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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة أوالً:

 

  الرقم الوظیفي الجبوري د. دمحم أحمد علي جدوع االسم
 مدرس المرتبة العلمیة

 قسم الھندسة الكھربائیة-كلیة الھندسة –جامعة الموصل  جھة العمل

 قدرة ومكائن    -   ھندسة كھربائیة التخصص

 07518915142 الجوال 07518915142 العمل ھاتف
   uomosul.edu.iqmohammed.aaj  ,mohammed.aaj@gmail.com@ البرید االلكتروني

 http://engineering.uomosul.edu.iq الموقع االلكتروني 
 

 

 
 الـعـلـمـیـة المؤھالتثـانـیـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

وأنظمة القدرة محطات  روسیا سان بطرسبورك 2003 الدكـتــــوراه
 الكھربائیة

شبكات ومنظومات  روسیا سان بطرسبورك 1999 الماجســــتیـر
 القدرة الكھربائیة

 ھندسة كھربائیة  العراق جامعة الموصل 1990 البكالوریـوس

 
 

 الخبرات العملیةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

 1994-1992 كلیة الھندسة-جامعة تكریت مھندس

 1996-1994                كلیة الھندسة                 -جامعة الموصل                                  مھندس                  

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 جامعة الموصل/ كلیة الھندسة

عنوان البرید االلیكتروني                       رقم الھاتف                                 التدریسي            اسم   

طالب دراسات علیا /روسیا   (مجاز  
 بعثة)  

                                          2003- 1996               جامعة سان بطرس بورك -روسیا   

 الى االن - 2003من كلیة الھندسة –لموصل جامعة ا عضو الھیئة التدریسیة

   
 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:
 

 2002روسیا -مؤتمر التنظیم األمثل ألوتوماتیكیة الفصل الحملي الترددي في مودیل منظومة القدرة  / 1
  2001روسیا  -فصل األحمال بسبب ھبوط التردد في منظومة القدرة /  مؤتمر 2
مبدأ تصمیم أوتوماتیكیة الفصل الترددي ألقل أنحراف في التردد واقصر حالة عابرة في ضروف الخلل في  3

 2003روسیا   –منظومة القدرة  /   مؤتمر 
 2003تحسین البیانات التقنیة ألنظمة الفصل الترددي الحملي في منظومة القدرة / مؤتمر روسیا   4
منجز    /الموصل   –لضمان استمراریة تغذیة األحمال  / كلیة الھندسة  تصمیم منظومة سیطرة أوتوماتیكیة 5

2018     
 2018, 2013أقامة دورات تعلیم مستمر/   6
 
 

 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 
    

    الیوجد 

 
 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

   14/2/2002 نلوجیا العالیة في العلم /  روسیامؤتمر التاسع للتكال 1
 26/9/2001 مؤتمر اسبوع الیوبیل العلمي للجامعة /  روسیا 2
   2003 للتكنلوجیا العالیة في العلم /  روسیا العاشرمؤتمر ال 3
 2013  مؤتمر الیوبیل الفضي لكلیة الھندسة  4
5   
6   

 
التدریس سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة  

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

 1994 دورة الحاسبة وتطبیقاتھا 1
 2018 في برنامج ماتالب  fazzy controlدورة ال  2
 2018 في الحاسبة    ADSدورة ال  3

 



 جامعة الموصل/ كلیة الھندسة

عنوان البرید االلیكتروني                       رقم الھاتف                                 التدریسي            اسم   

 رسائل الماجستیر والدكتوراه التي قام باإلشراف علیھا

 ا

 تاریخ التسجیل عنوان الرسالة اسم الباحث م

   یوجدال  
 

 الرسائل التي قام بمناقشتھا

 التاریخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال یوجد 
 


