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Name and 
surname 

Yousif  Jawad Kadhim Nukhailawi . 

Births 1 – 5 – 1967  Babylon . 

home adress Najaf al – Ghari -  Home 72927 .  

phone 07807449257 . 

E-mail inj.ysf@atu.edu.iq 

Academic 
achievement 

Master of Communication Engineering  .  

Participating 
courses 

- Teaching methods. 
  - Course in the Arab Republic of Egypt GTZ. 
- The course of low pressure box insulators in the Republic of Iran. 
- Computer Applications Course. 
- Computer Networks Course. 
- Virtual Library Course. 
- Many internal courses in electricity, mechanics, computers and 
electronics. 

The courses I 
have set up 

computer networks 

computer applications 

 

 

Administrative 
positions held 

- Head of Engineering and Maintenance Unit in Najaf Technical 

Institute . 

- Head of the Engineering and Maintenance Unit at the Administrative 

Technical College – Kufa . 

- Director of the Computer Center at the College of Administrative 

Technology – Kufa . 

- Head of electronic and communications sub-department of electronic 

and communication technologies . 

- Member of the Central Examination Committee in Najaf Institute . 

- Rapporteur of the Department of Medical Devices Technologies 

 

The subjects I 
studied 

Calculator applications for the first and second stages in the Technical 
College of Management - Kufa- . 
- Electronic for the first stage in the Technical Institute – Najaf. 
- Calculator applications for the second phase of the electronic section of 
the Technical Institute – Najaf . 



- Measurement devices for the second phase of the electronic section of 
the Technical Institute - Najaf. 
- Computer networks for the second phase of the electronic section. 
 

Published 
Research 

- High Data Rate Operation and BER Performance of OFDM System  
- Cooperative Beam forming Using Multiple Relay path based Multiple 
Analysis on MIMO System . 
- Cooperative Power Allocation and Power Consumption on Subcarrier 
Analysis Using MIMO-OFDM Channel . 
- Channel Estimation for Reduce Peak to Average Power Ratio on MIMO-
OFDM System Using Training Symbols Aided Polynomial Fitting . 
- Dispersion Compression for Different Optical Environment Using DCF and 

FBG . 

- Review on Electrical Wiring ( Types , Sizes and Installation ) . 
- Design and Fabrication of single band monopole antenna for WLAN 
Applications . 

- Minimization of Circular Polarized Patch Antenna for 5 GHz applications Based on 
the Current Distribution and Genetic Algorithm  .  

Commissions 
assigned to 
them 

-Rehabilitation and operation of the secondary electrical station in the 
Technical Institute – Najaf . 
- Committee for the maintenance and repair of generators and water 
plants and wells in the Technical Institute / Najaf . 
- Supervising the building of the Deanship of the Technical College of 
Management – Kufa . 
- Rehabilitation Committee of the buildings and classrooms in the college. 
- Head of the Resident Engineer Department for the internal sections of 
the Administrative College of Technology / Kufa . 
- Supervision of the building of scientific departments and laboratories in 
the Technical Administrative College / Kufa . 
- Scientific Committee in the Electronic Department of the Technical 
Institute – Najaf . 
- Many other internal committees in the Institute and the College . 
 

  
 



كاظم جواد يوسف .م .م   

 المعلومات العامة

النخيالوي كاظم جواد يوسف: االسم  

 المنصب: 

72927 دار/  الغري حي/  االشرف النجف: العنوان  

 الشهادة الحاصل عليها

بكالوريوس:  الشهادة  

االتصاالت:  االختصاص  

جيد:  التقدير  

2006:  التخرج سنة  

( االشرف النجف – الهندسية التقنية الكلية/ )  التقني التعليم هيئة:  الجامعة   

2013 ماجستير:  الشهادة  

وااللكترونيك االتصاالت: العام االختصاص  

االشارة معالجة:  الدقيق االختصاص  

High Data Rate Operation and BER Performance of OFDM System : االطروحة 

جدا جيد:  التقدير  

2013:  التخرج سنة  

  . الهند في التكنولوجية نهرو الل جواهر:  الجامعة

  األلقاب العلمية

  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة/  مساعد مدرس

  المناصب :

2007 - 2006/  النجف التقني المعهد/  والصيانة الهندسية الوحدة مسؤول  – 

2010 – 2007/  كوفة – االدارية التقنية الكلية/  والصيانة الهندسية الوحدة مسؤول  

   2009 -- 2008 كوفة – االدارية التقنية الكلية/  الحاسبة مركز مدير

2015 – 2013/  كوفة االدارية التقنية الكلية/  الهندسية الوحدة مسؤول  – 



2018 --  2017 النجف – التقني لمعهد/  وااللكترونيك االتصاالت فرعي رئيس  

2020 - 2019مقرر قسم تقنيات االجهزة الطبية   

  البحوث المنشورة :

1- High Data Rate Operation and BER Performance of OFDM System / الهندية العلمية المجالت /

2012 

2- Cooperative Beam forming Using Multiple Relay path  based Multiple Analysis on MIMO 

System . / 2012العلمية الهندية   المجالت 

3- Cooperative Power Allocation and Power Consumption on Subcarrier Analysis Using 

MIMO-OFDM Channel /   2013المجالت العلمية الهندية / 

4- Channel Estimation for Reduce Peak to Average Power Ratio on MIMO-OFDM System 

Using Training Symbols Aided Polynomial Fitting .   2015  / الهندية العلمية المجالت      

5- Design and Fabrication of single band monopole antenna for WLAN 

applications .  2019.المجالت الماليزية   

6- Review on Electrical Wiring ( Types , Sizes and Installation )   2019  
 

7-  Minimization of Circular Polarized Patch Antenna for 5 GHz applications Based on the 
Current Distribution and Genetic Algorithm    .  

 
      المؤتمرات وورش العمل :- 

النجف -في المعهد التقني   e- learning system / 1 ورشة عمل عن رفع المحاضرات في-  

  كوفة –الصحية  التقنية الكلية/  2017/  المهنية المةالس اجراءات -2

  الجوائز وشهادات التقدير

2012/  علمية هندية مجلة/ العلمي البحث في المشاركة عن تقديرية شهادة  

2012/  علمية هندية مجلة/  العلمي البحث في المشاركة عن تقديرية شهادة --  

2013/  علمية هندية مجلة/ العلمي البحث في المشاركة عن تقديرية شهادة  

 : الدورات التدريبية

2014 النجف – الهندسية التقنية الكلية/  التدريس طرائق دورة --  

2010  العربية مصر جمهورية/   GTZ -- دورة  

2009/  االسالمية ايران جمهورية/  الصندوقية الواطئ الضغط العوازل دورة --  

2012/  الهند/  الماتالب برمجيات في دورة --  



2015 النجف – التقني المعهد/  الجاهزة التطبيقات دورة   -- 

2015/  النجف – التقني المعهد/  للحاسوب الشبكات دورة --  

2014كوفة /  االدارية التقنية الكلية/  االفتراضية المكتبة دورة    – 

2016 كوفة – التقني المعهد/  الماتالب برامج محاكات دورة  –  

2017 النجف – الهندسية التقنية الكلية/  العربية اللغة دورة  

 المؤسسات واالتحادات والنقابات

العراقية المهندسين نقابة عضو  

العراقية االكاديميين نقابة في عضو  

 الخبرات التدريسية

2+1كوفة (// تطبيقات الحاسبة  – االدارية التقنية الكلية) والمصرفية المالية التقنيات  -1 

2017 - 2015+ شبكات الحاسوب // القياس اجهزة+  الحاسوب. تطبيقات/  االلكترونيك قسم  2-  

االلكترونيك/  واالتصاالت االلكترونية التقنيات قسم + اجهزة القياس-2018  3 

  2020 -- 2019قسم تقنيات صيانة االجهزة الطبية / االلكترونيك + اجهزة القياس //  --4

  مهارات استخدام البرامج ولغات البرمجة :

الماتالب ( والمكتبية  البرامج) الحاسوبية البرامج في مهارات  

 اللغات التي يتقنها :

( االم اللغة) العربية ) 

( متوسط مستوى) اإلنكليزية اللغة  


