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 أوالً: الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة

 

  الرقم الوظیفي ھبة ناظم أمین دمحم الكواز االسم
 ماجستیر المرتبة العلمیة
 مدرس مساعد جھة العمل
 قدرة ومكائن -ھندسة كھرباء التخصص
  الجوال  ھاتف العمل

            hkaoaz@uomosul.edu.iq االلكترونيالبرید 
    الموقع االلكتروني 

 

 
 ثـانـیـاً: المؤھالت الـعـلـمـیـة

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

     الدكـتــــوراه

/  ھندسة كھرباء العراق جامعة الموصل 2009 الماجســــتیـر
 قدرة ومكائن

/  ھندسة كھرباء العراق جامعة الموصل 2002 البكالوریـوس
 قدرة ومكائن

 
 
 ثـالـثـاً: الخبرات العملیة

 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

 والى االن 2009من  كلیة الھندسة-جامعة الموصل عضو الھیئة التدریسیة

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 
 

 اسم التدریسي                                 رقم الھاتف                                 عنوان البرید االلیكتروني



 جامعة الموصل/ كلیة الھندسة
 رابـعـاً: البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة

 

 استقراریة االشارة الصغیرة باستخدام تقنیة المویجة 1
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 :الكتب والمؤلفات
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 خـامـسـاً: التدریب واألعمال التطوعیة

 

 دورة سالمة اللغة العربیة  1
 عضو لجنة امتحانیة  2
 لجنة تدقیق مستحقي منحة الطلبة   3
 دورة منظومات العزل الغازي في المحطات الثانویة الحدیثة / جامعة الموصل  4
 ندوة التطورات الحدیثة في النبائط االلكترونیة في االبعاد الدقیقة / جامعة الموصل  5
الموصلندوة االتجاھات الحدیثة في شبكات الحواسیب واالتصاالت / جامعة  6  
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 جامعة الموصل/ كلیة الھندسة
 ندوة منظومات القدرة الحدیثة والطاقات المتجددة / جامعة الموصل 7
 ندوة الطرائق الحدیثة في مراقبة حالة المحركات ومسوقاتھ / جامعة الموصل 8
/ جامعة الموصلدورة طرائق التدریس لغرض الترقیة  9  
 / جامعة الموصل Research Gateورشة عمل حول التعرف على  10
 المشاركة بمشروع في اسبوع كلیة الھندسة / جامعة الموصل  11
 Getting Started details to new users ofمقرر دورة تعلیم مستمر بعنوان  12

Advance Design System جامعة الموصل / 
 عضو اللجنة التحضیریة في معرض نھوض قسم الھندسة الكھربائیة / جامعة الموصل 13
 بالتعاون مع جامعة دورتموند االلمانیة / جامعة نوروز / دھوكورشة عمل  14
الحقوق والواوجبات رؤیة  –ندوة تعریفیة لنقابة االكادیمیین العراقیین " العمل االكادیمي  15

 نقابیة "/ جامعة الموصل / قسم ھندسة العمارة
 Advanced Design System Simulationدورة تعلیم مستمر بعنوان " 16

program for Electronic and High – Frequency circuits”  جامعة /
 الموصل

 ورشة عمل توعویة حول سرطان الثدي / جامعة الموصل / كلیة الطب 17
 ورشة عمل "مھارات اتخاذ القرارات " / جامعة نینوى / شعبة التأھیل والتوظیف 18
 / جامعة الموصل Research for lifeورشة عمل حول التعرف على  19
 ورشة عمل حول توظیف التقنیات المعاضرة الحیاء مدینة الموصل  20
 ندوة "الجلد مراة الصحة " / جامعة نینوى / كلیة الطب 21
 ندوة " السمنة لدى الطفال" / جامعة نینوى / كلیة اطب 22
" / جامعة  المتقدمة لالعتمادیة الدولیة وصوال بكلیة طب نینوى الى المثاباتندوة " 23

 نینوى / كلیة الطب
 / جامعة نینوى / كلیة الطب فرع الجراحةندوة  24
 " / جامعة نینوى / كلیة الطب التصلب اللویحي المتعددندوة " 25
 / جامعة نینوى / كلیة الطب المؤتمر الطبي الرابع 26
 "/ جامعة نینوى / كلیة الھندسة internet of things applicationsندوة "  27

 
 سادًسا: المؤتمرات العلمیة التي شارك فیھ

 التاریخ اسم المؤتمر م
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 جامعة الموصل/ كلیة الھندسة
5   
6   

 
 سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

 التاریخ أسم البرنامج التدریبي م

 2009 الجامعي_ جامعة الموصلطرائق التدریس  1
 2016 طرائق التدریس الجامعي_ جامعة الموصل 2
 2018 _جامعة الموصلADSدورة في برنامج  3
 2018 جامعة الموصل_ADS دورة في برنامج 4
 2018 دورة سالمة اللغة العربیة 5

 
 رسائل الماجستیر والدكتوراه التي قام باإلشراف علیھا

الرسالةعنوان  اسم الباحث م  تاریخ التسجیل 
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 الرسائل التي قام بمناقشتھا

 التاریخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1    
2    
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