
 
 

 المعلومات الشخصٌة

 خيرية عبدالجليل محمد علي العامري االسم الثالثً واللقب

 

 3621 الموالٌد

 محافظة البصرة محل التولد

 عراقٌة الجنسٌة

 متزوجة الحالة الزوجٌة

  عدد األطفال

 حً الخلٌج العربً / الثانٌة –البصرة  العنوان

 Khearia_ibrahimy@yahoo.com      , khearia.ali@uobasrah.edu.iq البرٌد االلكترونً

 41643030236 تلفون

 مساعد استاذ اللقب العلمً

 هندسة كهربائٌة االختصاص العام

 مكائن والكترونٌات القدرة االختصاص الدقٌق

 =         =            = االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

التحكم استخدام الشبكات العصبٌة المضببة فً  9446 الدكتوراه

 بسرعة مجموعة من المحركات الحثٌة

 العراق البصرة

دراسة السماحٌة فً االنتاج علئ جودة تصنٌع  3666 الماجستٌر

 الحركات الحثٌة الثالثٌة الطور

 العراق البصرة

 المهارات

  المهارات

 ممتازة اللغة العربٌة

 جٌدة جدا اللغة االنكلٌزٌة

  لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 ونًابن سٌناااللكترمركز الجامعة االفتراضٌة

 جامعة البصرة

  اسبوع 

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 االن 3666 تدرٌسً

 3666 3662 طالب دراسات

 3662 3661 م. مهندس )معٌدة(
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  =       = 

 =       االولى  
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