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 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 قدرة و محطات تياالتحاد السوفی المعھد التقني/ طشقند 1990 الدكـتــــوراه

 قدرة و محطات االتحاد السوفیتي المعھد التقني/ طشقند 1986 الماجســــتیـر
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 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة
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دراسة تأثیر نقاط التأریض على شبكة المنطقة 
 الشمالیة

 1996 شركة انتاج الطاقة الكھربائیة للمنطقة الشمالیة

 1998 شركة توزیع كھرباء المنطقة الشمالیة دراسة الضائعات في شبكة كھرباء المنطقة الشمالیة

 1999 بیجي -الشمال  شركة مصافي دراسة نطم الحمایة ومعایرتھا في المحطات الثانویة

 2000 شركة حبوب المنطقة الشمالیة تصلیح منظومات التحسس الحراریة

 2001 شركة توزیع كھرباء المنطقة الشمالیة تقدیم حوالي عشر دراسات في المجال االختصاصي

شركة توزیع كھرباء المنطقة الشمالیة و شركة  القاء محاضرات
 انتاج كھرباء المنطقة الشمالیة

2002 

 2019-1991 جامعة الموصل-كلیة الھندسة دورة تعلیم مستمر 50
 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:
 

تحلیل الطرق البسیطة في حساب تیارات القصر لقضبان التوزیع المساعدة في المحطات الكھربائیة, مجلة االخبار العلمیة  1
 , (باللغة الروسیة).1988, 

 , (باللغة الروسیة).1989طشقند,  –لقضبان التوزیع المساعدة, المؤتمر العلمي العالمي للكھرباء تحلیل االعطال  2
 , (باللغة الروسیة).1989تحلیل الطرق البسیطة لحساب اإلقالع الذاتي للمحركات الحثیة, مجلة االخبار العلمیة ,  3
 , (باللغة الروسیة).1990النظام اللوغاریتمي لحساب مرحالت الحمایة , مجلة التقني,  4
لمحطات القدرة باستخدام الحاسوب الشخصي, المؤتمر العلمي السادس لھیئة المعاھد م االمثل للمجھزات المساعدة التصمی 5

 , (باللغة االنكلیزیة).1998الفنیة, اذار 
, مجلة ھندسة الرافدین , HVDC ظام تعویض القدرة المتفاعلة بإلغاء توافقیات الترددات العالیة في المحطات الثانویة لن 6

 , (لغة انكلیزیة).1998, 2, عدد 6مجلد 
 , (لغة انكلیزیة).1999, كانون االول,  4, المجلة العلمیة لجامعة تكریت, عدد المكبر المغناطیسي التحلیل و التطبیق  7
, (لغة 1999, 2, عدد 7لرافدین , مجلد مجلة ھندسة اتأثیر التحمیل على أداء مرحالت المسافة بوجود عطل الطورین ,  8

 انكلیزیة).
, (لغة 2001, 2, عدد 9استخدام الحاسوب في الفص االتجاھي للمرحالت التفاضلیة , مجلة ھندسة الرافدین , مجلد  9

 عربیة).
 .2004, 2, عدد 12استخدام الحمایة الرقمیة في المحطات الثانویة , مجلة ھندسة الرافدین , مجلد  10
 .2007, 1, عدد 15تأثیر الحث التبادلي لنظام التعاقب الصفري على أداء مرحلة المسافة , مجلة ھندسة الرافدین , مجلد  11
باستخدام المرحلة متعددة األضالع , مجلة ھندسة تنظیم حمایة المسافة لمنظومة الضغط الفائق ذات الخطوط المزدوجة  12

 .2007, 3, عدد 15الرافدین , مجلد 
, كانون االول 5, عدد 16تأثیر عناصر المحركات الحثیة على االداء عند الحاالت العابرة , مجلة ھندسة الرافدین , مجلد  13

2008. 
 . 2009, تشرین االول 5, عدد 17تأثیر تأرجح القدرة على أداء مرحالت المسافة , مجلة ھندسة الرافدین , مجلد  14
دقة قیاس مرحلة قیاس المسافة لخطوط النقل المزدوجة  , مجلة ھندسة الرافدین , مجلد  تأثیر المحوالت المؤرضة على 15

 . 2011 اب, 4, عدد 19
, 4, عدد 19تأثیر خطوط النقل خارج الخدمة المؤرضة على تنظیم مرحلة  قیاس المسافة, مجلة ھندسة الرافدین , مجلد  16

 . 2011اب 
استخدام القیاسات التشغیلیة ,المؤتمر الوطني األول للعلوم الھندسیة , جامعة النھرین تخمین عناصر المولدة التزامنیة ب 17

2 
 



 جامعة الموصل/ كلیة الھندسة
8/11/2012 

تصمیم وتنفیذ مرحلة تفاضلیة باالعتماد على المتحكم الدقیق لحمایة المحوالت الكھربائیة/ مقبول للنشر في مجلة الھندسة  18
 . 2017والتكنولوجیا/

مع طرق تعویض الفولتیة  UPQCن و غیر المتزن باستخدام مكیف جودة القدرة الموحد تخفیف ھبوط الفولتیة المتز 19
 .2018,تشرین الثاني  1, عدد 2الثالث., مجلة الكتاب للعلوم الصرفة, مجلد 

,  27, العدد 182, المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب, مجلد IEEE 14 Busحساب القضیب األضعف لمنظومة قیاسیة  20
 .2018-الثاني تشرین

المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب ,  اعتماد محولة تأریض للتشغیل الطبیعي لمنظومة القدرة عند فشل نظام الحمایة, 21
 .2018-, كانون األول 31, العدد 182مجلد 

,  35, العدد 181, مجلد التحلیل األستاتیكي االمن عند حالة الطوارئ بخروج فرعین, المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب  22
 .2019-كانون الثاني

, 181تحلیل الفولتیة األستاتیكي االمن عند حالة الطوارئ بخروج فرع  واحد , المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب , مجلد  23
 .2019-, كانون الثاني 35العدد 

-, كانون الثاني 35, العدد 181لد تنظیم وفحص النجاز مضاعف لمرحالت المسافة عند عطل طور الى أرض , مج 24
2019. 

 الكتب والمؤلفات:

 .2013حمایة نظم القدرة الكھربائیة, دار ابن األثیر للطباعة والنشر في جامعة الموصل كانون الثاني  1
 
 

 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 
 

 ت.استشاري في شركة توزیع كھرباء المنطقة الشمالیة لمدة أربع سنوا 1
 استشاري في شركة الكندي العامة لمدة أربع سنوات. 2
 استشاري في شركة صالح الدین العامة لمدة أربع سنوات. 3
 بیجي لمدة أربع سنوات.-مشروع الوحدات الغازیة-استشاري في شركة المشاریع الكھربائیة 4
 ة  مدة سنة واحدة.مشروع  وحدات الشمال الحراری-استشاري في شركة المشاریع الكھربائیة 5

 
 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

 1998 المؤتمر العلمي السادس للمعاھد الفنیة/بغداد 1
 2000 المؤتمر العراقي األول للھندسة الكھربائیة/الموصل 2
 7/3/2002-6 المؤتمر العلمي الھندسي األول /بغداد 3
 2012 األول للعلوم الھندسیة / بغداد / جامعة النھرین المؤتمر الوطني 4
 2013 المؤتمر العلمي الھندسي الثاني /  جامعة الموصل 5

 
 سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس
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يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

 1/9/1992 دورة تطویر طرق التدریس 1
 1/9/2002الى  2002/ 1/6 طىیادات اإلداریة الوسقدورة تأھیل ال 2

 
قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل  

 تاریخ التسجیل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 UPQC 2018تخفیف خط توزیع التیار المتناوب باالعتماد على  / دكتوراهمحمود طھ محمود 1
 2019 النظام األستاتیكي االمن لمنظومة القدرة الكھربائیة یوسف دمحم یونس/ دكتوراه 2
 1999 تأثیر التحمیل على اداء مرحالت المسافة بوجود عطل طورین نھى عبد البارئ / ماجستیر 3
 2000 تمثیل تیار المحوالت في الحالتین العابرة والمستقرة و تطبیقاتھا سعد عناد دمحم / ماجستیر 4
 2002 دراسة استخدام الحاسوب في أجھزة حمایة المحطات الثانویة اجستیرعمر موفق الیوسف/م 5
 2005 تأثیر الحث التبادلي على مرحلة المسافة أحمد عطیة / ماجستیر 6
 2005 تنظیم حمایة المسافة للمرحلة متعددة األضالع یوسف دمحم یونس/ماجستیر 7
 2008 ى أداء مرحلة المسافةمعالجة تأثیر تأرجح القدرة عل أثیر حبش / ماجستیر 8
 2012 تخمین عناصر المولد التزامني باستخدام القیاسات التشغیلیة ابو بكر یونس /ماجستیر 9
 2016 تصمیم وتنفیذ مرحلة تفاضلیة باالعتماد على المتحكم الدقیق رشا عبد النافع /ماجستیر 10
 2014 تخدام الطاقة الشمسیةتصمیم منظومة حمایة كاثودیة باس لیلى جاسم دمحم/دبلوم 11

 
قام بمناقشتھا التيالرسائل   

 التاریخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

 1995-10-8 تقییم الحاسوب ألداء حمایة المسافة في شبكات العراق للمنطقة الشمالیة ناظم شیت رسول 1
 KV 132  19-9-1996لقابلوات   XLPEالممیزات الحراریة لعازل  احمد طاھر مجید 2
 1997 حمایة المسافة باستخدام المعالج الدقیق دمحم رامز محمود 3
 MOV 14-10-1997اداء مرحلة قیاس المسافة لشبكة شمال العراق  سعد عبد الغفور 4
 1999-10-17 االستقراریة العابرة لشبكة شمال العراق احمد نصر 5
 2001-7-13 ة وتعزیزھاالسیطرة على فولتیة الشبكة الیمنی عبد الكافي أحمد علي 6
 2002-1-12 دراسة وتطویر السیطرة االشرافیة وجمع البیانات في محطات التوزیع الثانویة رائد مرزینا 7
تحسین االستقراریة العابرة باستخدام متسعات التوالي مع التطبیق على شبكة  دمحم علي عبدهللا 8

 العراق
16-6-2002 

 2003-1-23 الحاسبة لتحسین عامل القدرة في محطات التوزیع الثانویة المكثفات باستخدام ادریس سرحان 9
 2005-1-16 تحسین اداء المرحالت المسافیة باستخدام الشبكات الصبیة االصطناعیة شاكر محمود خضیر 10
 2006-4-14 العراقیة ذات الضغط العالي400KVالذكاء االصطناعي في حمایة شبكات  ناظم شیت رسول 11
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 2007-12-30 باستخدام المعوض الحثي المتوازي  XLPEزیادة المسافات الحرجة لقابلوات شرف الدین عمر 12
 تقنیات تحلیل حاالت االضطراب الغیر متوقع في نظام القدرة باستخدام عالیة حامد 13

ANN  
7-11-2007 

 ANN 24-10-2007 دراسة التنبؤات لألحمال للفترات القصیرة باستخدام  ایاد دمحم احمد 14
 ANN 22-8-2008 على اتشخیص األعطال لمحرك حثي ثالثي الطور اعتماد صفوان غسان  15
 2010-6-23 التوقع التحلیلي للترددات المنخفضة في الشبكة الكھربائیة وطریقة معالجتھا شھد عامر 16
 على تقدیر موقع العطل في خطوط النقل باستخدام تحویل المویجة المستند عمر موفق 17

ANN 
25-7-2011 

 2013-5-16 تعزیز شبكة العراق الشمالیة بمعوض تزامني ساكن مع نظام خزن الطاقة سعد عناد 18
تحسین اداء مرحلة المسافة للخطوط المعوضة باستخدام متسعات التوالي  ظافر عبدهللا 19

 MOVالمحمیة بواسطة 
22-5-2013 

ة المثلى لمنظومة الطاقات المتجددة لتقویة إلیجاد الفولتی ANNاستخدام   مثنى سعد 20
 االحمال السكنیة في العراق

26-5-2014 

 2013-7-23 المنظومة الھجینة المثلى للطاقة المتجددة للدور السكنیة في مدینة الموصل مصطفى حسین 21
 2017-7-10 تنفیذ منظومة سوق المحرك المعاوقي المفتاحيتمثیل و  عمر غیاث 22
للسیطرة على درجة حرارة و رطوبة  PIDالمستند على المسیطرFPAH  صاماسماء ع 23

 حاضنة االطفال
10-1-2017 

 2018-2-12 تعزیز اداء المرحلة التفاضلیة لمحولة القدرة باستخدام تحویل المویجة حسین فتحي حمادي 24
 2018-3-5 زدوجةتمثیل وتنفیذ مع تحري االداء لمحرك قفصي ذي لفائف ساكن م علي عبد الكریم 25
 2018-9-2 تقلیل التوافقیات في نظم التوزیع باستخدام ازاحة الطور یاسین فارس 26
 Statcom 3-9-2018 معالجة عدم االتزان في الفولتیة باستخدام  ولید خالد  27
 2019-3-7 تمثیل وتنفیذ شاحن ذكي ثالثي الطور محمود خالد 28
 2019-3-27 لمسافة مع المعوض التزامني الساكن نوع الخازن للطاقةتعزیز اداء مرحلة ا سرمد اركان 29
 تعزیز استقراریة الفولتیة لمنظومة القدرة باستخدام المعوض الساكن سعدهللا دمحم 30

Statcom 
16-5-2019 

تضمین عرض النبضة ذو المتجھ الفضائي لمغیر مصدر فولتیة متعدد  دمحم بشار 31
 االطوار

23-9-2019 

 SF6  24-10-2019الھالة الكھربائیة على اداء غاز تأثیردراسة  ود نجم دا 32
  تعزیز استقراریة الفولتیة باالعتماد على مؤشرات استقراریة الفولتیة  معن عبد الرحمن 33

 معدات النقل المرن للتیار المتناوب  باستخدام
31-10-2019 

 
 المناصب االدار�ة:

 
 الى من المنصب ت

 سنة شھر یوم نةس شھر یوم
 2001 7 15 1996 4 10 قسم الھندسة الكھربائیة یةمقرر 1
 2002 2 5 2002 2 5 / كلیة الھندسةمعاون العمید العلمي 2
 2005 7 3 2003 8 7 رئیس قسم الھندسة الكھربائیة 3
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 2014 6 10 2013 3 5 رئیس قسم الھندسة الكھربائیة 4
       رئیس اللجنة العلمیة 5

 
 
 نشاطات التدر�س�ة:ال
 

 المدة الزمنیة المرحلة المادة ت

 سنة واحدة المرحلة االولى في المعھد الفني/موصل اسس الھندسة الكھربائیة 1
 ولحد االن 1991من  ثالث قدرة / قسم الھندسة الكھربائیة ھندسة القدرة الكھربائیة 2
 عشر سنوات ةثالث الكترونیك // قسم الھندسة الكھربائی قدرة ومكائن 3
 عشر سنوات ثالث قدرة / قسم الھندسة الكھربائیة مختبر المكائن 4
 سنة 3 ثالث قدرة / الكلیة التقنیة ھندسة القدرة الكھربائیة 5
 سنة 3 رابع قدرة / قسم الھندسة الكھربائیة انظمة التولید 6
 سنة 1 رابع قدرة / الكلیة التقنیة نقل و توزیع 7
 سنة 1 رابع قدرة / الكلیة التقنیة التوزیع مختبر النقل و 8
 سنة 12 ماجستیر حمایة االنظمة الكھربائیة 9
 سنة 5 ماجستیر انظمة التولید 10
 سنة 3 دكتوراه تحلیل انظمة القدرة 11
12 

 سنة 5 دكتوراه تصم�م المحطات الكهر�ائ�ة

 
 كتب الشكر:

  �تاب شكر 40
 نشاطات اخرى:
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