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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة أوالً:

 

  الرقم الوظیفي مھا عبدالرحمن عبد المجید االسم
 مدرس مساعد المرتبة العلمیة

 جامعة الموصل–وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  جھة العمل
 قدرة ومكائن-ھندسة كھربائیة التخصص

 07736970177 الجوال  العمل ھاتف

  mflaiyeh@gmail.com    mflaiyeh@uomsul.edu.iq@yahoo.com,      mflaiyeh د االلكترونيالبری

 الموقع االلكتروني 
www.researchgate.net/profile/mahhttps:// 

 
 flaiyeh                                         

 

 
 الـعـلـمـیـة المؤھالتثـانـیـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 - - - - الدكـتــــوراه

 ھندسھ كھربائیھ العراق جامعھ الموصل 2004 الماجســــتیـر

بكالوریـوسال  ھندسھ كھربائیھ العراق جامعھ الموصل 1988 
 

 
 الخبرات العملیةثـالـثـاً: 

 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

 1996-1989 شركة اشور للمقاوالت  مھندس كھرباء

 2005- 1996 الكلیھ التقنیھ / موصل معیدة 

 2010-2005 كلیھ العلوم المالیھ والمصرفیھ /االردن محاضر غیر متفرغ

كلیھ التربیھ /جامعھ الموصل/الدراسات  محاضر غیر متفرغ
 المسائیھ

2012 -2014 

 2015منذ  كلیھ الھندسھ/جامعھ الموصل عضو ھیئھ تدریس
 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:
 

1 Application of artificial neural network to control the reactive power in distribution 
system .jordaian  international electrical &electronic engineering conference (15th-

 november 2005 amman.jordan  )th17 
 

2  

 الكتب والمؤلفات:

1  
2  
3  

 
 

 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 
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 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

 2010 اربیل-المؤتمر الدولي االول للریاضیات والحاسبات  1
 Jordanian
 Internatioal
 & Electrical
 Electronics
 Engineering
 Conference

 2005 
 

 Conference 
 

 17th to 15th
 2005 November 
 Jordan Amman, 
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عاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسساب  

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

 مركز رغدان للدراسات والتدریب –تطویر مھارات التدریس  1
 االردن-عمان 

 2009كانون االول 

 27/6/2018-20 دورة سالمة اللغة العربیھ  2
 advanced designs system( 23-25/10/2018دورة ( 3
 FUZZY 3-5/12/2018  دورة 4
 29/4/2010 في االردن ICDLاجتیاز امتحان  5

 
قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل  

 تاریخ التسجیل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 -   
2    

قام بمناقشتھا التيالرسائل   

 التاریخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 -   
2    

 
 


