
 

 11من  1صفحة     

 

 ةالذاتي ةالسير

 عمر علي عذاب:    ـمـــــاالسـ

 6791 :تاريخ الميـالد

 ئيةكهرباالهندسة ال : العامالتخصص 

  و شبكات الحاسبات هندسة أألتصاالت :  خصص الدقيقالت

 مدرس :لقب العلميال

 انكليزي /عربي  :اللغات

 kecbu.uobaghdad.edu.iq@omarali  :االلكترونيالبريد 

oaa.infocom@yahoo.com 

 .المؤهالت العلمية: أواًل  

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

6  
 بكالوريوس

 
 6771 الهندسة بغدادجامعة  العراق

 2006 الهندسة نهرينجامعة ال العراق الماجستير  2

 2009 الهندسة بغدادجامعة  العراق الدكتوراه  3

 

 .التدريس الجامعي: ثانيًا  

 الى -الفترة من  الجامعة (المعهد/ الكلية )الجهة   ت

 2000 – 6777 النهرين كلية الهندسة/قسم الهندسة االلكترونية و االتصاالت   6

 2002 – 2000 النهرين كلية الهندسة/قسم هندسة الحاسوب   2

 2002-2006 بغداد كلية الهندسة/قسم هندسة الحاسبات   3

 لحد االن -2002 بغداد كلية الهندسة الخوارزمي   /هندسة المعلومات و االتصاالت قسم  4

5     

1     

 

 

 
 

 الصورة 

 

mailto:kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:oaa.infocom@yahoo.com


 

 11من  1صفحة     

 

 .التي أشرف عليها( الرسائل طاريح،األ) :ثالثًا  

 القسم اسم األطروحة ت
/ ماجستير 

 دكتوراه
 السنة

/ هندسة الميكاترونكس  تتبع و رسم مسار االنسان االلي الطائر  6

 جامعة بغداد

 2063 ماجستير

 

 .والندوات العلمية التي شارك فيها المؤتمرات: رابعًا  

 نوع المشاركة مكان انعقادها الجهة المنظمة السنة العنوان ت

المؤتمر الدولي للفيزياء و   6

 الهندسة

30-36 

/62 /2063 

قسم علوم الفيزياء و 

قسم هندسة 

جامعة / الميكاترونكس

 بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد 

عضو اللجنة 

 العلمية للمؤتمر

+ حسين . د+ مالك . د 2063/  66  الملتقى العلمي في الكلية  2

لهندسة ا)رافد . د

 (الخوارزمي

قاعة 

/  الخوارزمي

 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي الطالبي   3

 لثالثا

64-

65/5/2063 

كلية الهندسة 

جامعة / الخوارزمي

 بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

و  حضور

   مناقشة مشاريع

المؤتمر الدولي للتنمية   4

 المستدامة في العراق

1-

7/5/2063 

هيئة البحث و 

وزارة التعليم /التطوير

 العالي في العراق

/ قاعة الحكيم 

 جامعة بغداد 

 حضور

المؤتمر العلمي الطالبي   5

  لثانيا

61-

69/5/2062 

كلية الهندسة 

جامعة / الخوارزمي

 بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

و  حضور

   مناقشة مشاريع

الهندسة المستدامة "ندوة   1

 "الواقع و الطموح..

قسم هندسة عمليات  67/3/2062

كلية الهندسة /التصنيع

جامعة / الخوارزمي

 بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

 حضور

توظيف التقنيات "ندوة   9

الحديثة للمعلومات في تنمية 

 "وتطوير المجتمع

المعلومات قسم هندسة  1/3/2062

كلية /واالتصاالت

/ الهندسة الخوارزمي

 جامعة بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

رئيس اللجنة 

 التنسيقية للندوة

امنية المعلومات و "ندوة   1

االتصاالت و اثرها على 

مستقبل الحكومة االلكترونية 

 "في العراق

قسم هندسة المعلومات  1/3/2062

كلية /واالتصاالت

/ المعلوماتهندسة 

 جامعة النهرين

قاعة كلية 

هندسة 

/ المعلومات

جامعة 

 النهرين

ممثل عن قسم 

هندسة 

المعلومات و 

االتصاالت في 

كلية الهندسة 

 الخوارزمي



 

 11من  3صفحة     

 

 نوع المشاركة مكان انعقادها الجهة المنظمة السنة العنوان ت

ليث . د+ أحمد ستار.م 2066/  66  الملتقى العلمي في الكلية  7

. م.م+ جميل بني 

كلية )عالء عبد االمير 

 (الهندسة الخوارزمي

قاعة 

/  الخوارزمي

 جامعة بغداد

 حضور

-IQ 20-1مؤتمر النطاق العراقي   60

2066 

هيئة االعالم و 

 االتصاالت

النادي 

/ اللبناني 

 بغداد

 حضور

اخالقيات "الندوة المعنونة   66

 "المهنة الهندسية

كلية الهندسة  62/2060

 الخوارزمي

قاعة 

الخوارزمي 

 جامعة بغداد/

 حضور

هندسة المعلومات و "الندوة   62

االتصاالت في قطاعات 

 " الدولة

 

قسم هندسة المعلومات  66/5/2060

كلية / و االتصاالت

/ الهندسة الخوارزمي

 جامعة بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

 مقررالندوة

التحديات "المؤتمر الوطني   63

 " الواقع والطموح..البيئية

مركز +وزارة التعليم  69/3/2060

بحوث السوق وحماية 

المستهلك في جامعة 

 بغداد

/ قاعة الحكيم 

 جامعة بغداد 

 بحث 

.. تكنولوجيا االنترنت"ندوة   64

 " الواقع والطموح

65/62/

2007 

قسم هندسة الحاسبات  

/ في كلية الهندسة 

 جامعة بغداد

قاعة مهدي 

/ حنتوش

 جامعة بغداد 

ممثل عن قسم 

هندسة 

المعلومات و 

في  االتصاالت

كلية الهندسة 

 الخوارزمي

امن "المؤتمر التعريفي   65

 " شبكة االنترنت في العراق

22-23 

/7/2007 

شركة دجلة نت لحلول 

 الشبكات   

قاعة قرطبة 

فندق /

المنصور 

 بغداد/ميليا

ممثل عن رئيس 

جامعة بغداد و 

كلية الهندسة 

 الخوارزمي 

المؤتمر العلمي الطالبي   61

 االول 

27-

30/4/2007 

كلية الهندسة 

جامعة / الخوارزمي

 بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

عضو اللجنة 

التحضيرية 

للمؤتمر و مقرر 

 الجلسة الثانية 

المؤتمر العلمي السادس   69

 جامعة بغداد/ لكلية الهندسة 

جامعة / كلية الهندسة  5/4/2007

 بغداد

/ قاعة الحكيم 

 جامعة بغداد 

ممثل عن قسم 

هندسة 

المعلومات و 

االتصاالت في 

كلية الهندسة 

 الخوارزمي

المؤتمر العلمي الثالث لكلية   61

 جامعة بغداد/ العلوم 

24-

21/3/2007 

جامعة / كلية العلوم 

 بغداد

/ قاعة الحكيم 

 جامعة بغداد 

ممثل عن كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي



 

 11من  4صفحة     

 

 نوع المشاركة مكان انعقادها الجهة المنظمة السنة العنوان ت

اّليات التعاون مع "ندوة   67

لرفد  IEEEمنظمة 

التخصصات الهندسية 

الحديثة في الجامعات 

 " العراقية

قسم هندسة المعلومات  24/2/2007

و االتصاالت بالتعاون 

في  IEEEمع فرع 

 العراق

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

عضو اللجنة 

التحضيرية 

للندوة مع القاء 

محاضرة بعنوان 

المجتمع و "

تكنولوجيا 

 "االنترنت

الثاني لكلية المؤتمر العلمي   20

جامعة / الهندسة الخوارزمي 

 بغداد

22-

23/4/2001 

كلية الهندسة 

جامعة / الخوارزمي 

 بغداد

قاعة 

/ الخوارزمي 

 جامعة بغداد

 بحث 

المؤتمر الدولي السادس   26

للمنظومات واالشارات و 

 االجهزة

   IEEE SSD' 09 

 IEEEمنظمة   2007

 العالمية

 بحث  تونس/ جربا 

 

 .المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم: خامساً  

 ةالسن محل النشر سم البحثا ت

مدى تأثير الموجات الكهرومغناطيسية "  6

 "على صحة االنسان

دائرة البحث  الىمقدمة دراسة شاملة و موسعة 

والتطوير في وزارة التعليم العالي و البحث 

 العراقية العلمي

2060 

 

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية: سادساً  

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 64/6/2064منذ استشاري مهندس  24/60/6771 نقابة المهندسين العراقية   6

ممثل كلية الهندسة الخوارزمي فيها منذ  36/62/2003 نقابة المعلمين العراقية   2

30/3/2062 

دراسة و معالجة اسباب "الوزارية  لجنةال  3

 "سوء خدمة الهاتف النقال في العراق

ممثال عن وزارة التعليم العالي و البحث  67/1/2007

العلمي في اللجنة التي يرأسها وزير 

االتصاالت و عضوية عدد من الوزارات 

 المعنية



 

 11من  5صفحة     

 

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

اللجنة الفنية االستشارية لمواصفات "  4

التابعة للجهاز " المستلزمات الكهربائية

المركزي للتقييس و السيطرة النوعية في 

 وزارة التخطيط و التعاون االنمائي

 استشاري 60/1/2007

 عضو هيئة التحرير 2063 مجلة الخوارزمي الهندسية  5

عضو اللجنة المكلفة بتأسيس اكاديمية  2062 -4-25 لعراقياشبكة االعالم   1

 و تكنولوجيا االعالمهندسة 

 

 .االخرىاألنشطة العلمية : سابعا  

( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط 6نوع النشاط ت

 الكلية

التقييم العلمي للعديد من البحوث   6

وبحوث الترقية المقدمة للنشر 

   للسادة التدريسيين

الهندسية و المؤتمرات ت مجالال

 العراقيةالعلمية 

منذ عام 

و  2002

 لحد االن

( خارج ل وداخ)

 الكلية

لجان  ة و عضوية العديد منسارئ  2

االستالل للنظر في بحوث 

الترقية المقدمة من السادة 

 التدريسيين

قسم هندسة المعلومات و االتصاالت 

هندسة الطب الحياتي و قسم  قسمو

الهيئة العراقية  هندسة الميكاترونكس

 للحاسبات و المعلوماتية

منذ عام 

و  2002

 لحد االن

( خارج ل وداخ)

 الكلية

المشرف العلمي على الموقع   3

االلكتروني لمجلة الخوارزمي 

 الهندسية

و  2063 مجلة الخوارزمي الهندسية

 لحد االن

 الكلية لداخ

ركة في دورة شبكات االمش  4

 الحاسبات 

كلية الهندسة  /وحدة التعليم المستمر

جامعة بغداد بادارة  /الخوارزمي 

 المهندس سالم الجبوري

من  للمدة

69-

21/4/

2005 

 الكلية لداخ

                                                 
6

 .وما شابه... تبادل خبرات علمية/ تسويقي / صناعي / بحثي : نوع النشاط 



 

 11من  6صفحة     

 

( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط 6نوع النشاط ت

 الكلية

االشراف على العديد من مشاريع   5

 طالب المرحلة المنتهية 

قسم هندسة المعلومات و االتصاالت 

جامعة / في كلية الهندسة الخوارزمي 

 بغداد

منذ عام 

و  2002

 لحد االن

 الكلية لداخ

مناقشة العديد من مشاريع طالب   1

 المرحلة المنتهية 

المعلومات و االتصاالت قسم هندسة 

في كلية الهندسة الخوارزمي وقسم 

/ هندسة الحاسبات في كلية الهندسة 

 جامعة بغداد

منذ عام 

و  2002

 لحد االن

( خارج ل وداخ)

 الكلية

على  ةشرفمالرئاسة اللجنة   9

الجهزة ل سنويالمعرض ال

بمناسبة يوم العلمية الطالبية 

   جامعة بغداد

االتصاالت  قسم هندسة المعلومات و

جامعة / في كلية الهندسة الخوارزمي 

 بغداد

لالعوام 

و  2066

2062  

 الكلية لداخ

المشاركة في اعداد دليل   1

التجارب لمختبر االتصاالت 

 للمرحلة الرابعة 

قسم هندسة المعلومات و االتصاالت 

جامعة / في كلية الهندسة الخوارزمي 

 بغداد

 الكلية لداخ 2063

االشراف على مختبر   7

االلكترونيك و االتصاالت و 

 مختبر البرامجيات و الشبكات 

قسم هندسة المعلومات و االتصاالت 

جامعة / في كلية الهندسة الخوارزمي 

 بغداد

منذ عام 

و  2002

 لحد االن

 الكلية لداخ

على  ةشرفمالرئاسة اللجنة   60

  طالبتابعة مشاريع التخرج للم

و االتصاالت قسم هندسة المعلومات 

جامعة / في كلية الهندسة الخوارزمي 

 بغداد

منذ عام 

و  2062

 لحد االن

 الكلية لداخ

اجراء المقاصة العلمية للمناهج   66

الدراسية للعديد من الطلبة 

الوافدين من خارج العراق الى 

 جامعة بغداد

قسم هندسة المعلومات و االتصاالت 

جامعة / في كلية الهندسة الخوارزمي 

 بغداد

منذ عام 

و  2009

 لحد االن

 الكلية لداخ



 

 11من  7صفحة     

 

( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط 6نوع النشاط ت

 الكلية

المشاركة في امتحان التوفل   62

 Official TOEFLالرسمي 

من  419والحصول على درجة 

في  1من  4ودرجة  190

 امتحان الكتابة المرافق للتوفل

/ كلية التربية ابن رشد / مركز توفل 

 جامعة بغداد

 خارج الكلية 2060

المشاركة في دورة التأهيل   63

 التربوي للتدريسيين 

مركز طرائق التدريس في جامعة 

 بغداد

للمدة من 

الى  61/5

63/1/

2002 

 خارج الكلية

المشاركة في دورة اللغة العربية   64

 للتدريسيين 

مركز طرائق التدريس في جامعة 

 بغداد

للمدة من 

الى  61/5

63/1/

2002 

 خارج الكلية

في عملت مهندسا استشاريا   65

/ مختبر االلكترونيك الرقمي 

و   OBDHمنظومة 

Telemetry/Telecommand  

مديرية بحوث  / شركة البتاني العامة

 تكنولوجيا الفضاء

للمدة من 

6/1/

الى  2002

36/3/

2003 

 خارج الكلية

المشاركة في الورشة التدريبية   61

للتعلم االلكتروني و انشاء 

 المراكز االفتراضية في العراق 

اقامتها منظمة اليونسكو في جامعة 

 فيالدلفيا في االردن

للمدة من 

1/66/

الى  2007

60/66/

2007 

 خارج الكلية



 

 11من  8صفحة     

 

( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط 6نوع النشاط ت

 الكلية

المشاركة في برنامج المعايشة   69

بين اساتذة الجامعات و دوائر 

الدولة في مختبر االلكترونيك 

 الرقمي 

مديرية بحوث  / شركة البتاني العامة

 تكنولوجيا الفضاء

للمدة من 

6/9/

الى  2002

36/1/

2002 

 خارج الكلية

النجاح في امتحان والمشاركة   61

الكفاءة باللغة االنكليزية الذي 

يؤهل للقبول في الدراسات العليا 

 في الجامعات العراقية  

/26/2 جامعة بغداد /كلية التربية للبنات 

6771 

 خارج الكلية

اللجنة  ية عضورئاسة و   67

المشرفة على نشاطات كلية 

الهندسة الخوارزمي في مهرجان 

السيادة السنوي لالبداعات 

 الشبابية 

عوام لال و الرياضة وزارة الشباب

و  2066

2062 

 خارج الكلية

رئاسة و عضوية اللجنة المشرفة   20

صناعية الالمنجزات على جناح 

 كليةلل

 لالعوام معرض بغداد الدولي/ وزارة التجارة 

و  2066

2062 

 خارج الكلية

رئاسة اللجنة المشرفة على جناح   26

كلية في صناعية للالالمنجزات 

 " العمل للعمل"معرض 

مدة من لل شركة العراق للمعارض التجارية

24 – 29 

 /7  / 

2062 

 خارج الكلية

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها :ثامنا 

 السنة المادة القسم ت

 2002-2006 االتصاالت دوائر الحاسباتهندسة   6



 

 11من  9صفحة     

 

 2005 -2006 نظم االتصاالت هندسة المعلومات و االتصاالت  2

 2066-2001و 

 و

2062 - 2064 

 

 2001 -2009 معمارية الحاسبة هندسة المعلومات و االتصاالت  3

 -2062و 

2063 

 2001 -2009 ++البرمجة بلغة سي  هندسة المعلومات و االتصاالت  4

 2066-2060و 

 2060-2007 الرقمي المنطق هندسة المعلومات و االتصاالت  5

المجاالت  هندسة المعلومات و االتصاالت  1

الكهرومغناطيسية 

الهوائيات و

 وانتشارالموجات 

2066 - 2062 

 2064 - 2066 معمارية االنترنت      هندسة المعلومات و االتصاالت  9

مختبرتصميم المنظومات  الهندسة االلكترونية واالتصاالت  1

  6(/DSD)الرقمية 

6777 – 2000 

مختبرتصميم المنظومات   الهندسة االلكترونية واالتصاالت  7

  2(/DSD)الرقمية

6777 – 2000 

مختبرالتصميم بمساندة  الهندسة االلكترونية واالتصاالت  60

 (  CAD)الحاسوب 

6777 – 2000 

 2002 – 2000 مختبرالبرمجة بلغة بيسك  هندسة الحاسوب  66

 مختبرمعمارية الحاسوب  هندسة الحاسوب  62

 

2000 – 2002 

 2002 – 2000 مختبرالمعالج الدقيق  هندسة الحاسوب  63

 2002 – 2000 مختبرااللكترونيك الرقمي  هندسة الحاسوب  64

 2002 – 2000 مختبرالتحليالت العددية  هندسة الحاسوب  65

 2002-2006 مختبر دوائر االتصاالت  قسم هندسة الحاسبات  61

البرمجة بلغة سي مختبر  هندسة المعلومات و االتصاالت  69

++ 

2009- 2001 

 2066-2060و 

 نظم االتصاالتمختبر       هندسة المعلومات و االتصاالت  61

6-  

2060-2064 

  



 

 11من  11صفحة 

 

 .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور: تاسعاً  

ت

    

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد ة العلميةالمجل عنوان البحث

6  Windows-

Based Active-

Router Design 

And Evaluation 

Sixth IEEE 

International 

Multi-

Conference on 

Systems, 

Signals and 

Devices SSD’ 

09 March 23-

26, 2009 

Djerba, 

Tunisia. 

  Djerba, Tunisia. 

2  Windows-

Based Special 

Applications 

Router 

Journal of Al-

Khwarizmi 

Egineering, 

Nov. 2009, 

Iraq. 

4 5 College of Al-

Khwarizmi 

Egineering 

3  Effect Of 

Mobile Phone 

On Human 

Health 

National Conf. 

of 

Environmental 

Challenges, 

March 2010, 

Iraq. 

   

4  A Windows-

Based Active-

Router 

Architecture 

Journal of 

University of 

Anbar for Pure 

Science, 2010 

3 4 University of Anbar 

 



 

 11من  11صفحة 

 

 .الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر، : عاشراً  

ت

    

الجائزة أو  كتاب الشكر أو

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 67/3/2064 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  6

جامعة / رئيس قسم علوم الفيزياء العلوم وعميد كلية  شكر وتقدير  2

 بغداد

30/62/2063 

 25/66/2063 رئيس جامعة بغداد مباركة و تثمين جهود  3

 20/66/2062 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  4

 67/66/2062 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  5

 29/7/2062 الدولية للمعارض و المؤتمراتشركة العراق  شكر وتقدير  1

 65/5/2062 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  9

 63/3/2062 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  1

 69/6/2062 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  7

 21/62/2066 وزير التعليم العالي و البحث العلمي شكر وتقدير  60

 27/5/2066 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  66

 69/3/2060 وزير التعليم العالي و البحث العلمي شهادة تقديرية وشكر   62

 66/4/2060 الوكيل االقدم لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي شكر وتقدير  63

 20/4/2060 بغداد المساعد االداري لرئيس جامعة شكر وتقدير  64

 67/5/2007 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  65

 21/2/2007 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  61

 26/6/2004 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر وتقدير  69

 69/9/2004 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  61

 7/1/2004 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي وتقديرشكر   67

 3/62/2003 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الخوارزمي شكر  20

 30/62/2002 جامعة بغداد/ عميد كلية الهندسة الثانية شكر وتقدير  26

 65/1/2002 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  22

  



 

 11من  11صفحة 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة:حادى عشر  

 سنة النشر سم الكتابا ت

6    

 

 .التدرج الوظيفي :ثاني عشر 

ت

    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة

 2002-6777 جامعة النهرين/كلية الهندسة  عيدم  6

 2002-2006 جامعة بغداد/كلية الهندسة  تدريسي  2

 لحد االن -2002 جامعة بغداد/كلية الهندسة الخوارزمي   تدريسي  3

 


