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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة أوالً:
 

  الرقم الوظیفي  علي عباوي دمحم خلیل العباوي االسم
 مساعد مدرس المرتبة العلمیة

 قسم الھندسة الكھربائیة –كلیة الھندسة  –جامعة الموصل  جھة العمل
 سیطرة –قدرة ومكائن التخصص

 009647736977058 الجوال  العمل ھاتف
009647707447881 

 البرید االلكتروني
@uomosul.edu.iqali.abbawi 

ali.abbawi@gmail.com 
ali_abawi@yahoo.com 

 

 
 الـعـلـمـیـة التالمؤھثـانـیـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 /قدرة ومكائن العراق جامعة الموصل  2013 الماجســــتیـر
 سیطرة

 قدرة ومكائن العراق جامعة الموصل  2006 البكالوریـوس
 

 
 الخبرات العملیةثـالـثـاً: 

 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

قسم  –كلیة الھندسة –جامعة الموصل   م. مھندس
 2012-2006 الھندسة الكھربائیة

قسم  –كلیة الھندسة –جامعة الموصل  مدرس مساعد 
 لحد االن -2013 الھندسة الكھربائیة

 الى االن - 2013 كلیة الھندسة –جامعة الموصل  عضو الھیئة التدریسیة 
رئیس لجنة االعالم في قسم الھندسة 

 لحد االن 2017 كلیة الھندسة –جامعة الموصل  الكھربائیة 

عضو لجنة الكتب في قسم الھندسة 
 لحد االن 2018 كلیة الھندسة –جامعة الموصل  الكھربائیة

 

 تية لعضو هيئة التدريسسرية ذا
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 األنشطة الـعـلـمـیـةو البحوث  رابـعـاً:

 

1 Simulation Studies of a Current Source Rectifier – DC motor Using High Pass Filter 
with PID Controller, IJEIT JORNAL 2014 
 

2 Single Phase Induction Motor Speed Control Using Frog-Jumping Algorithm 
Technique, the 2nd International Conference on Control, Instrumentation and 
Automation (ICCIA-IEEE) 2011  

 
 

 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 
 

ي رفع االنقاض واستخراج االجهزة  من قسم الهندسة ال�ه��ائ�ة المدمر كل�ا 1
 المشاركة �ض

2 Course in Computer maintenance hold in the Computer Center, University of Mosul, 
2007. 

 
3 Course in Computer programming hold in the Computer Center, University of 

Mosul, 2010.  
 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

1 International Conference on Control, Instrumentation and 
Automation (ICCIA-IEEE) 

2011 

 
 سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

جامعة الموصل –طرائق التدریس الجامعي  1  2013 
2 Computer maintenance Session  2007 
3 Efficiency in a computer Session 2010 
جامعة الموصل –سالمة اللغة العربیة  4  2018 
دورة في تصمیم شبكات الحاسوب باستخدام برنامج المحاكاة  5

 )OPNETوالنمذجة (
2018 

 ADSدورة تدریبیة على برنامج تصمیم ونمذجة الدوائر االلكترونیة  6
 جامعة الموصل –

2018 

 FUZZY 2018دورة في تطبیقات  7
استخدام ملحقات برنامج مایكروسوفت اوفیس في دورة في  8

 التطبیقات الھندسیة
2018 

 


