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 االدارية المناصب
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 ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( النشاطات العلمية

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  8991كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة/ مؤتمر الدراسات العلٌا

  8999اذار  88-81كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة/  مؤتمر البصرة الخامس للبحوث الهندسٌة

  8118اذار  89-81كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة/  االلكترونٌات المتقدمةالمؤتمر االول لتقنٌات 

  8118كانون االول  82-82كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة/  مؤتمر البصرة السادس للبحوث الهندسٌة

  8118نٌسان  81كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة/  الندوة العلمٌة التخصصٌة: االتصاالت الماٌكروٌة

الدولً االول للطاقة، القدرة، والسٌطرة  IEEEالمؤتمر 

8181 

   8181كانون االول  8-8ت 01كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة/

  8188كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة/ مؤتمر كلٌة الهندسة لبحوث طلبة الدراسات العلٌا

  8188اٌلول  88-89كندا/-اونتارٌو المؤتمر الدولً الثانً النظمة السٌطرة الشبكٌة الالسلكٌة

  8188اذار  1-7كلٌة العلوم/ جامعة البصرة/  المؤتمر العلمً االول لعلوم الحاسبات وتطبٌقاتها

العلمً العالمً للهندسة الكهربائٌة  IEEEالمؤتمر 

 وااللكترونٌة والحاسبات والسٌطرة 

  8180كانون االول  81-87الكلٌة التقنٌة/ الموصل/ 

  8182اذار  81كلٌة البصرة الجامعة للعلوم والتكنولوجٌا/  فرع العراق IEEEالندوة العلمٌة التخصصٌة لمؤسسة 

  8182اٌار  7شركة الحفر العراقٌة/  للمعلوماتٌة IEEEالندوة العلمٌة التخصصٌة 

  8182اٌار  82/ شركة دٌجٌنتس ISOورشة عمل عن المعاٌٌر القٌاسٌة لل 

  8182نٌسان  1/ الكلٌة االسالمٌة الجامعة/ النجف االشرف المؤتمر العلمً الرابع للعلوم الهندسٌة والتكنولوجٌة 

  8182كانون االول  87/ جامعة البصرة-كلٌة الهندسة : انترنت االشٌاءIEEEالندوة العلمٌة التخصصٌة 

المؤتمر العلمً الرابع لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 

 IEEEرعاٌة ب

  8182شباط  82-82/ كلٌة العلوم/ جامعة كربالء



 

العالمً لتعدد التخصصات فً  IEEEمؤتمر الصادق 

 تكنولوجٌا المعلومات، االتصاالت، والعلوم التطبٌقٌة

  8182اٌار  81-9/ جامعة االمام جعفر الصادق/ بغداد

  8182تشرٌن االول  88-88/ مؤسسة االبحاث االمٌركٌة/ برٌطانٌا لمتغٌرة، المبتكرة، المعلوماتٌةالمؤتمر الدولً للتقنٌات ا

  كلٌة الهندسة/ جامعة البصرة العدٌد من الحلقات الدراسٌة فً قسم الكهرباء

  

 ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

شهادة اكادٌمٌة سسكو االمٌركٌة 

 )محاضر(للشبكات 

 CCNA1اجتٌاز دورة  اكادٌمٌة سسكو للشبكات 8112

جامعة -كلٌة التعلٌم المستمر 8181 شهادة كورس لغة انكلٌزٌة

 دلهاوزي الكندٌة

اجتٌاز كورس اللغة الذي سبق 

 البعثة البحثٌة فً كندا

جامعة -كلٌة التعلٌم المستمر 8181 شهادة امتحان توفل

 دلهاوزي الكندٌة

 التوفل بنجاح اجتٌاز اختبار

شهادة رسمٌة من رئاسة جامعة 

 دلهاوزي الكندٌة

مدرج فٌها كافة المهارات  جامعة دلهاوزي الكندٌة 8181

واالعمال التً انجزت خالل فترة 

 البعثة البحثٌة

 IEEEشهادة عضوٌة مؤسسة 

 العالمٌة

 تسجٌل عضوٌة فً المؤسسة الدولٌة IEEEمؤسسة  8180

شهادة ودرع عضو اقدم فً 

 SMIEEEالعالمٌة  IEEEمؤسسة 

 عضو اقدم الدولٌة IEEEمؤسسة  8182

شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر 

 كندا-اونتارٌو

 باحث كندا 8188

شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر فً 

 انكلترا

 باحث لندن-مؤسسة االبحاث االمٌركٌة 8182

شهادة شكر وتقدٌر من مؤتمر 

 انكلترا

 مقوم لندن-االبحاث االمٌركٌةمؤسسة  8182

شهادة تقدٌرٌة ودرع من مؤتمر 

 IEEEدولً 

 باحث صرةبجامعة ال-كلٌة الهندسة 8181

شهادة تقدٌرٌة ودرع من مؤتمر 

 IEEEدولً 

 باحث موصل -الكلٌة التقنٌة 8180

شهادة تقدٌرٌة ودرع من مؤتمر 

 IEEEدولً 

 مقوم باحث و بغداد-جامعة االمام الصادق 8182

شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر كلٌة 

 العلوم

 باحث جامعة البصرة-كلٌة العلوم 8188

شهادة تقدٌرٌة ودرع من مؤتمر 

 الجامعة االسالمٌة فً النجف

 باحث النجف-الجامعة االسالمٌة 8182

شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر كلٌة 

 جامعة كربالء-العلوم

 IoTمحاضر فً ورشة عمل  جامعة كربالء-كلٌة العلوم 8182

شهادة تقدٌرٌة ودرع من ورشة 

عمل كلٌة البصرة للعلوم 

 والتكنولوجٌا

 محاضر كلٌة البصرة للعلوم والتكنولوجٌا 8182



 

شهادة تقدٌرٌة ودرع من ورشة 

 عمل شركة الحفر العراقٌة

 Keynote speaker شركة الحفر العراقٌة 8182

شهادة تقدٌرٌة من ورشة عمل 

 ISOلمعاٌٌر ال  دٌجٌنتسشركة 

   مشارك شركة دٌجٌنتس 8182

اقامة دورة علمٌة بانظمة  كلٌة البصرة للعلوم والتكنولوجٌا 8182 شهادة تقدٌرٌة

 االردوٌنو والراسبٌري باي

 الجهود المبذولة فً القسم والكلٌة جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8180 جائزة التدرٌسً المتمٌز

 الجهود المبذولة فً القسم والكلٌة جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8182 المتمٌزجائزة التدرٌسً 

 صٌانة مختبر الحاسبات كلٌة االدارة واالقتصاد 8118 شكر وتقدٌر

باحث فً المؤتمر االول لتقنٌة  جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8118 شكر وتقدٌر 

 االلكترونٌات المتقدمة

عضو لجنة تحضٌرٌة وباحث  جامعة البصرة-الهندسةكلٌة  8118 شكر وتقدٌر

مشارك فً الندوة العلمٌة 

التخصصٌة )االتصاالت 

 الماٌكروٌة وتطبٌقاتها(

مجهزات قدرة فً  7اصالح  جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8118 شكر وتقدٌر

مختبر االسس الكهربائٌة فً قسم 

 الكهرباء

باحث مشارك فً المؤتمر الوطنً  البصرةجامعة -كلٌة الهندسة 8188 شكر وتقدٌر 

االول لعلوم الحاسبات فً كلٌة 

 العلوم

 استمرار وانتظام الدوام جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8188 شكر وتقدٌر

اكمال متطلبات اجراء امتحان  جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8180 شكر وتقدٌر

كفاءة الحاسوب للدراسات العلٌا 

 )رئٌس اللجنة(8182-8180لسنة 

اكمال متطلبات اجراء امتحان  جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8182 شكر وتقدٌر

كفاءة الحاسوب للدراسات العلٌا 

 )رئٌس اللجنة(8182-8182لسنة 

لجنة تحضٌرٌة فً الندوة العلمٌة  جامعة البصرة-كلٌة الهندسة 8182 شكر وتقدٌر

 IoTالتخصصٌة انترنت االشٌاء 

 SMIEEEالحصول على درجة  رئٌس الجامعة 8182 ومباركةتثمٌن جهود 

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
 االولى الدوائر الكهربائٌة

 الثانٌة الخوارزمٌات وهٌاكل البٌانات

 الثالث 8معمارٌة الحاسبة 

 الرابع 8معمارٌة الحاسبة 

 الثالثة انظمة التشغٌل

 الرابعة اصطناعًذكاء 

 الرابعة انظمة الزمن الحقٌقً

 دراسات علٌا انظمة التشغٌل المتقدمة

 دراسات علٌا ذكاء اصطناعً متقدم



 

 دراسات علٌا تمٌٌز انماط

 ثانٌة الكترونٌك

 ثالثة سٌطرة

 الثالثة معالجة االشارة الرقمٌة

 الثانٌة القٌاسات الكهربائٌة واجهزة القٌاس

المنطق، الدوائر االلكترونٌة، الدوائر  المختبرات:

الكهربائٌة، الخوارزمٌات، الماٌكروبروسٌسر، صٌانة 

الحاسبة، البرامجٌات، السٌطرة، انظمة التشغٌل، انظمة 

، الشبكات، DSPالزمن الحقٌقً، التقنٌات الطبٌة، ال 

 االوتوكاد، االنظمة الدفٌنة.

 ت العلٌااالولى، الثانٌة، الثالثة، الرابعة، الدراسا

 عدد الرسائل / واالطاريح االشراف على الدراسات العليا
 4 ماجستير

  

 

 


