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 12/4/2791 الموالٌد

 البصرة محل التولد

 عراقً الجنسٌة

 متزوج الحالة الزوجٌة

 2 عدد األطفال

 تقاطع الطوٌسة قرب دائرة الكهرباء –كوت الحجاج  –بصرة  العنوان

  usama.naeem@uobasrah.edu.iq                usa3j@yahoo.com    البرٌد االلكترونً

 99995207970 تلفون

 مدرس اللقب العلمً

 هندسة مٌكانٌك االختصاص العام

 مٌكانٌك تطبٌقً االختصاص الدقٌق

 مٌكانٌك طبً االختصاص الحالً

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تارٌخها الشهادة

 1925 الدكتوراه
Artificial Intelligence Methods to Estimate 

Muscle Force and Muscle Fatigue in Human 

Arm Based on EMG signal 

خواجون للعلوم و 

 التكنلوجٌا
 الصٌن

 1990 الماجستٌر
Programming Package for Design, Calculations 

and Analysis of Journal Bearings 
 العراق البصرة

 المهارات

  المهارات

 جٌدة اللغة العربٌة

 جٌدة اللغة االنكلٌزٌة

  لغات اخرى

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

    

    

 االدارٌة المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

 1990 1991 موظف فً كلٌة الهندسة

 الى االن 1990 تدرٌسً فً كلٌة الهندسة

 الى االن 1927 مقرر قسم هندسة المواد
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 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

حساب قوة العضالت للذراع البشرٌة باستخدام تقنٌة الشبكات 

 العصبٌة االصطناعٌة
(، MeMeA2012على القٌاسات والتطبٌقات الطبٌة ) IEEEمؤتمر   

 .1921بودابست، المجر، ماٌو، 

لعضالت ، لبناء نموذج لتقدٌر  -الكهرومغناطٌسًاستخدام التصوٌر 

 القوة اعتمادا على طرٌقة  النظام العكسً للشبكات العصبٌة

عن البٌئات االفتراضٌة، بٌن اإلنسان والحاسوب ،  IEEEالمؤتمر الدولً 

(،  مدٌنة تٌانجٌن، الصٌن، ٌولٌو VECIMS2012محاكات وانظمة القٌاس )

1921. 

القطع و المتغٌرات التً تؤثر على القوة ودرجة هندسة اداة اعتماد  

باستخدام طرٌق تحلٌل العناصر  2949الحرارة فً تحوٌل الصلب 

  المحدودة
 1921لمواد ، متطورة لمجلة  البحوث ال   

حساب والتحسٌن ظروف القطع مثل خشونة السطح فً تحوٌل 

اعتمادا على نظرٌة الشبكات  Taguchiالصلب باستخدام تقنٌة 

 العصبٌة االصطناعٌة 

 1921مجلة  البحوث المتطورة للمواد ،     

 

لالستخراج مؤشر تعب العضالت من خالل استخدام  FFM نموذج

 النظرٌة العشوائٌة واالعتماد على تردد متوسط الطاقة

(، IJEBEAالمجلة الدولٌة للهندسة وإدارة األعمال والتطبٌقات االدارٌة ) 

1925 

الجٌنٌة لحساب قوة العضلة باالعتماد   –نموذج الشبكات العصبٌة  

  EMGعلى اشارة 
المجلة الدولٌة فً مجال االتصاالت و علم المعلومات واإلدارة الهندسٌة   

(CISME ،)1925 

 4102مجلت البصرة للعلوم ,    أسباب التمزق فً انابٌب الضغط العالً لمرجل )الجزء الثانً( "،

نموذج لحساب قوة عضالت الٌد البشرٌة  استنادا إلى نظرٌة  

  العشوائٌة
 .1924مجلة المٌكانٌكا التطبٌقٌة والمواد ،    

 لةقوة العضالعضلة  واحتساب  نماذج الذكاء االصطناعً لمحاكاة  

 والتعب
 1924، المبرت األكادٌمٌة للنشر،  LAPكتاب: لدار النشر االلمانٌة 

 النشاطات الثقافٌة ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط

عن القٌاسات والتطبٌقات الطبٌة  IEEEالندوة الدولٌة 
(MeMeA) 

 1921ماٌو  27-21بودابست، المجر 

عن البٌئات االفتراضٌة، بٌن اإلنسان  IEEEالمؤتمر الدولً 
 (،  VECIMS2012والحاسوب ، محاكات وانظمة القٌاس )

 .1921مدٌنة تٌانجٌن، الصٌن، ٌولٌو 

 

 

 

 

 

 



 

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة

 سبب المنح الجهة المانحة تارٌخها الشهادة

 4/3/4102 شكر وتقدير
التربٌة البدنٌة وعلوم عمٌد كلٌة 

 الرٌاضة
 اقامة ندوة علمٌة الساتذة الكلٌة

 شكر وتقدير
 تالٌف كتاب رئٌس جامعة البصرة 43/8/4102

 شكر وتقدير
 للجنة االمتحانٌة عمٌد كلٌة الهندسة 31/04/4102

 شكر وتقدير
 عمٌد كلٌة الهندسة 02/00/4119

 للجنة االمتحانٌة

 

 

 تحوٌر مجهر عادي الى الكترونٌة عمٌد كلٌة الهندسة 42/7/4117 شكر وتقدير

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلة الدراسٌة ااسم الماد التً درسته
 المرحلة االولى الرٌاضٌات

 المرحلة االولى المٌكانٌك الهندسً

 المرحلة الثانٌة برمجة الحاسبات

 المرحلة الرابعة الهندسة الصناعٌة

 عدد الرسائل / واالطارٌح العلٌااالشراف على الدراسات 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


