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 استاذ مساعد   اللقب العلمي

 دكتوراة   الشهادة 

تاريخ التعين في  

 الكلية

 13/1/2013 

 هندسة كهرباء   االختصاص العام 

 مكائن وقوى   االختصاص الدقيق 

 نظم سيطرة   االختصاص الحالي 

 الشهادات وااللقاب العلمية 

 البلد  الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها  الشهادة 

 ورنية لمحرك  سيطرة و, تصنيع, نمذجة   2012 الدكتوراه 

 (HB) نوع

 العراق  البصرة  

تصميم و تنفيذ حماية فرقية رقمية لمحول  2002  الماجستير 

 قدرة ثالثي الطور 

 العراق  البصرة  

 المهارات 

  المهارات

  %100 اللغة العربية

 %100  اللغة االنكليزية

  لغات اخرى 

 الدورات التدريبية 

 تاريخ الدورة  مدة الدورة  مكان الدورة  اسم الدورة 

 2012  اسبوع واحد جامعة البصرة   دورة طرق تدريس  

تحت   دورة تطويرية 

عنوان )طرق التدريس  

والتكنولوجيا(من  

مؤسسة)تارجت  

 للتدريب والتكنولوجيا( 

 2017   واحداسبوع  لبنان  

دورة اساليب التعليم  

 الحديثة 

 2019  اسبوع واحد  ايطاليا  

 االدارية المناصب 



 الى الفترة من الفترة  الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 2020  2021  تدريسي 

 2019 2018  رئيس قسم  

 2018  2014 مقرر قسم  

 

 النشاط البحثي 

1 - Digital differential protection of three-phase transformer based on Kalman filter. 

- 2 Construction and Matlab verification of HB-type vernier motor . 

- 3 Evaluation of Implementing Lean Six Sigma Practices in Company for Producing the 

Incandescent Light Bulb. (Scopus ) 

- 4 The Technology of Generating Electricity using Geothermal Energy and Discuss the 

Advantages, Problems and Future Prospects. (Scopus ) 

- 5 Simulating an Induction Motor Multi-operating Point Speed Control Using PI 

Controller with Neural Network. (Scopus) 

-   6 Design of Intelligent Distance Relay for Cascaded Transmission Lines Fault Detection 

Based on Fuzzy Logic System. 

7- Numerous speeds-loads controller for DC-shunt motor based on PID controller with 

on-line parameters tuning supported by genetic algorithm. 

 

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( 

 مكانه وزمانه  اسم النشاط 
  المؤتمر  في  والمدعوين  المشاركين  استقبال  لجنة  عضو 

  واالقتصاد   االدارة  كلية  و   العرب  شط  كلية  بين  المشترك

  وتحققه   ترسمة  العراق  مستقبل"  شعار  تحت  البصرة   جامعه

2016-2015 الدراسي للعام "  العراقية والخبرات   الكفاءات  

 البصرة  جامعه واالقتصاد  االدارة كلية و العرب  شط كلية 

2016 

 المشترك العلمي المؤتمر في التحضيرية الجنة عضو 

 جامعة  واقتصاد  ادارة وكلية العرب شط كلية بين

  اجندة ضل في العراقي االقتصاد" الشعار تحت البصرة

2030 المستدامة التنمية " 

البصرة  جامعه واالقتصاد   االدارة كلية و  العرب شط كلية  

2019  

  والمدعوين  المشاركين استقبال لجنة عضو 

  كلية و العرب شط كلية بين المشترك المؤتمر في

 اجل من" شعار تحت البصرة  جامعه واالقتصاد االدارة

 الدراسي للعام"  اخالص و بوعي نعمل العراق

2016-2017. 

البصرة  جامعه واالقتصاد  االدارة كلية و العرب شط كلية   

2017 

مشاركة في ندوة بعنوان )التوجهات الحديثة  

 لمشروع التعليم االلكتروني في الجامعات العراقية

2020) 

 18/2/2020جامعة البصرة  –مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني  

    



 

 الدراسية  واتللسن ةالشكر والشهادات التقديريالجوائز وكتب 

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها  الشهادة 

عضو غرفة متابعة التعليم    عميد كلية شط العرب   21/9/2021  شكر وتقدير  

 االلكتروني المركزي 

لجنة تأهيل استوديو   عضو  عميد كلية شط العرب   21/12/2020  شكر وتقدير  

 لتسجيل المحاضرات االلكترونية 

 الجهود المبذولة بمهام المقرر   عميد كلية شط العرب   3/2/2020  شكر وتقدير  

االشراف على المعرض السنوي   عميد كلية شط العرب   3/6/2019  شكر وتقدير  

 البتكارات الطلبة 

االشراف على الطلبة المشاركين   العرب عميد كلية شط   11/12/2018  شكر وتقدير  

 Basrahفي الحدث العلمي 

information technology 

18  

 عضوا لجنة امتحانية  عميد كلية شط العرب   14/1/2016  شكر وتقدير  

 عضوا لجنة امتحانية مركزية  عميد كلية شط العرب   2019  شكر وتقدير  

        

        

        

        

        

        

        

        

 الخبرات التدريسية 

 المرحلة الدراسية  اسم الماد التي درستها 

اولى      دوائر كهربائية   

 ثالث  تحليالت هندسية  

  ثانية معمارية ولغة تجميع  

 ثالث  معمارية الحاسبة 

 رابع نظم تشغيل 

 ثانية مكائن كهرائية

 ثالث  نظرية معلومات 

 ثالث  العمليات  وبحوث احصاء

 اللجان 

 المرحلة الدراسية  اللجنةاسم 

   الترقيات العلمية

   اللجنة االمتحانية

   لجان تطوير بوابة الكلية والباحة الداخلية 

  الصيفي  التطبيق لجنة رئيس

  الطلبة التخرج مشاريع لجنة رئيس

  المقررات نظام لجنة رئيس



    لجان المشتريات

   اللجنة العلمية

   اللجنة االنضباطية 

 


