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 009647736977046 الجوال 009647701638360 العمل ھاتف
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 الموقع االلكتروني 
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 الـعـلـمـیـة المؤھالتثـانـیـاً: 
 

 تخصصال البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 ھندسة كھربائیة العراق جامعة الموصل 2002 الدكـتــــوراه

 ھندسة كھربائیة العراق جامعة الموصل 1984 الماجســــتیـر

 ھندسة كھربائیة العراق جامعة الموصل 1982 الدبلوم العالي

 ھندسة كھربائیة العراق جامعة الموصل 1980 البكالوریـوس
 

 الخبرات العملیةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

 الى االن 1986من  كلیة الھندسة –جامعة الموصل  عضو الھیئة التدریسیة

  2003الى  1998من  المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الشمال استشاري

 2003الى  2000من   شركة نفط الشمال  استشاري

 2001عام  الطاقة الكھربائیة إلنتاجالشركة العامة  استشاري
 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:

 
1 Photovoltaic driven 3-phase self-excited induction generator 

2 Analysis and design of photovoltaic Electric power system for Iraqi village in 
Aljazeera region 

3 Optimum Pulse width modulation switching technique for microprocessor 
controlled inverter drive 

4 Basic design parameters for Pulse width modulation inverter for  adjustable speed 
motor drive 

5 Voltage instability of series compensated EHV transmission lines 

6 Effect of series capacitors on transient stability 

7 Power flow control using phase shift transformer 

8 Optimal series compensation using Genetic Algorithm 

9 The Influence of Optimum Generation on Transient Stability 

10 A Hybrid Method for Contingency Analysis of power Systems 

11 Design and Implementation of digital differential protection relay for 3-phase 
tertiary transformer protection using Math Lab 

12 Utilization of Solar Energy to Reduce Residential load 

13 Enhancement of Differential Protection Performance Using Wavelet Transform 

14 The Effect of Adding Series Capacitor and Phase Shifting Transformer On Power 
System Performance 

15 PID Based Real time Speed Control  of  DC motor using LABVIEW Environment 

  الكتب والمؤلفات:

  ال توجد

 
 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 

 
ضمن برنامج  School of Engineering /University of Guelphلمدة  شھر في وتطویریة دورة  تدریبة  1

 .2013تطویر المالكات التدریسیة في كندا 
   1998لغویة  في كلیة اآلداب بجامعة صالح الدین دورة في اللغة العربیة لمدة اسبوعین  لتطویر المھارات ال 2

 
 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

1998نیسان  24-23 المؤتمر العلمي السادس لھیئة المعاھد  بغداد / العراق  1  
حلب / سوریا /االول  ةمؤتمر الھندسة الكھربائی 2 2007حزیران  26-28   
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حلب / سوریا /ؤتمر الدولي االول للعلوم الھندسیة الم 3  تشرین االول  2-4 
2008 

المؤتمر الدولي العربي اللیبي الخامس للھندسة الكھربائیة وااللكترونیة   طرابلس  4
 / لیبیا

تشرین االول  23-26
2010 

العراق / الموصل /المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلیة الھندسة  5  2011 
2011كانون األول   /القصیم / السعودیة  ؤتمر الدولي لجامعة القصیمالم 6  
7 3rd International Conference On Nuclear And Renewable 

Energy Resources / Istanbul /Turkey  20-23 May 2012 

 
 سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

جامعة الموصل –رائق التدریس الجامعي ط 1  1996 
صالح الدین جامعة  –طرائق التدریس الجامعي  2  1987 
جامعة الموصل –برمجیات الحاسوب  3  2008 
جامعة الموصل – االنكلیزیة اللغة 4  1996 

 
قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل  

 تاریخ التسجیل عنوان الرسالة اسم الباحث م

تحلیل حاالت االضطراب غیر المتوقع في نظام القدرة  تقنیات علي عالیة حامد 1
  / ماجستیرباستخدام الشبكات العصبیة  

2007 

تعزیز أداء منظومة القدرة بإضافة متسعات التوالي ومحوالت  بروین رحیم كریم 2
 / ماجستیر ازاحة الطور

2009  

 2013 / ماجستیر جة  محطة طاقة ریاح  ذونم تمثیل مصطفى خالد محمود 3
المرحلة التفاضلیة المحولة القدرة باستخدام تحویل تعزیز أداء  حسین فتحي حمادي  4

  / ماجستیر المویجة 
2013 

دراسة مقارنة بین المعوضات التقلیدیة والمعوضات الساكنة  صالح مھدي صالح   5
  MATLABباستخدام برنامج 

2017 

االستخدام االمثل للمعوض المتزامن الساكن الخازن للطاقة  جاسم دمحم فواز  6
 / دكتوراهلتخفیف عدم اتزان الفولتیة 

2018 

منظومة طاقات متجددة متكاملة لمنظومة قدرة اعتمادا على  مجمد طارق مجید  7
 مغیر ذكي متعدد المستویات   / دكتوراه

2018 

قام بمناقشتھا التيالرسائل   
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م الباحثاس   التاریخ عنوان الرسالة 

رج الحراري على یر االجھاد الكھربائي وتوزیع التراسة تأثد رواء جاسم دمحم  1
 اطراف قابلوات الضغط العالي/ ماجستیر

2013 

تصمیم و تنفیذ مرحلة تفاضلیة باالعتماد على المتحكم الدقیق  رشا عبدالنافع دمحم  2
 /ماجستیرلحمایة محوالت القدرة 

2017 

 Improving the Performance of Permanent لیث اكرم دمحم  3
Magnet Synchronous Motor Derive دكتوراه / 

2017 

وتنفیذ منظومة مسوق المحرك المعاوقي المفتاحي تمثل  عمر غیاث ابراھیم 4
 /ماجستیر

2017 

لشبكة بحمایة أداء منظومة كھروضوئیة مرتبطة با تحسین  دمحم نزار دمحم الشیاع  5
 مفاتیح الكترونیات القدرة / ماجستیر

2018 

عبدالرزاق احمد  6
 محمود

استقراریة الحالة العابرة لمنظومة القدرة متعددة تحسین 
  / ماجستیرالمكائن باستخدام انظمة الطاقة الحدیثة 

2018 

 Smart Computerized Green House باسل محمود محمود  7
Controller System  /ماجستیر 

2018 

فولتیة بالتحكم  بمسارات نقل استقراریة الحدود تحسین  معن حسین عباس 8
 القدرة / ماجستیر

2018 

 Simultaneous mitigation of the disturbance طھ محمود محمود 9
in distribution system using UPQC دكتوراه / 

2018 

جرك حثي احادي الطور باستخدام تمثیل وتنفیذ مسوق م أحمد سعد عبدالعزیز  10
 المتحكم الدقیق / ماجستیر

2018 

تمثیل وتطبیق اجھزة النقل بالتیار المتناوب المرنة على  دمحم باسل مجمود  11
 / ماجستیر IEEEمنظومة قیاسیة 

2018 

استعمال الخوارزمیة الجینیة في حل سریان القدرة للحاالت   صفا معن عزالدین  12
 یر االعتیادیة / ماجستیراالعتیادیة وغ

2018 

    
 


