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 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  

  

  

  

  

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 المنح سبب المانحة الجهة تارٌخها الشهادة

 رصٌنة محالت فً بحوث نشر الوزٌر السٌد 3102-6-31 تقدٌر و شكر

 رصٌنة مجالت فً بحوث نشر الجامعة رئٌس السٌد  3102-9-7   وتقدٌر شكر

 صناعً تطبٌق افظل مورس جون-لٌفربول جامعة  3101    جائزة

    

    

    

 

 

   



 

 الخبرات التدرٌسٌة

 الدراسٌة المرحلة درستها التً الماد اسم
 االلكترونٌة دوائر -الهٌكلٌة البرامج-الخوارزمٌات

 C++- AutoCAD-الكهربائٌة الدوائر تحلٌل-والمنطقٌة

 كهرباء-حاسبات-الثانٌة  

 كهرباء-حاسبات-االولى   هندسً رسم -الحاسبات مبادئ -الرٌاضٌات

 كهرباء-الثانٌة  هندسٌة مشارٌع-االكترونً المعالج -سٌطرة

PLC-حاسبات-كهرباء-رابع  هندسٌة مشارٌع-سٌطرة.م 

 واالطارٌح/  الرسائل عدد العلٌا الدراسات على االشراف
  

  

  

  

  

 

 

 


