
 

 

 
 

 

 
 

 
 

اعمل حاليا كمدرس مساعد في قسم هندسه االتصاالت/  اختصاص اتصاالت الكهرباءماجستير في هندسه 
 كليه المنصور الجامعه 

 

 الخبرات
 االن الى – 2008من  

  في قسم هندسه االتصاالت كليه المنصور الجامعهتدريسي.  

 : التاليةتدريسي للمواد 

 الفيزياء االلكترونية  -
 الدوائر االلكترونية  -
 شبكات الحاسوب -
 محاكيات شبكات الحاسوب -

 محاكيات االنظمة االلكترونية  -
الدوائر المنطقية , االتصاالت التماثلية والرقمية , المختبرات العملية ) الدوائر الكهربائية , الفيزياء االلكترونية ,  -

 تصميم الدوائر الرقمية , الشبكات ( معالجة االشارة الرقمية ,
 االشراف على عدد من مشاريع التخرج  -
 تصاالتاألهندسة اكاديمية عضو في أكاديمية كلية المنصور الجامعة للشبكات ) سيسكو ( و -
 الى الوقت الحالي ( 2010)من   CCNAلموضوع  ةتدريسي -
 (2016-2009) مسؤول وحده االنترنت في كلية المنصور الجامعة -
 لومات في كلية المنصور الجامعةوحدة المععضو  -

 
 

 2008 – 2006من 

 هندسه البرامجيات القسام هندسه االتصاالت, هندسه التقنيات, علوم الحاسبات و . مدرس مختبر  

 لمختبرات:
 2006 – 2005من 

 هندسه أتصاالت الحاسوب  و هندسه البرامجيات  في مختبرات محاضر خارجي  .  
 

 االكاديمية الشهادات
2006     

 ، الجامعة التكنولوجيا قسم التعليم التكنولوجي تخصص هندسة االتصاالت ماجستير هندسه الكهرباء  
 "Web Based Virtual Analog Modulation Lab عنوان االطروحة: " 

  

 

2003       

 الجامعة التكنولوجيا قسم التعليم التكنولوجي، كهرباء بكلوريوس هندسه  

Dhamyaa.husam@muc.edu.iq 
                     

https://scholar.google.com/citations?user=zQoHi1EAAAAJ&hl=en 
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 هاراتالم
 خبرة في شبكات الحاسوب من خالل دورات كثيفة و متنوعة  •

 • Certificated at Information Technology Essential ITE  

• Cisco CCNA1 (Network Fundamentals) Course 

• Cisco CCNA2 (Routing protocols and concepts) Course 

• Cisco CCNA3(LAN Switching and Wireless ) Course 

• Cisco CCNA4 (Accessing the WAN) Course  

             • MTCNA Course 

            • Introduction to IoT Course 

           • Packet Tracer 101 course 

 أجادة العمل على العديد من اللغات البرمجية في مجاالت الهاردوير والسوفتوير للحاسبات والشبكات •
 
 

 

 ةات والبحوث المنشورالمؤلف
• “Implementation of Golay Complementary Code Sequences generator Based on FPGA” 

(2013) 

• “Web Based Virtual Analog Modulation Lab”(2014) 

• “A Stego-analysis techniques by SOD using Statistical Measurements Based on FPGA 
“(2014) 

 ديرات، وبراءات االختراع ان وجدتالجوائز، التق
 

 ثالث  كتب شكر و تقدير من عمادة كلية المنصور الجامعة •

 

 
 

  

  

 

           

 


