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 الجامعة التكنولوجية

 

 قسم هندسة السيطرة والنظم
 السيسة الراتيت

  2017/  1/29 اخس تحديج
 

 

 صىزة محمد يىسف حسه االسم 

 بغداد 76.1.8.52 تأزيخ الىالدة

 

 عساقيت القىميت

 قسم هىدست السيطسة والىظم مكان العمل 

 اللغاث

 العسبيت

 األوكليزيت

 

  زقم المىبايل

 uotechnology.edu.iq@60003 البسيد االلكتسووي
 

 المىاصب االدازيت

 لغايت مه القسم الجامعت المىصب ث

1 
معاون رئيس قسم هندسة السيطرة والنظم 

 للشؤون األدارية
 العزاق-التكٌْلْجيَ

ّالٌظن السيطزٍ ٌُذسة

  
22/3/2012 -------- 

 22/3/2012 1/2/2112 ّالٌظن السيطزٍ ٌُذسة العزاق-التكٌْلْجيَ ستاذ مساعدأ 2

 باحث زميل زائر 3
اديث كوان 
 األستراليه

 1/2/2112 1/8/2111 مدرسة الهندسه

 1/8/2111 28/12/2119 ّالٌظن السيطزٍ ٌُذسة العزاق-التكٌْلْجيَ أستاذ مساعد 4

 28/12/2119 27/11/2117 ّالٌظن السيطزٍ ٌُذسة العزاق-التكٌْلْجيَ مدرس 5

 باحث زميل زائر 6
اديث كوان 
 األستراليه

مدرسة الهندسه 
 والرياضيات

28/5/2117 27/11/2117 

 28/5/2117 1/7/2114 هندسة السيطره والنظم العراق-التكنولوجيه مدرس 7

 العراق-التكنولوجيه مدرس 8
كلية الرشيد للهندسه 

قسم هندسة  -والعلوم
 والمعلومات الحاسبات

1/11/2113 1/7/2114 

 مدرس مساعد 9
كلية الرشيد للهندسه 

 والعلوم
الهندسه الكهربائيه 

 واأللكترونيه
26/4/1995 1/11/2113 

 مدرس مختبر 10
كلية الرشيد للهندسه 

 والعلوم
الهندسه الكهربائيه 

 واأللكترونيه
28/8/1989 26/4/1995 

 

 

 

 

 الدزجاث العلميت
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لماوحالبلد ا الدزجت  التأزيخ القسم الجامعت 

 العزاق البكالىزيىس
 للٌِذسَ الزشيذ كلية

 ّالعلْم

 الكِزثبئيَ الٌِذسَ لسن

 ّاأللكتزًّيَ
11/7/1989  

 العزاق الماجستيس
 للٌِذسَ الزشيذ كلية

 ّالعلْم

قسم الهندسه الكهربائيه 
هندسة –واأللكترونيه 

 السيطرة
26/4/1995  

 العزاق الدكتىزاي

 للٌِذسَ الزشيذ كلية

ّالعلْم الجبهعة 

 التكٌْلْجية

قسم الهندسه الكهربائيه 
هندسة –واأللكترونيه 

 السيطرة

6/11/2113 

 
 

 

 المساتب العلميت

 التأزيخ المستبت العلميت

26/4/1995 مدزس مساعد  

 6/11/2113 مدزس

28/12/2009 أستاذ مساعد  

  استاذ
 

 

 مجاالث البحج العلمي 

 ,  العصيجيَ الشجكبت.  الوضجت الوٌطك,  الٌوذجَ.  الوتكيفَ السيطزٍ,  يَالذك األًظوة 

 
 الوسيطزات ّ الوبيكزّيَ الحبسجبت, , خْارسهية حشذ الجشيئبت الجيٌيَ الخْارسهيَ

 . الذليمَ

  

  

 وشاطاث اخسي

 4102ت في عام حاصل على دبلوم في التنمية الذاتية من األكاديمية العالمية للتدريب واألستشارا 

 4104جامعة أيدث كوان األسترالية  منذ عام  –مدرسة الهندسة أكاديمي مساعد في  

 
التعليم والعلوم والتدريب في الحكومه حاصل على زماله بحثيه لما بعد الدكتوراه من قسم 

 0/4/4104-0/8/4100األستراليه في جامعة اديث كوان في والية غرب أستراليا للفتره 

 
التعلين ّالعلْم ّالتذريت في الحكْهَ األستزاليَ حبصل على سهبلَ ثحثيَ لوب ثعذ الذكتْراٍ هي لسن 

 . 27/11/2007-28/5في جبهعة اديث كْاى في ّالية غزة أستزاليب للفتزٍ 

 
-2112حاصل على درع الجامعة لألستاذ األول على قسم هندسة السيطرة والنظم للعام الدراسي 

2113 

 

البحىث المىشىزة  عدد

 )لغايت تأزيخ التحديج(
30 

عدد الكتب المىشىزة 

 )لغايت تأزيخ التحديج(
 

االطازيح التي اشسف عدد 

 عليها
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