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 الجامعة التكنولوجية

 

 قسم هندسة السيطرة والنظم
 الغيشة الزاحيت

  7102 اخش ححذيذ
 

 

 صىسة هُذ صهٍش خهٍم  االعم 

52/01/0892 حأسيخ الىالدة  انؼشاق 

 )اخخياسيت(

 ػشاقً القىميت

 انجايؼت انخكُىنىجٍت/ قغى هُذعت انغٍطشة وانُظى  مكان العمل 

 اللغاث

 ػشبً 

هٍضياَك  

 

  سقم المىبايل

  البشيذ االلكخشووي
 

 المىاصب االداسيت

 لغايت مه القغم الجامعت المىصب ث

 5102 5102 هُذعت انغٍطشة وانُظى انخكُىنىجٍت يغؤول وحذة يخابؼت انخشٌجٍٍ 0

 الٌاحخى  5102 هُذعت انغٍطشة وانُظى انخكُىنىجٍت يقشس وحذة بحىد األحًخت واالَغاٌ االنً 5
 

 الذسجاث العلميت

 الخأسيخ القغم الجامعت البلذ الماوح الذسجت

 5112 هُذعت انغٍطشة وانُظى انخكُىنىجٍت انؼشاق البكالىسيىط

 5102 هُذعت انغٍطشة وانُظى انخكُىنىجٍت انؼشاق الماجغخيش

     الذكخىساي
 

 

 

 المشاحب العلميت

 الخأسيخ المشحبت العلميت

  5102 مذسط مغاعذ

  مذسط

  أعخار مغاعذ

  اعخار
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 مجاالث البحذ العلمي 

 هُذعت يٍكاحشوَكظ 0

 االَغاٌ االنً وبحىد انشوبىحاث رواث االسجم 7

 انزكاء االصطُاػً 3

 االحًخت 4

 المىظماث الحكىميت

0  

7  

3  

 وشاطاث اخشي

 5102 وانشٌاضت انشباب نىصاسة نغٍادة انغابغ يهشجاٌ فً انًشاسكت 0

7 
 انشوبىحاث فً وانذفاع األيٍ يؼشض فً انؼًهٍت انشوبىحاث يشاسٌغ فً انًشاسكت

 5102 انذونً، بغذاد يؼشض فً

3 
 فً" حصًٍى ٌىو" IREX يُظًت فً انؼًهٍت انشوبىحاث يشاسٌغ فً انًشاسكت

 5102، انهُذعت قغى انكهشويٍكاٍَكٍت/  انخكُىنىجٍت انجايؼت

 4 

 انجايؼت فً''  وحطبٍقاحها Ardiano mpsل يقذيت''  دوسة فً انًشاسكت

 و انغٍطشةقغى هُذعت  فً واالَغاٌ االنً األحًخت بحىد وحذة فً/  انخكُىنىجٍت

 5102 ،ُظىان

 5 
 واالَغاٌ االنً األحًخت بحىد ىحذةيؼشض االَغاٌ االنً ن فًانغُىٌت  انًشاسكت

 5102 ،ُظىانو انغٍطشةقغى هُذعت  ًف  

 انخىفم وشهادة IC3 شهادة ػهى انحصىل 6 

 االَخشٍَج و يىاقغ انخىاصم االجخًاػً  2 
 

 

 المىاد المخخبشيت

لقذ قُمج بالخذسيظ في 

 المخخبشاث الخاليت

 يخخبش انغٍطشة و انحاعىب

 يخخبش االحًخت واالَغاٌ االنً

 يخخبش انًٍكاحشوَكظ 

 

 

 
 

 الخبشة في البشامج الهىذعيت ث

0 
  Microsoft windows XP, Microsoft windows 7, Microsoft windows 8, 

  Mac 

5 MATLAB, Asp.net, Microsoft Visual Studio, Microsoft Office, Photoshop    

2 C++, C, PHP, HTML 
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 الخبشة المهىيت ث

 حصًٍى و حُفٍز انشوبىحاث رواث االسجم 0

انًخُقهتحصًٍى و حُفٍز انشوبىحاث  7  

  ارسع انشوبىث انًخؼذدة انهُكاث حصًٍى و حُفٍز 3

يغ انًخحغغاث حصًٍى و حُفٍز انؼذٌذ يٍ انذوائش االنكخشوٍَت 4  

 االششاف ػهى انًشاسٌغ انؼًهٍت نطالب انبكانىسٌىط 5

6 
 ألحًختا بحىد ىحذةيؼشض االَغاٌ االنً ن فًيغاػذة انطالب فً اكًال يشاسٌؼهى انؼًهٍت نكً ٌشاسكىا 

 ُظىانو انغٍطشةقغى هُذعت  ًواالَغاٌ االنً انغُىي ف

 
 

 الكخب المىشىسة )لغايت حأسيخ الخحذيذ(

Date Publisher Title of book No. 

    
 

 

 البحىد المىشىسة )لغايت حأسيخ الخحذيذ(

Date Publisher Title of paper  No. 

2014 

Asst. Prof. Dr. Firas A. 

Raheem  + Asst. Lec. Hind 

Zuhair Khaleel 

Static Stability Analysis of Hexagonal 

Hexapod Robot for The periodic Gaits  1 

2015 

Asst. Prof. Dr. Firas A. 

Raheem  + Asst. Lec. Hind 

Zuhair Khaleel 

Hexapod Robot Static Stability 

Enhancement using Genetic Algorithm 2 

2016 

Asst. Prof. Dr. Firas A. 

Raheem  + Asst. Lec. Hind 

Zuhair Khaleel 

Hexapod Robot Static Stability Analysis 

using Genetic Algorithm Simulation and 

Experimental Work 
3 

2016 

Asst. Prof. Dr. Firas A. 

Raheem  + Asst. Lec. Hind 

Zuhair Khaleel 

Modified Stability Analyses for Hexapod 

Robot Path Planning on Inclined Plane 4 
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 كخب الشكش والخكشيماث

 الخأسيخ الجهت الماوحت ث

 7110 جامعت بغذاد / مشكض الحاعبت 0

 7101 وصيش الخعليم العالي و البحذ العلمي 7

 7103 وصيش الخعليم العالي و البحذ العلمي 3

 7105 ىجيت / سئيظ قغم هىذعت الغيطشة والىظم الجامعت الخكىىل 4

 7105 الجامعت الخكىىلىجيت / سئيظ قغم هىذعت الغيطشة والىظم 5

 7105 الجامعت الخكىىلىجيت / سئيظ قغم هىذعت الغيطشة والىظم 6

 7105 الجامعت الخكىىلىجيت / سئيظ الجامعت الخكىىلىجيت 2

 7106 ت الغيطشة والىظمالجامعت الخكىىلىجيت / سئيظ قغم هىذع 8

 7106 الجامعت الخكىىلىجيت / سئيظ قغم هىذعت الغيطشة والىظم 0

 7106 الجامعت الخكىىلىجيت / سئيظ الجامعت الخكىىلىجيت 01

 

 االطاسيح الخي اششف عليها

Date University Master/Doctorate Title No. 

     

 


