السيرة الذاتية
Curriculum Vitae
Ahmed Jameel Abdulqader
Lecturer Assist. Ph.D. student
Dept.: Systems and Control Engineering
College of Electronics Engineering
Ninevah University

:البيانات الشخصية

Personal Information:

 احمد جميل عبدالقادر: االسم الرباعي واللقب

Name : Ahmed Jameel Abdulqader

1986-04-09: تاريخ ومكان الميالد

Date and place of Birth : 09/04/1988- Mosul

 ذكر:الجنس

Gender : Male

 تموز17 /  موصل:العنوان الحالي

Permanent address : Mosul – 17 Tamoze

2016 / 12 / 26

First Career date : 26-12-2016

E-mail : البريد االلكتروني

المنصب األداري الحالي ان وجد

07510094946 : رقم الموبايل

Mob: +9647510094946
Nationality: Iraqi

:تاريخ اول تعيين بالوظيفة

 عراقي:الجنسية
ahmed.abdulqader@uoninevah.edu.iq , ah_8611@yahoo.com

الشهادات والمؤهالت

Academic Qualifications

:الشهادة

Education:

 ماجستير هندسة اتصاالت-1

1- MSc Communication Engineering

2013-2012- جلمعة موصل – العراق

University Of Mosul - Iraq 2012 –2013

 الكترونيك واتصاالت/  بكالوريوس هندسة كهرباء-2

1- BSc Electrical Engineering/ Electronics &
Communication
University of Mosul – Iraq 2006-2009

2009-2005 – جامعة الموصل – العراق
 مدرس مساعد: اللقب العلمي

Job Title : Lecturer Assistant

 هندسة كهرباء:التخصص العام

Major : Engineering

 اتصاالت:التخصص الدقيق

Specialist : Communication

اللغات

Languages
Arabic & Turkman: Native or bilingual
proficiency
English & Turkish : Intermediate

 لغة االم: العربية والتركمانية
 مستوى جيد: االنكليزية والتركية
 بعض المفردات والقابلية على الفهم: الكردية

Kurdish: Acceptable and able to learn more
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السيرة الذاتية
Curriculum Vitae
مهارات الكومبيوتر

Computer literacy
Office Programs : Advance Level ( Word , Excel ,
) Outlook and PowerPoint
Engineering specialist platforms : CST and
MATLAB

برامج االوفيس مرحلة متقدمة
برامج هندسية تخصصية
الخبرات العلمية
القاء محاضرات للمناهج التالية :

Academic Experience

 اتصاالت تناظرية ورقمية المرحلة الثالثة (
 -2017لحد االن )
 الدوائر الكهربائية للمرحلة االولى (-2017
) 2018

 برمجة بلغة )2017-2016( C++

Lecturing Experience:
–  Analog and Digital Communication (2017
until now) – 3rd Class
) Electrical Circuit (2017-2018
) C++ (2016-2017

مختبر الدوائر الكهربائية للمرحلة االولى بين ( -2017

)Electrical Circuit Lab ( 2017-2018

) 2018

مختبر البرمجة للعام ( )2018-2017

)Programming Lab. (2018-2017

مختبر معالجة االشارات الرقمية للعام ( -2017لحد

)DSP Lab. (2018- until now

االن)
ورش العمل والتدريب

Workshops Participation and Trainings

-1حضور ورشة فعاليات المؤتمر الثامن لتطوير
التعليم العربي بعنوان "التعليم الرقمي  ..تحديات

1- Global Board for Training and
) Consultancies (4-3 March 2018

الحاضر وافاق المستقبل" التي اقيمت في مصر من
قبل مجموعة البورد العالمية بتاريخ 2018/4 / 4-3
حضور اربعة ندوات في قسم الكهرباء  /كلية الهندسة /

2- Attendance of four seminars in the
Department of Electricity / Faculty of
Engineering / University of Mosul

جامعة الموصل
كتب الشكر

Certificate of Appreciation

الحصول على العديد من كتب الشكر من قبل رئيس الجامعة والسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية
المشاركة في المؤتمرات والندوات

Participations in the International Scientific Conferences

المشاركة في كثير من الندوات والمؤتمرات
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النشر

Publications
( Published papers ) البحوث المنشورة
 بحوث في مجالت ومؤتمرات هندسية عالمية10 نشر اكثر من

Seminars
الحلقات النقاشية
th
 Giving seminar in front of 4 class for Systems
(  القاء حلقة نقاشية في قسم النظم والسيطرة بعنوان
and Control Department titled as (Radio
Radio Frequency Planning for LTE
Frequency Planning for LTE Network) in -032017-03- فيNetwork
2017
اللجان
2018-2017  عضو لجنة امتحانية للفصلين الدراسيين-1
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