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 العراق/ البصرة/ السراجي العنوان:

 التحصيل الدراسي:

 .سم الهندسة الكهربائيةق/كلية الهندسة /إستاذ مساعد في جامعة البصرة  المهنة الحالية: -

 لحد االن. 4710البصرة للنفط والغاز من لرئيس جامعة اإلداريويشغل حاليال منصب المساعد 

لهندسة الكهربائية/ نظام الطاقة من الجامعة التقنية/ صوفيا/ بلغاريا في احاصل على شهادة الدكتوراه  -

1551 

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية/ التيارات الثقيلة من الجامعة التكنولوجية /  -

  1517بغداد 

 الخبرات في مجال التدريس:

 الدراسات العليا  -

 الدكتوراه(  تحليل نظام الطاقة المتقدم ) -1

 حماية نظام الطاقة المتقدم )الدكتوراه( -4

 أساليب الحاسوب في تحليل نظام الطاقة )الماجستير( -0

 حماية نظام الطاقة )الماجستير( -0

 األآلت الكهربائية ذو األغراض الخاصة )الماجستير( -9

 البكالوريوس  -
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 الرياضيات )المرحلة األولى( -1

 1نظام الطاقة  -4

 تحليل نظام الطاقة -0

 )العربية/ اإلنكليزية/ البلغارية(المهارات اللغوية: 

 فورتران و بيسك لغات الحاسوب:

  windows , DOS أنظمة التشغيل:

  Matlab/ MathCAD, Auto CAD, Microsoft office رامجيات:بال

تحليل نظام الطاقة وحماية نظام الطاقة و إستقرار نظام الطاقة و نظام السيطرة و الطاقة  اإلهتمامات البحثية:

 .بحثا" علميا منشورا"  51األحمال الذكية، باإلضافة الى القابلة للتجديد و 

 المناصب:

 (4771-14-4( الى )1551-5-1مدير وحدة الحاسوب واالنترنت من ) -5

  4770الى  4777معاون العميد للشؤون اإلدارية من  -2

 (4770-1-0( الى )4770 -17 -10رئيس قسم الهندسة الكهربائية من ) -3

 (4771-0-9( الى )4774-1-0معاون العميد للشؤون االدارية من ) -4

 (4771-14-1( الى ) 4771-9-0معاون العميد للشرون العلمية من ) -1

 (4711 -11 -1( الى )4771 -14 -41) معاون العميد للشؤون اإلدارية من -6

 (4711 -1 -0( الى )4775 -11 -1عميد الكلية من ) -7

 (  4710 -17 -1رئيس قسم الهندسة الكهربائية من ) -8

 ولحد االن. 4710المساعد االداري لجامعة البصرة للنفط والغاز منذ  -9

 بحث دبلوم عالي. 4رسائل ماجستير و  5أطاريح دكتوراه و  0اإلشراف : 

 : الخبرات

  4771 -4770من  ECBمدير مكتب االستشاري الهندسي   -1

  4711 -4771من  ECBعضو اللجنة االدارية في  -4



 مستشار في لجنة الكهرباء السابقة -0

 عضو الهيئة االدارية للمؤوسسة العامة للصناعات الورقية لمدة سنتين. -0

 ء الهارثة الحرارية.المشرف على إعادة تأهيل الوحدات الثانية والثالثة لمحطة كهربا -9

 مستشار إعادة تأهيل الرافعات الحديدية للشركة العامة للموانيء العراقية -1

 مدير العديد من الفرق الهندسية )تصميم واشراف(. -0

 مستشار تطوير مركز السيطرة للمنطقة الجنوبية. -1

  ECBمهندس مستشار في  -5

 العضوية

  IEEEعضو في  -

 لحد اآلن. 1517عضو في نقابة المهندسين العراقية من  -


