكادیمیة الشھادات   

  سنة -شھر

 1981تموز  1975تشرین االول 

 ، الجامعةالشھادة 

 اكادیمیة كییف لھندسة الطائرات العسكریة العلیا –البكالوریوس والماجستیر            

 اللیزر) للطائرات -الحرب االلكترونیة -الرادار –المالحة  -اختصاص  الرادیو (االتصاالات 

 سنة -شھر

 1990الى ابریل 1986تشرین الثاني 

 دكتوراه ھندسة الرادار الجوي 

الدوبلري –عنوان االطروحة : استخدام اشارات نبضیة  بتردد تكرار شبھ عشوائي  في الرادار النبضي 
 الجوي لتحسین   كفاءة الكشف 

  المھارات

 تنفیذ اكثر من عشرین مشروع  تطبیقي على طائرات القوة الجویة •
 دراسة كفاءة االسلحة للعراق والدول االخرىالعمل كمستشار في  •
 العمل بشكل مشترك مع وزارة التصنیع العسكري كباحث في دراسة وتطویر و تنفیذ مشاریع تخص القوة الجویة •
 

  دالتوجة: المؤلفات والبحوث المنشور

 الجوائز، التقدیرات، وبراءات االختراع ان وجدت

 من وزارة الدفاع وقیادة القوة الجویةاكثر من عشرین كتاب شكر وتقدیر وجائزة  •
 ثالثة كتب شكر من الجامعة التكنالوجیة  وجامعة دیالى. •
 عدة كتب شكر من عمادة كلیة المنصور الجامعة. •
 

 


