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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة أوالً:

 

  الرقم الوظیفي عبدااللھ خضر محمود غاراتي المندالوي االسم

 1أستاذ مساعد المرتبة العلمیة
 

 قسم الكھرباء–كلیة الھندسة  جھة العمل
 ھندسة سیطرة ونظم التخصص

 07701653650 الجوال  العمل ھاتف

 abdelelahkm@gmail.com البرید االلكتروني

  الموقع االلكتروني 
 

 
 الـعـلـمـیـة المؤھالتثـانـیـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

سانت یطرس بورغ للتقنیات  1992 الدكـتــــوراه
 الكھربائیة

ھندسة سیطرة  روسیا
 ونظم

الكترونیك  العراق الموصل 1982 الماجســــتیـر
 صاالتوات

الكترونیك  العراق الموصل 1978 البكالوریـوس
 واتصاالت

 
 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 الخبرات العملیةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

   

   

   

   

   
 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:
 

1  Voltage stability improvements using adaptive controller for STATCOM . Journal 
of Engineering and Sustainable Development Vol. 21, No. 02, March 2017. 

2  Real Time Speed Control of DC Motor by Programming the Fuzzy Controller in C 
Language. Tikrit Journal of Engineering Sciences 23 (3) (2016) 91-95 

3  Time delay compensation for wireless networked control systems based on 
modified smith predictor. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 11(4) March 

2017, Pag: 14-23 
4  Realization of fractional order pid controller using fractance circuit.JEA. Vol 2, 

No 1.Pag:22-27. (2018 
5  Performance Improvement of the Robotic Arm using Fractional Order PID. J.of. 

engineering and technology. Vol. 34, No. 13, Issue A.  2016. 
6    Design of fractional order PID controller based particle swarm. Diyala Journal of 

Engineering Sciences. Vol. 07, No. 04, pp. 24- 39, December 2014                                     
                                                                         

7  Realization of fractional order differentiator by analogue electronic circuit. IJAET. 
 Vol. 8, Issue 1, pp. 1939-1951, Feb., 2015. 

8      Adaptive Disturbance Elimination Control Of  
   ESTATCOM  for Unbalance Voltage Mitigation. 12 th international conference DeSE  

7-10 Oct 2019, Kazan,Russia. 
9 REALIZATION OF FRACTIONAL ORDER DIFFERENTIATOR BY ANALOGUE 

ELECTRONIC CIRCUIT . International Journal of Advances in Engineering & 
Technology (IJAET), Vol. 8, Issue 1, pp. 1939-1951, Feb., 2015 

10 Design of Fractional Order PID Controller Based on Hybrid Bacterial For aging - Particle 
Swarm Optimization . International Journal of Engineering and Innovative Technology 

(IJEIT) ,Volume 5, Issue 11, May 2016 
11 Hardware Realization Of Artificial Neural Networks Using Analogue Devices. AL 

Rafdain Engineering Journal , مجلة ھندسة الرافدینUniv of Mosul 
19-1/11/2013 

12 Neural Network Realization And Implementation Using Analogue Electronic Devices.Al-
Anbar J of engine science 2013. 
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 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 
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 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

1 International conference on computer related knowledge July 5-
7 2012 (ICCRK 2012) Sousse Tunisia 

2012 

 2013 (محلیة) -جامعة الموصل  –الھندسة وقائع مؤتمر الھندسة الثاني لكلیة  2
 مؤتمر البحوث الھندسیة التطبیقیة 3

 كلیة الھندسة جامعة بابل 
 29-28اذار 

2012 

4 Al kitab conference 2017 2017 
5 First Engineering Education Conference 17-19 April 

2012,Duhok 
 

6 12th international conference devlopmens and e system DeSE  
7-10 Oct 2019, Kazan,Russia. 

2019 

 
 سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

 1993 دورة طرق تدریس  1
 2019 دورات تعلیم مستمر 2
3   
4   
5   

 
قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل  

الباحث اسم م  تاریخ التسجیل عنوان الرسالة 

عبدااللھ صالح  عاصف 1
 الحیالي

تحسین االداء لمغیر احادي الطور المحكوم بالسیطرة على تیار 
 الحقن

2018 

تعزیز استقراریة الفولتیة باستخدام المسیر التناسبي التكامل  ایاد عقیل الكیالني 2
 التكیفي للمعوض التز امني  الساكن

2017 

تعویض التأخیر الزمني ألنظمة التحكم بالشبكة الالسلكیة  ذیفة سلمان حیريح 3
 باالستناد الى متنبئ سمث المطور

2016 

 2016 تحسین االداء للذ ا رع االلي باستخدام المسیطر التناسبي رامي یونس فاضل 4
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 التفاضلي التكاملي ذي الرتبة الكسریة
تناسبي التكاملي التفاضلي الكسري بالدوائر تحقیق المسیطر ال سري عبدالرزاق صالح 5

 االلكترونیة التناظریة للسیطرة على المحرك المؤازر
2015 

استحدام المنطق المضبب بواسطة مسیطر دقیق لتحقیق مثبت  عمر علي  6
 القدرة

2011 

   دمحم محمود عبدالعال  7
8    

 
قام بمناقشتھا التيالرسائل   

لةعنوان الرسا اسم الباحث م  التاریخ 

 یوسف دمحم یونس 1
 

 2019-5-23 النضام االمن لمنظومة القدرة الكھربائیة

معن عبدالرحمن  2
 جرجیس

تعزیز استقراریة الفولتیة باالعتماد على مؤشرات الفولتیة 
 باستخدام معدات النقل المرن للتیار المتناوب

26-10-2019 

لسیطرة على المحرك الحثي مرشح كالمن المتد المضغوط ل اسامة بشیر نوري 3
 بدون متحسسات 

26-9-2019 

 2018-8-16 تقلیل التوافقیات في نظم التوزیع باستحدام ازاحة الطور یاسین فارس یاسین  

 
 


