
	
	
	
	
	

	

 المعلومات الشخصیة

		كبیان	جبار	محسن	االسم الثالثي

	muhsin.alamery@stu.edu.iq	البرید االلكتروني

	دكتوراة	الشھادة

	مدرس	اللقب العلمي

	االتصاالت	ھندسة	االختصاص العام

	الالسلكیة	الشبكات	االختصاص الدقیق

 االھتمامات
	البحثیة

	لالتصاالت	الخامس	الجیل	تقنیات	المتحسسات،	شبكات	الھوائیات،	الرقمیة،	االتصاالت

	الشھادات وااللقاب العلمیة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاریخھا الشھادة

	network	internet	Wireless	2005 الدكتوراه
(WAN)	application	using	
distributed	network	
intelligence	(DNI)	

	ساوث	جامعة
	لندن	بنك

	المملكة
	المتحدة

	correction	error	optimum	Near	2002 الماجستیر
coding	and	decoding:	turbo	
code	data	link	

	ساوث	جامعة
	لندن	بنك

	المملكة
	المتحدة

	الدورات التدریبیة

 تاریخ الدورة مدة الدورة الدورةمكان  اسم الدورة

دورة تأھیل 
  DQPالعمداء

	تركیا،	المتحدة،	المملكة
	اربیل

	2012	سنة

 ISOتطبیق نظام 
 العالمي

	2019	اسبوع	العمارة	التقني	المعھد

ادارة الموارد 
 البشریة

	2/2019	اسبوع	العمارة	التقني	المعھد

	11/2018	اسبوع	العمارة	التقني	المعھد البیت الذكي



	
	
	
	
	

	

	

 النشاط البحثي
 مكان وتاریخ النشر اسم النشاط

USING	A	MODIFIED	MOBILE	AGENT	IN	
LOCAL	AREA	NETWORK	MANAGEMENT	

	2011	التقني،	مجلة

Observation	and	Analysis	of	Wireless	
Network	Performance	by	an	Intelligent	
Technology	

	2010	میسان،	ابحاث	مجلة

	لغة	باستخدام	االمتحانیة	اللجنة	نظام	برنامج	تصمیم
6/	بیسك	فیجوال	البرمجة 	

	2007	میسان،	ابحاث	مجلة

 

المكتبة االفتراضیة 
العلمیة العراقیة 

)IVSL( 

	6/2012	اسبوع	العمارة	التقني	المعھد

اساسیات االنترنیت 
والحاسوب 
 وتطبیقاتھا

	3/2009	اسبوع	میسان	جامعة

ربط الدوائر المنطقیة 
القابلة للبرمجة 

PLC 

	2006	شھر	مصر

	2006	اسبوع	العمارة	التقني	المعھد صیانة الھاتف النقال

اسالیب ربط الشبكات 
 الالسلكیة وصیانتھا

	2002	اسبوع	لندن

	المناصب االداریة

 الى الفترة من الفترة الوظیفة (تبدأ من الوظیفة الحالیة)
ً 	11/2018	المواد	ادارة	تقنیات/	قسم	رئیس 	حالیا

	11/2014	9/2012	االتصاالت	تقنیات/		قسم	رئیس

	9/2012	9/2010	االتصاالت	تقنیات/		تدریسي

	9/2010	9/2008	االلكترونیك	تقنیات/		قسم	رئیس

	9/2008	9/2006	االلكترونیك	تقنیات/		تدریسي

	9/2006	9/2005	العلمیة	للشؤون	العمید	معاون

	9/1997	9/1993	المدنیة	التقنیات/		قسم	مقرر



	
	
	
	
	

	

	النشاطات ( المشاركات في المؤتمرات والندوات وغیرھا)

 مكانھ وزمانھ اسم النشاط
	2019	الناصریة	في	التقني	المعھد	االداء	لتقویم	الثالث	السنوي	المؤتمر
BIT’18	البصرة	2018	
	2019	العمارة	التقني	المعھد	والمخدرات	التدخین	محاربة	عن	ندوة
	2018	میسان	میسان	استثمار	ھیئة	مؤتمر
	البحوث	لمناقشة	السنوي	لمؤتمر	العلمیة	لجنة	رئیس
	الطالبیة

	2019	العمارة	التقني	المعھد

	2011	میسان	العراق	في	العالي	التعلیم	تطویر	عن	ندوة
	للسنة الدراسیة ةالجوائز وكتب الشكر والشھادات التقدیری

	سبب المنح	الجھة المانحة	تاریخال	العنوان
	للشؤون	الجامعة	رئیس	مساعد	2018/12/12	وتقدیر	شكر

	العلمیة
	اللعة	منھج	مفردات	اعداد

	االولى	للمرحلة	االنكلیزیة
	قسم	رئاسة	بمھام	تكلیف	انتھاء	التقني	التعلیم	ھیئة	رئیس	5/5/2013	وتقدیر	شكر
	العمید	معاون	موقع	مغادرة	العمارة	التقني	المعھد	عمید	1/10/2005	وتقدیر	شكر

	العلمیة	للشؤون
	لجنة	مھام	انجاح	في	لجھود	العمارة	التقني	المعھد	عمید	28/5/2006	وتقدیر	شكر

	المعھد	في	التوعیة
	االجھزة	تصلیح	لجنة	في	لجھوده	العمارة	التقني	المعھد	عمید	1/3/2008	وتقدیر	شكر

	المعھد	في	العاطلة
	ةمناقش	في	والمؤثر	الفاعل	لدوره	العمارة	التقني	المعھد	عمید	12/5/2005	وتقدیر	شكر

	الطلبة	بحوث

	الخبرات التدریسیة

	المرحلة الدراسیة	التي درستھا ةاسم الماد
	الثانیة	اللیزر	تقنیات
	الثانیة	)مایكرویف(	الدقیقة	الموجات
	الثانیة	االتصاالت	شبكات	ھندسة
	الثانیة	المخزنیة	النظم	تطبیقات

	
	
	
	
 
 
 



	
	
	
	
	

	

 
Muhsin	Jabbar	Qubian	Name : 

Amarah	Technical	Institute	College / Institute : 

Materials	Management	Techniques		Department : 

Head	of	Department	Position : 

PhD	Degree : 
 

	Other Affiliations : 

muhsin.alamery@stu.edu.iq	E-mail : 

 

	
	
	
 

Education	

PhD  
Telecommunication and Computer Networks, South Bank University – 
London, UK. 2005 
MSc 
Telecommunication and Computer Networks, South Bank University – 
London, UK. 2002 

Teaching Activities	

Laser	Techniques	

Microwave		

Communication	Networks	

Storage	system	applications	



	
	
	
	
	

	
	

	
 

 
 

	

Membership of Scientific Communities 

ACM – Iraq Chapter 

Iraqi Academics Syndicate   

Iraqi Engineers Union  

Scholarly and professional Academic Activities and 
Service	

Current	11/2018	Head	of	Department,	Material	
Management	Techniques	

11/2014	9/2012	Head	of	Department,	
Communication	Techniques	

9/2012	9/2010	Lecturer,		Communication	
Techniques	

9/2010	9/2008	Head	of	department,	
Electronic	Techniques	

9/2008	9/2006	Lecturer,	Electronic	
Techniques		

9/2006	9/2005	Dean	Assistant	for	Scientific	
affairs	

9/1997	9/1993	Head	Deputy	

Publications 

AL-TAQANI,	2011	USING	A	MODIFIED	MOBILE	AGENT	IN	LOCAL	
AREA	NETWORK	MANAGEMENT	

ournal of Misan Researches, 2010J	Observation	and	Analysis	of	Wireless	Network	
Performance	by	an	Intelligent	Technology	

ournal of Misan Researches, 2007J	Design	of	examination	System	program	using	
VB6	



	
	
	
	
	

	
	

 

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 
Type of Participation Organizer Title  

Honoree		Southern	Technical	University	annual	conference	for		rd3
performance	evaluation	

Participant	ACM	BIT’18	

Presenter	Amarah	Technical	Institute	
2019	

Symposium	on	combating	
smoking	and	drugs	

Participant	Maysan	2018	Maysan	annual	
Investment	Commission	
Conference	

Chairman	Amarah	Technical	Institute	
2019	

Annual	conference	of	
student	research	

Participant	Maysan	2011	Seminar	on	the	
development	of	higher	
education	in	Iraq	

Honors and Awards	

Details 
 

Date Title 

For	curriculum	development			Honor/	President		Deputy	for	
Scientific	Affairs	

For	end	of		assignment	of	the	functions	
of	the	head	of	department	

5/5/2013	Honor/	Technical	Education	
Commotion	President		

For	end	of		assignment	of	the	functions	
of	the	dean	assistant	for	scientific	
affairs	

1/10/2205	Honor/	Dean	

For	efforts	in	the	success	of	the	tasks	of	
the	Awareness	Committee	at	the	
Institute	

28/5/2006	Honor/	Dean	

For	his	efforts	at	the	Commission	for	
the	Repair	of	idle	devices	at	the	
Institute	

1/3/2008	Honor/	Dean	



	
	
	
	
	

	

 

For	his	effective	role	in	monitoring	
student	research	conference	

12/5/2005	Honor/Dean	


