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 البيانات الشخصية:Personal information :

:Ruaa shallal abbas anoozNameرؤى شالل عباس عنوز:االسم 
:iraqiNationalityعراقية:الجنسية 

: ١٩٨٤1984Date of birth: تاريخ الميالد 
iraqCountryالعراق:مكان الميالد  of

birth:
: MarriedSocial statusجةمتزو :الحالة االجتماعية 

 المؤهالت العلمية:Scientific qualifications :

 فـــــي الهندســــــة فـــــي تقنيــــــات االتصـــــاالت فــــــي درجـــــة البكــــــالوريوس
)جيد جدا(بتقدير ١٠/٧/٢٠٠٦

 هندســــة(هندســــة االلكترونيــــات واالتصــــاالتدرجــــة الماجســــتير فــــي
فـــي ســـنة.الهنـــد،افـــي كليـــة الهندســـة والتكنولوجيـــ)انظمـــة االتصـــاالت

ويساوي تقريبا ممتاز واسـم دراسـة البحـث ) ٨.٩١(بمعدل ٢٠١٤
ـــل نســـبة االتســـاع " فـــي متعـــدد االدخـــال متعـــدد لمعـــدل القـــدرةتقلي

تحويـل هامـدار باسـتخداممضـاعفة تقسـيم التـردد المتعامـداالخراج ل
" لنقل الصورة والفيديو

 Bachelor of engineering in communication
technology on 10/7/2006 with grade ( very good )
 master's degree in electronics& communication

engineering(Comm. System Engg.) in faculty of
Engineering and Technology,india. in the year
2014, with average rate (8.91) which equal
excellent , the headline of the master's study was
"PAPR Reduction in MIMO-OFDM
Using Hadamard Transform for Image
and Video Transmission"

 الدورات التدريبية:Training rounds :

)اجيد جد(بتقدير ٢٠٠٨في ) يوم٢١( دورة في طرق المحادثة )أ
إلتقان اللغة االنكليزية وشخصية االستمالة في معهد المدرسة دورة )ب

بتقدير امتياز٢٠١٣للغة سنة في الهند البريطانية 

 Course for Conversation Method(21 days)on 2008
with grade(very good).

 Course for proficiency in English & personality
grooming at BSL in india.on 2013.with grade (A+)

الحياة العمليةPractical life :
٧تــــدريس العملــــي للبكــــالوريوس لكــــل المراحــــل لمــــدة عملــــت فــــي )أ

.٢٠٠٧سنوات منذ 
هندسـة تقنيـات االتصـاالت فـي مساعدا في قسم مدرساأعمل حاليا )ب

.نجف جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية 

I worked in all stages of practical Bachelor
education for 7 years from 2007.
presently, I work as assistant teacher in
communication engineering department in
technical college/najaf ,AL-Furat AL-Awsat
Technical University.



البحوث والدراسات:Searches and studies :

تقليل نسبة االتساع لمعدل القدرة في متعدد االدخال (.بعنوانمقالة -
مدار باستخدام تحويل هامضاعفة تقسيم التردد المتعامدمتعدد االخراج ل

منشورة ) لنقل الصورة والفيديو

 Article with title(PAPR Reduction in
MIMO-OFDM Using Hadamard
Transform for Image and Video
Transmission) published.

 وسائل االتصال:Means of communication :

ruaaok_2009@yahoo.com: البريد اإللكتروني 
٠٠٩٦٤٧٨٢٨٩٨٥٤٩٨:موبایل

E-mail: ruaaok_2009@yahoo.com
mobile : 009647828985498


