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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة أوالً:

 

  الرقم الوظیفي یوسف دمحم یونس االسم
 دكتوراه المرتبة العلمیة

 جامعة الموصل كلیة الھندسة قسم الھندسة الكھربائیة جھة العمل
 قدرة التخصص

 07717345110 الجوال  العمل ھاتف

 Doctoryousif1969@gmail.com البرید االلكتروني

  الموقع االلكتروني 
 

 
 الـعـلـمـیـة المؤھالتثـانـیـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 قدرة عراق جامعة الموصل  2019 الدكـتــــوراه

 ومكائن قدرة عراق جامعة الموصل 2005 الماجســــتیـر

 قدرة ومكائن عراق جامعة الموصل 1993 البكالوریـوس
 

 
 الخبرات العملیةثـالـثـاً: 

 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

 سنة 13 جامعة الموصل مختبر المكائن

 سنتان جامعة الموصل مختبر خط النقل

 سنة واحدة جامعة الموصل مختبر الضغط العالي

 سنة واحدة وصلجامعة الم مختبر االول

 سنة واحدة جامعة الموصل مختبر الثاني
 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:
 

تنظیم حمایة المسافة لمنظومة الضغط الفائق ذات الخطوط المزدوجة باستخدام المرحلة متعددة األضالع , مجلة  1
 .2007, 3, عدد 15ھندسة الرافدین , مجلد 

, العدد 182, المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب, مجلد IEEE 14 Busلمنظومة قیاسیة حساب القضیب األضعف  2
 .2018-, تشرین الثاني 27

المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب ,  اعتماد محولة تأریض للتشغیل الطبیعي لمنظومة القدرة عند فشل نظام الحمایة, 3
 .2018-, كانون األول 31, العدد 182مجلد 

, العدد 181تحلیل األستاتیكي االمن عند حالة الطوارئ بخروج فرعین, المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب , مجلد ال 4
 .2019-, كانون الثاني 35

تحلیل الفولتیة األستاتیكي االمن عند حالة الطوارئ بخروج فرع  واحد , المجلة العالمیة لتطبیقات الحاسوب , مجلد  5
 .2019-, كانون الثاني 35, العدد 181

 
: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسخامسا  

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

 2005 دورة تطویر طرق التدریس 1
 2018  رة سالمة اللغةالعربیةدو 2

 
 

 النشاطات التدر�س�ة:
 

 المدة الزمنیة المرحلة المادة ت

 سنة   13 ثالث قدرة / قسم الھندسة الكھربائیة مختبر المكائن 1
 سنة   2 ثالث الكترونیك   / قسم الھندسة الكھربائیة مختبر المكائن 2
 سنوات 2 یةرابع / قسم الھندسة المیكانیك مختبر المكائن 3
 سنة 1 قدرة / قسم الھندسة الكھربائیة رابع مختبر المكائن 4
 
6 

 سنة 1 رابع قدرة / قسم الھندسة الكھربائیة انظمة التولید

 سنة 1 اول / میكاترونكس مغناطیسیة 7
 سنة 1 كلیة ھندسة االلكترونیات/  الكترونیكرابع  الكترونیك صناعي 8
 سنة 1 قسم الھندسة الكھربائیة رابع قدرة / مختبر النقل 9
 سنة 1 رابع قدرة / قسم الھندسة الكھربائیة مختبر الضغط العالي 10
 سنة 1 أول / قسم الھندسة الكھربائیة مختبر االول 11
 سنة 1 ثاني / قسم الھندسة الكھربائیة مختبر الثاني 12
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 كتب الشكر:
  �تاب شكر 4

 نشاطات اخرى:
 المطالعة -1

 الر�اضة -2

  

 


