
 

 لمعلومات الشخصٌة

  اسراء حبٌب كاظم البصٌراوي  االسم الثالثً واللقب
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 العراق/البصره/المعقل محل التولد

 عراقٌه الجنسٌة

 متزوجه الحالة الزوجٌة

 4 عدد األطفال

 العراق/البصره/ ابً الخصٌب  العنوان

 Esraa.kadhim@uobasrah.edu.iq /// esraahabeebkadhim8@gmail.com البرٌد االلكترونً

  تلفون

 مدرس اللقب العلمً

 هندسه كهرباء االختصاص العام

 االلكترونٌك واالتصاالت االختصاص الدقٌق

  االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

 Modelling of the Human 39/63/3162 الدكتوراه

Body Dynamic Channels 

 العراق البصره  

 Performance Analysis of 31/9/3111 الماجستٌر

Quadrature 

Frequency/Phase 

Modulation Systems 

 العراق البصره 

 المهارات

  المهارات

 جٌده جدا اللغة العربٌة

 جٌده جدا  اللغة االنكلٌزٌة

  لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

كلٌة التربٌه /جامعة  طرائق التدرٌس 

 البصره

 3119 اسبوع واحد

    

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الحالٌة(الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة 

 3111 6999 مهندسه /كلٌة الهندسه / وحدة الحاسبه واالنترنت

 3162 3111 مدرس مساعد

 الى االن  3162 مدرس 

 



 
 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

Characteristics of on-body communication 

dynamic channel for wireless body area 

network 

IJEIT (International Journal of Engineering and 

Innovative Technology ) /2014 

The effect of properties of the human body on 

static characteristics channel on body 

communication 

Journal Transactions on Network and 

Communication (TCN) / 2014 

Human effect on On-Body Selective 

Combining at 2.4GHz 

IEEE explorer/ org. 2014 

  

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
A Statistical Channel Characteristics for UWB 

Body Area Communication 

ISSC Conference  2014 (25th Irish Signals and 
Systems Conference 2014) / University of Limerick / 

Killarney, Co. Kerry, Ireland 

 

Influence Human Body on Impedance of 
wearable Antenna 

SCICT Conference in Najaf / Iraq/ 2013 

Study of SAR Measurements For MSPA 
(4.5GHz) and MOA(2.45GHz) 
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 والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌةالجوائز وكتب الشكر 

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

البحث العلمً المتمٌز خدمة لواقع  مجلس محافظة البصره  3161 كتاب شكر وتقدٌر 

 المحافظه االكادٌمً .

    

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة 
 مرحله اولى  اسس الهندسه الكهربئٌه 

 مرحله ثالثه  هندسة المواد الكهربائٌه 

 مرحله اولى  مختبر اسس الهندسه الكهربئٌه 

 مرحله ثالثه مختبر الكهرباء والقوى والمكائن 

 مرحلة ثانٌه  مختبر حاسبات 

 عدد الرسائل / واالطارٌح االشراف على الدراسات العلٌا
  

  

  
 



 
 

 


