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 نيات واالتراالت )قيج االنجاز(رو في قدم ىشجسو االلكتوالساجدتير ( -الجكتهراه  ) العمياالجراسات  ظالبل األبحاث التي تم نذرىا

 ( األول)الفصل 2022-2021للعام الدراسي 

-)ماجدتير االسم الرقم
 دكتهراه(

  تاريخ التسجيل اسم البحث الدكتور الطشرف

 ماجدتير  عبجو بمهق  1
 

 فهاز مفزيد. 
 د. سالم ابراهيم

تقجير فعالية تقشيات التذهيش عل نغامي 
 GLONASSو  GPSتحجيج السهقع 

2/3/2020 
 

 خارجي
Design narrow-band frequency amplifier (1.5GHz-1.6GHz) based 
on InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) and GaAs HBT 

 
 داخمي

 قيادة راديهي عريض السجال يعسل عشج السجال الترددي"ترسيم مزّخم )مكبر( 
(100-1800MHz باالعتساد عمى ترانزستهرات )InGap/GaAS HBT MMIC" 

 دكتهراه  عبير صالح 2
 اتراالت

 د. طالل حسهد
 د حازم ونهس

تظهير خهارزميات التعرف عمى األشخاص 
 باعتساد نساذج الدير

 

 Analysis and best parameters selection for personاسم البحث  25/2/2019
recognition based on gait model using CNN algorithm and image 

augmentation 
 journal of big dataمشذهر في مجمة 

 ٠٢٠٢كانهن التاني  3تم الشذر في 
ماجدتير  ليميان حدن  3

 الكترونيات
تظهير دمج البيانات الستزامشة في الشغم متعجدة  د جسان أبه جيب

 عشار التحدس 
نذر داخمي جامعة البعث.. م. ليميان حدن.. اسم البحث : تظهير دمج البيانات الستزامشة  5/2/2020

 في الشغم متعجدة عشاصر التحدس.. 
 43مجمج  2021عام   9شير  12التاريخ : يهم

ماجدتير  اياس برىهق  4
 الكترونيات

 –تظهير نغام فرعي لمهسائط الستعجدة  د فهاز مفزي 
 برتهكهل االنترنت

 البحث: تقييم جهدة نغام االتراالت الفرعي ذو الهسائط الستعجدة 14/11/2019
  5/9/2021تاريخ قبهل الشذر: 

 الباحث: اياس برىهق 
 الجكتهر السذرف: د. فهاز مفزي
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نيفين  5
 الحجي 

ماجدتير 
 الكترونيات

تقييم وتحدين أداء نغامي بث الفيجيه  مفزيد فهاز 
 DVB-S2.DVB-S2Xالداتمي

 البحث: تقييم أداء نغامي بث الفيجيه الرقسي الداتمي   26/4/2020
DVB S2  وDVB S2X 

 23/11/2021تاريخ قبهل الشذر : 
 الحجي ينڤالباحث: ني

 السذرف: د. فهاز السفزي الجكتهر
سامر سيف  6

 الجين
خزهر د. عادل  دكتهراه 

 عمي
تظهير أداء خهارزميات الكذف األعسى 

 لمفيجيهىات السزيفة
 يم دقة خهارزميات الكذف األعسى لمفيجيهىات السزيفة   28/8/2019

 طالب دكتهراه  -سامر نديب سيف الجين 
 بإشراف: أ.د.م. عادل خزهر عمي

عبر مالحقة الزجيج الستبقي  ريقة مظهرة لكذف الفيجيهىات السزيفة بهاسظة الكروماط-
 وكذف الحهاف 

 
 اسامة العمي  7

 
 عبج الرزاق البجوية د دكتهراه 

 د. دمحم الحريري 
تظهير ىهائيات عريزة الحزمة الترددية 

 لتظبيقات سبر أعساق األرض
Development of UWB antennas for 

ground penetrating radar 
applications  

 

ترسيم وتحميل  43السجمج 31/5/2021داخمي مشذهر في جامعة البعث بحث  -1- 15/6/2020
 ىهائي

 8/12/2021مشذهر بتاريخ  بحث خارجي 2-
Bandwidth Improvement of Bowtie Antenna for GPR Applications 
Using Antipodal Technique, Corner Bending, and Triangular Slot 

Modifications 
طارق  8

 االشيب
دكتهراه 

 اتراالت
 د فريز عبهد 

 د عبج الكريم الدالم
تحدين أداء نغام التظهر طهيل االمج الستقجم 

LTE-A  باستخجام تقانات الذبكات ذاتية
 التشغيم

 

27/9/2016 https://ieeexplore.ieee.org/document/9611039  
A Robust Self-Optimization Algorithm based on idiosyncratic 

Adaptation of Handover Parameters for Mobility Management in 
LTE-A Heterogeneous Networks 

T. A. Achhab, F. Abboud and A. Assalem, "A Robust Self-
Optimization Algorithm Based on Idiosyncratic Adaptation of 

Handover Parameters for Mobility Management in LTE-A 
Heterogeneous Networks," in IEEE Access, vol. 9, pp. 154237-

154264, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3127326 
 د. فريز عبهد دكتهراه  ميس دمحم 9

 
تظهير طرائق تهسيع عرض السجال الترددي 

لسكبرات االستظاعة ذات األثر الحمقي في 
 األمهاج السترية والجيديسيترية

13/11/2019 (Increase the bandwidth of the power amplifier to 185% of the 
bandwidth by ferrite transformers   ) 
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 international journal  of electronic lettersاسم السجمة :
 بريظانيا .مجرج في سكهبس. taylor&francisدار الشذر :

 .الذير الثامن٠٢٠٢لبحث الثاني في مجمة البعث. -
بعشهان )دراسة طرائق لترسيم دارات مهائسة عريزة الحزمة لسكب أن االستظاعة 

 (٠٢)٣٤السدتخجمة في تظبيقات األمهاج الشارية والجيديسترية (مجمج 
االمريكية معتسجة ومرجقة في مجيرية البحث  Ijserوالبحث الثالث مهافق عميو في مجمة 

     ADecade-bandwidth,flatالعمسي  . بعشهان )
gain and non  harmonicof high power amplifier module for 

transmitter systems . 
سميسان  10

 الجاىهش
 دكتهراه 

 اتراالت
 عبج الرزاق البجويةد

  د.عمي كاعم
تحدين الخهارزميات الستكيفة لسالحقة االىجاف 

 السشاورة والستقاطعة
 في عسمية مالحقة األىجاف الرادارية يامةعتبارات التقشية الدراسة اال- 6/9/2018

تحكيسيا وقبهليا لمشذر في مجمة جامعة البعث لمعمهم الظبية واليشجسية  جرى  

في السجمج نذرت ، و 2018/3/6تاريخ  /464/واألساسية والتظبيقية برقم 

 2019لعام  /41/

 كذف مشاورة ىجف باستخجام التحهيل السهيجي -

مجمة جامعة البعث لمعمهم الظبية واليشجسية تحكيسيا وقبهليا لمشذر في  جرى 

في السجمج نذرت ، و 2020/7/16تاريخ  /1568/واألساسية والتظبيقية برقم 

 2020لعام  /42/

 خهارزمية مالحقة األىجاف الرادارية السشاورة والغير مشاورة-
 باستخجام التحهيل السهيجي  

هم اليشجسية برقم لمعم دمذقتحكيسيا وقبهليا لمشذر في مجمة جامعة  جرى 

 .2020/11/01تاريخ  /1519/

-Design and Implementation  A Real Time Targets 

Tracking  

Simulation in ADT Radar 
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 ونذرت برقم :  Medwell Journalsتحكيسيا لمشذر وقبهليا في مجمة  جرى 

Journal of Engineering and Applied Sciences 15 (2): 730-741, 

2020 

ISSN: 1816-949X .  © Medwell Journals, 2020. Pakistan 

DOI: 10.36478/jeasci.2020.730.741 

URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi= 

jeasci.2020.730.741 

 
انظهن  11

 فرنديس
 د. نجيم شاىين  دكتهراه 

 ياسر صالح 
معالجة االشارات الحيهية لكذف وتحجيج 

لكذف التهرمات   EEGاالجدام الغير السرئية 
 الجماغية 

الترددي لالشارات الكيربائية لمجماغ لمكذف عن اآلفات –التحميل الزمشي   30/12/2015

 2018لعام  78العجد 40السجمج  64-35الجماغية

الجماغ الكيربائية باعتساد تابع الترابط الثابت السقيس  معالجة زمشية الشارات-

 174-170لتذخيص اآلفات الجماغية 

 46العجد 41السجمج 

 2019   

  رئيس قسم هظدسه االلكترونيات واالتصاالت                                                                                       
 نضال زيدانالدكتور الطهظدس                                                                                               

 


