وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة الفرات األوسط التقنٌة
المعهد التقنً /النجف االشرف
قسم تقنٌات الكهرباء
السٌرة الذاتٌة
االسم  :عبدهللا علً ٌوسف حمد العنبكً
المنصب الحالً  :رئٌس قسم تقنٌات الكهرباء
الشهادة واالختصاص:
 بكالورٌوس هندسة كهربائٌة اختصاص هندسة القدرة – جامعة الموصل 1978
 دبلوم عالً تخصص التعلٌم الهندسً بمساعدة الحاسوب – الجامعة التكنولوجٌة 2002
 ماجستٌر علوم فً الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة – اختصاص هندسة القدرة – الجامعة
التكنولوجٌة – 2004
اللقب العلمً  :مدرس – 2007
البحوث المنشورة :
 .1تحسٌن اداء الشبكة الكهربائٌة دراسة تطبٌقٌة حول شبكة كهرباء بعقوبة  -مجلة دٌالى – جامعة
دٌالى2006 -
 .2تحسٌن اداء المحرك الحثً ثالثً االطوار غٌر المتشابه ذات التغذٌة احادٌة الطور – مجلة الفتح
– جامعة دٌالى – 2006
الدورات التدرٌبٌة  :دورة تكنولوجٌا الحساسات ومعالجة البٌانات – مصر  /القاهرة 2008
الدورات االدارٌة  :تطوٌر القٌادات االدارٌة – لرؤساء االقسام 1989
المناصب :
المنصب
التسلسل
رئٌس قسم الكهرباء
1
رئٌس قسم االتصاالت
2
رئٌس قسم الكهرباء
3
معاون العمٌد للشؤون
4
العلمٌة
رئٌس قسم الكهرباء
5

الوزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً
=
=
=

الدائرة
المعهد التقنً /بعقوبة
المعهد التقنً /النجف
المعهد التقنً /النجف
المعهد التقنً /النجف

الفترة
1990 -1987
2009 -2008
2011 -2009
2014-2011

=

المعهد التقنً /النجف

2017 - 2014

اللجان الدائمٌة المكلف بها:
.1
.2
.3
.4

اللجنة االمتحانٌة الرئسٌة والفرعٌة داخل القسم
لجنة توزٌع طلبة االقسام التكنولوجٌة
اللجنة العلمٌة فً قسم الكهرباء
لجنة التدرٌب الصٌفً

الخبرات المهنٌة  :مهندس استشاري فً الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة  -كتاب نقابة المهندسٌن
 3805فً 2012/4/25
البرٌد االلٌكترونًabdulah_ali@najaftin.edu.iq :
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------

السٌرة الذاتٌة
االسم  :اٌمان حسن علً باقر محبوبة
المنصب الحالً مقرر قسم تقنٌات الكهرباء
الشهادة واالختصاص:
بكالورٌوس هندسة كهربائٌة
اللقب العلمً  :مدرس مساعد
الدورات التدرٌبٌة ضمن االختصاص :
 .1التأسٌسات الكهربائٌة
 .2االوتوكاد
 .3التبرٌد
المواد التً ٌدرسها حالٌا :
 .1التأسٌسات الكهربائئٌة للصف االول
 .2المشروع للصف الثانً
اللجان الدائمٌة المكلف بها :
 .1اللجنة االمتحانٌة فً قسم تقنٌات الكهرباء
 .2اللجنة العلمٌة فً قسم تقنٌات الكهرباء
 .3لجنة التدرٌب الصٌفً

 .4لجنة المشارٌع الطالبٌة
البرٌد االلٌكترونً:
---------------------------------------------------------------------------------------------------السٌرة الذاتٌة
االسم  :عالوي محمد رضا كاظم العوادي
الشهادة واالختصاص:
بكالورٌوس هندسة كهربائٌة  -قوى
اللقب العلمً  :مدرس مساعد
المواد التً ٌدرسها حالٌا :
 .3الشبكات الكهربائٌة للصف الثانً
 .4المشروع للصف الثانً
اللجان الدائمٌة المكلف بها :
 .1لجنة مناقشة المشارٌع الطالبٌة
 .2اللجنة العلمٌة فً القسم
 .3لجنة صٌانة االجهزة المختبرٌة
البرٌد االلٌكترونً:

السٌرة الذاتٌة
االسم  :لطٌف مطشر حمود سلمان الزبٌدي
الشهادة واالختصاص:
بكالورٌوس هندسة كهربائٌة
اللقب العلمً  :مدرس مساعد
المواد التً ٌدرسها حالٌا :
 .5التأسٌسات الكهربائٌة للصف الثانً
 .6الدوائر الكهربائٌة للصف االول

 .7المشروع للصف الثانً
اللجان الدائمٌة المكلف بها :
 .1اللجنة االمتحانٌة فً قسم تقنٌات الكهرباء
 .2اللجنة االرشاد التربوي
 .3لجنة المشارٌع الطالبٌة

