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 .المؤهالت العلمية: أوالً  

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 بكالوريوس  1

 
 0991  الكهربائية اهلندسة تكنولوجية العراق

 ماجستري  2
 هيئة التعليم التقين العراق

التقنيات الكهربائية 

  وااللكرتونية
0100 

3       
 

 .التدريس الجامعي :ثانياً  

 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

 2012-2002 بغداد الخوارزميكلية الهندسة   1
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 .التي أشرف عليها( الرسائل طاريح,األ) :ثالثاً  

 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

1      
 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : رابعاً  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

1  
 6102 النقل المؤتمت ورشة نظام 

قاعة هندسة 

 الميكاترونكس
 باحث

 PLC 6102ورشة تطبيقات ال   2
قاعة هندسة 

 الميكاترونكس
 باحث

 6102 ورشة تطوير المناهج  3
قاعة هندسة 

 الميكاترونكس
 باحث

 6102 ندوة البرامجيات الهندسية المعتمدة وتطبيقاتها  4
كلية الهندسة قاعة 

 الخوارزمي

 حضور

 6102 العالميةندوة الية النشر في المجالت   5
كلية الهندسة قاعة 

 الخوارزمي

 حضور

 6102 سمنار مشاريع التخرج  2
كلية الهندسة قاعة 

 الخوارزمي

 حضور

 6102 ورشة الهوية االلكترونية  7
كلية الهندسة قاعة 

 الخوارزمي

 حضور

 ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني  8
قاعة /جامعة بغداد 6102

 مهدي حنتوش

  حضور

 التخطيط االقليمي والحضريندوة   9
كلية الهندسة قاعة  6102

 الخوارزمي

 حضور

 لتأسيس الجامعة 25إحتفالية الذكرى   10
قاعة /جامعة بغداد 6102

 الحكيم

  حضور

 المؤتمر الدولي للعلوم التربوية  11
قاعة /جامعة بغداد 6102

 الحكيم

  حضور

ندوة تعريفية بأقسام الكلية للطلبة المقبولين للعام   12

 6102 -6102الدراسي 

كلية الهندسة قاعة  6102

 الخوارزمي

 حضور

 لفيزياء والهندسةالعلمي الدولي لموتمر ال  13
كلية الهندسة قاعة  6102

 الخوارزمي

 حضور

 معوقات تطبيقات إدارة لجودة الكاملة  14
كلية الهندسة قاعة  6102

 الخوارزمي

 حضور

 مؤتمر مشاريع الطلبة  15
 كلية الهندسةقاعة  6102

 الخوارزمي

 حضور

 المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في العراق  12
قاعة /جامعة بغداد 6106

 الحكيم

  حضور

 مؤتمر مشاريع الطلبة  17
كلية الهندسة قاعة  6106

 الخوارزمي

 حضور
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 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

18  
 المؤتمر الوطني االول للعلوم الهندسية

6106 
جامعة 

قاعة /النهرين

 الفرات

 حضور

 شركة سيمنسالملتقى الطالبي مع   19
كلية الهندسة قاعة  6106

 الخوارزمي

 حضور

معا لقهر )لالرام السريرية الميالمؤتمر الع  20

 (السرطان

6106 
 عشتار شيراتون

 حضور

مؤسسات  البيانات ضرورة في بناء اعدوندوة  ق  21

 الدولة

/ كلية الهندسة 6106

 جامعة بغداد

 حضور

 الخوارزميالهندسة  كليةل لثالمؤتمر العلمي الثا  22
كلية الهندسة قاعة  6100

 الخوارزمي

 حضور

 لنفط العراقلمي االمؤتمر الع  23
جامعة / كلية العلوم 6100

 بغداد

 حضور

 لتقانة النانو وتطبيقاتها نيالمؤتمر العلمي الثا  24
جامعة / كلية العلوم 6100

 بغداد

 حضور

 لتنمية الوعي البلدي المؤتمر العلمي  25
جامعة / قاعة الحكيم 6100

 بغداد

 حضور

22  
 ة يالهندس ني للعلومالثا قليميالمؤتمر اال

كلية الهندسة  0202

 جامعة النهرين/

 باحث

 الهندسة الخوارزمي كليةل المؤتمر العلمي الثاني  27
كلية الهندسة قاعة  6118

 الخوارزمي

 حضور

 

 .تطوير التعليمالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو : خامساً  

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

1  Comparative Study for Risk Criteria of 

Al-Qudus Plant between the Present and 

Planning of MOE         

University of Baghdad 

/ College of 

Engineering 
(2014) 

2  Planned Reliability Improvement 

Calculation of Iraqi Super Grid 

Applying Fuzzy Logic Method   (2014) 

 

Nahrain University/ 

College of Engineering (2014) 
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 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية: سادساً  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

1  IEEE  3102 عضو 
2  IEEE Women in Engineering (WIE), 

region 8 
 اجملموعة رئيس 3102
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 .االخرىاألنشطة العلمية : سابعا  

 الكلية( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط 0نوع النشاط ت

1  
مقرر الدراسات االولية 

قسم هندسة 
 الميكاترونكس

 كلية الهندسة الخوارزميقاعة 
2013- 
2012  

2  
ندوة تطوير مناهج قسم 

  2013 الخوارزميكلية الهندسة قاعة  هندسة الميكاترونكس

3  
االشراف على مشاريع 

  2012,2013 كلية الهندسة الخوارزميقاعة  التخرج

4  
ملتقى وزارة العلوم 

 lecture about) 2012 كلية الهندسة الخوارزميقاعة  والتكنولوجية

mechatronic labs.) 

5  
ملتقى تطبيقات هندسة 

 2012 كلية الهندسة الخوارزميقاعة  ميكاترونكس
 (lecture about 

mechatronic 

applications) 

2  
ندوة نظرة تطويرية 

لمختبرات قسم 
 ميكاترونكس

 lecture about)  2011 كلية الهندسة الخوارزميقاعة 

Logic lab) 

 

 

 

                                                 
 
 .وما شابه... تبادل خبرات علمية/ تسويقي / صناعي / بحثي : نوع النشاط 
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 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها :ثامنا 

 السنة املادة القسم ت

 2012 -2011 منطق رقمي قسم هندسة الميكاترونيكس  0
 2012 -2011 مختبر منطق رقمي قسم هندسة الميكاترونيكس  0
 2015 -2011 مختبر الكترونيات القدرة قسم هندسة الميكاترونيكس  3
 2015 -2012 شبكات عصبية ومنطق عشوائي قسم هندسة الميكاترونيكس  4
 2012 -2011 2 -برمجة قسم هندسة الميكاترونيكس  5
 2012 -2011 2 -مختبر برمجة الميكاترونيكسقسم هندسة   6
 2009 -2002 مختبر الكترونيك, مختبر كهربائية  قسم هندسة الميكاترونيكس  7
 2009 -2002 مختبر الكترونيات القدرة, مختبر منطق رقمي  قسم هندسة الميكاترونيكس  8
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 .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعاً  

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد العلميةة لاجمل عنوان البحث ت

1  Planned 

Reliability 

Improvement 

Calculation of 

Iraqi Super Grid 

Applying Fuzzy 

Logic Method   

(2014) 

 

Engineering 
Journal 2 16 

Nahrain University/ 

College of Engineering 

2  Comparative 

Study for Risk 

Criteria of Al-

Qudus Plant 

between the 

Present and 

Planning of 

MOE        (2014) 

Journal of 

engineering 9 20 
University of Baghdad 

/ College of 

Engineering 

3  Snubber 

Network Design 

for Triac Driving 

Single-Phase 

Industrial heater 

by Applying 

Fuzzy Logic 

Method  (2013) 

Eng. & Tech. 
Journal 

Part(A) 

17 
31 

University of 

Technology 

4   Fast Prediction 

of Power 

Transfer 

Stability Index 

Based on Radial 

Basis Function 

Neural Network         

(2011) 

International 

Journal of the 

Physical Sciences 
6 35 IJPS 

5  Reliability 

Indices 

Calculation of 

Iraqi South 

Region 400 KV 

Grid          (2010) 

The 2
nd

 Regional  

Conference for 

Engineering 

Sciences 

  
Nahrain University 

2       
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 .الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر, : عاشراً  

اجلائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة اجلهة املاحنة

 IEEE 3102 شهادة تقديرية  1
 3102 جامعة بغداد/ مركز البحوث النفسية والرتبوية شهادة إرشاد تربوي  2
 3102-3102 عميد كلية هندسة الخوارزمي كتب شكر3  3
 3102-3102 عميد كلية هندسة الخوارزمي كتب شكر2  4
 2014-2013 عميد كلية هندسة الخوارزمي كتاب شكر  1  5

 2014-2013 جامعة بغداد/ كلية العلومعميد   كتاب شكر  1  2

 2014-2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر  1  7

 2014-2013 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  1  8

 2013 -2012 عميد كلية هندسة الخوارزمي كتب شكر  4  9

 2012-2011 عميد كلية هندسة الخوارزمي كتب شكر  4  10

اللغة  شهادة اجتياز إمتحان كفاءة  11
 االنكليزية

 2012 جامعة بغداد

 2012 جامعة بغداد شهادة اجتياز إمتحان كفاءة الحاسوب  12

 2010 جامعة النهرين شهادة تقدير  13

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1  Iraqi National Grid Performance reliability 2015 
2    
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 .التدرج الوظيفي :ثاني عشر 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

 2 41-2 41 كلية الهندسة الخوارزمي مدرس   1

 2 41-  41 كلية الهندسة الخوارزمي مدرس مساعد  2

   41-1 41 كلية الهندسة الخوارزمي مهندس  3

 1 41-4112 كلية الهندسة الخوارزمي مهندس.م  4
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 خبرات عملية أخرى

جامعة بغداد / كلية الهندسة/ في قسم االلكترونيات واالتصاالتمحاضر خارجي  

 .4112 في

 .992  - 99 معهد التكنولوجيا / محاضر خارجي في قسم الكهرباء 

ومارست العمل في  991 مهندس بعقد في مركز بحوث الطاقة الشمسية في  

 التأسيسات الكهربائية للمصانع


