
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
األنكليزيه التقنيه في  أنا أستاذه وتخصصي هو ماجستير هندسة شبكات وحاليا أعمل في كلية المنصور الجامعه في بغداد. أدرس

باألشراف على مشاريع تخرج مرحله رابعه في قسم هندسة الهندسه المدنيه. حيث أقوم قسم هندسة األتصاالت و قسم 

األتصاالت. بالرغم من أنني مهندس شبكات ولكن درست لمدة سنه في المجلس الثقافي البريطاني. وأخيرأ أقوم من وقت ألخر 

.  الجامعهبأعطاء دورات لغه أنكليزيه في المكتب المكتب األستشاري التابع لكلية المنصور    
 

 

 الخبرات
 2019 –  2014أيلول  

 كليه المنصور الجامعه، محاظر 

  قسم هندسة الحاسوب  قسم الهندسه المدنيه,قسم هندسة األتصاالت نكليزيه التقنيه المرحله األولى في تدريس مادة األ 

 وقسم هندسة تقنيات الحاسوب            

 الرابعه.األتصاالت المرحله مشرف مشاريع قسم             

 

 2010حزيران  – 2008شباط 

 المملكه المتحده  –جامعه بورت سموث ، التكنلوجيه التعليميه 

 أعطاء دورات الى أساتذه الجامعه وتدريبهم على أستعمال البرامج المايكروسوفت وأحدث التقنيات المتوفره في 

 وتدريب األساتذه على تحميل المواد على VLE (Virtual Learning Environment) أدارة موقع الجامعه.             

   المناهج الجامعه ومساعدتهم على تهيئة األمتحانات وتجميع النتائج أون الين وذلك عبر دورات خاصه يقوم بها قسم            

 في الجامعه ودائرة تعزيز الجودة           
 

 االكاديمية الشهادات

 

 
   2019 تموز           
  بورموث المملكه المتحده ITTC من مدرسة   ، CELTAدورة اللغه االنكليزية           

              شهاده كايمبرج االنكليزيه من المستوى الخامس في تدريس اللغه االنكليزيه للمتحدثين بلغات اخرى             

 

  2019 آذار             

  MICROTECK - MTCNA  شبكاتدورة            

 وتكون قادرة على   ROUTERمع برنامج نظام التشغيل   MICROTECKتدريب كيفية استخدام جهاز الراوتر              

 باإلنترنت. لتكوين وإدارة ، لذلك توفير الخدمات األساسية للعمالء CILENTاالتصال              

 

 

Manar.nasrat@muc.edu.iq 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&

hl=ar 
 
 https://orcid.org/0000-0003-3622-3794 
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 2010 تموز -2008شباط  

 المملكه المتحده –جامعه بورت سموث ، ماجستير 

 .تصميم خريطة قابلة للنقر على اإلنترنت لمترو أنفاق لندناألطروحه:  

 بحوث المشروع تكوين الشبكه, أدارة الشبكه والتصميم, هندسة شبكات العميل, , IPالمواد: أدارة النظم, أتصاالت             

 أتصال البيانات والشبكات, مشروع فرديالظاتصاالت األمنيه, والتخطيط,             

 
                   

 2007 تموز – 2004أيلول 

 المملكه المتحده –جامعة بورت سموث ، بكلوريوس هندسه 

 هالسلكيوسماعه األطروحه: تصميم وأنشاء مايكروفون  

 , مشروع الويب, 2الحاسوب , 1, شبكات األتصاالت األلكترونيه 1الدراسات المهنيه, الحاسوب  (1)المواد: المرحله                

 .نظام السلكي ,إلكترونيات الكمبيوترتطبيق األنترنت, مقدمه في تكوين النظم,              

  2البرمجيات والنظم ,1اتصال البيانات والشبكة  ,3الحوسب ,الممارسة البروفيسور وإدارة الوظيفي (2)المواد: المرحله                

 .4الحوسب ,1إلكترونيات االتصاالت  ,مشروع جماعي ,تكوين النظام واإلدارة 2,البيانات واالتصاالت والشبكة           

         مشروع فردي، شبكات الوسائط , RFهندسة ,تصميم الشبكة واألمن ,الصوت والفيديو الرقم (3)المواد: المرحله                

  ميكروويف والتكنولوجيا الالسلكية. ,اإلدارة والتكنولوجيا المهنية ,إدارة النظم المتقدمة والمسؤول ,  المتعددة             

 

              
 

 2003تموز  – 2002أيلول 

 المملكه المتحده –بورت سموث  - كلية هايبري، دبلوم 

  

 2002تموز  – 2000أيلول 

 المملكه المتحده –بورت سموث  - كلية هايبري، ثانويه 

 
 

 المهارات
 اللغة اإلنجليزية.طالقة في  •

 (EXCEL, WORD, POWERPOINT, ACCESS)مايكروسوف أوفيس  •

• E-LEARN 

• SET VIRTUAL CLASS ONLINE EXAM FOR ENGLISH LANGUAGE 

 

 

 

 

 
  

  

 


