
 

 

 

 

 

 

 

 انسيزه انذاحيو
 

 

 

 

      احمذ اسماعيم خهيم:       ـم ـــــــــاالســ

  12/9/2911 : حاريخ انميـالد 

 مخزًج انحانت انزًجيت :

 1    ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذيـــــــــــانت

 نيزر / ىنذست انكخزًنيت ًاحصاالث:             صــانخـخـص

 ًل ًحذة ضمان انجٌدةمسؤ:       و ــــــانٌظيف

 ماجسخيز      انذرجت انعهميت :

 معيذ انهيزر نهذراساث انعهيا / جامعت بغذاد:                عنٌان انعمم

   1142772انعمم   :       ىاحف

   71972171971:       انياحف اننقال

 laserqaa@yahoo.com كخزًني :انبزيذ إالن

 .أًالً : انمؤىالث انعهميت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة جة العلميةالدر

 بكالوريوس
 

 2002 الهندسة بغداد

 2002 معهد الليزر بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

  



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : انخذرج انٌظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذريس انجامعي . 

 الى -مه الفترة   الجامعة )المعهذ / الكلية(  الجهة ت

-1/2/2002 بغداد كلية هىذسة الخوارزمي 1

1/3/2010 2    

 

 رابعاً : انمقزراث انذراسيت انخى قمج بخذريسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــمال مـــالقس ت

هندسة المعلومات  1

 واالتصاالت

 2002 المعالج الدقيق

2    

 

 :انخي أشزف عهييا( انزسائم  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   اليوجد 1

2    

 

 الى -الفترة مه  الجهة الوظيفة ت

 11/10/0229-02/9/0222 كلية هىذسة الخوارزمي/جامعة بغذاد مهىذش 1

 لحذ االن -11/10/0229 بغذاد معهذ الليسر / جامعة مذرش مساعذ 0

2    



 

 

 

 

 

 

 

 انخي شارك فييا.انعهميت ًاننذًاث انمؤحمزاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــسنال عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

الليزر والمواد الهندسية “ 1
المتقدمة : التكنولوجيا 

 والتطبيقات"

الجامعة  –بغداد  2012

 التكنولوجية

 حضور

المؤتمر العلمي االول عن  2
مستقبل شبكات االتصاالت 

 في العراق"

 مشارك جامعة النهرين –بغداد  2012

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

مسؤول وحدة ضمان االجودة في معهد الليزر 

 للدراسات العليا

 

ادارة الموقع  االلكتروني لمعهد الليزر للدراسات 

 العليا

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Real Time Quantum Bit Error Rate 

Performance Test for a Quantum Cryptography 

System Based on BB84 protocol 

 

 2009 المجلة العراقية لليزر

2 Generation of Weak Coherent Pulses for 

Quantum Cryptography Systems 

 

 2010 رالمجلة العراقية لليز

3 Detection of the photon number splitting attack 

by using decoy states quantum key distribution 

system 

International Journal of 

Research and Reviews 

in Computer Science 

(IJRRCS) 

UK 

2011 

4 Coherent One-Way Protocol : Design and 

Simulation 

 

IEEE 2012 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   نقابة المهندسين العراقيين   

    

  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

1 CCNA  Exploration: Network 

Fundamentals 

CISCO 2010 

2 CFI 

(Certified Fiber Installer) 
ETA 2011 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية 

 االوكليسية           

 


