
  حسیــن كریــم خلیــف مكســر الساعــدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةــات الشخصیـــالمعلوم
  

   العراق– بغداد - 14/3/1975 - :التولد
   عراقیة-:الجنسیة

   متزوج-:الحالة الزوجیة
   االنكلیزیة– العربیة -:اللغات

  یبیة  الحب– بغداد -:العنوان السكن
   قسم الھندسة الكھربائیة و االلكترونیة– الجامعة التكنولوجیة -:مكان العمل

   تدریسي-:العنوان الوظیفي
  07802136007 ــ 07700666746 -:الھاتف الخلوي

eng_h_k_msc@yahoo.com - :البرید االلكتروني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اداتـــالشھ
  

)2000-2001 ( قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة – الجامعة التكنولوجیة –بكلوریوس ھندسة الكترونیك واتصالت – 
. العراق- بغداد

)2003 ( العراق- بغداد– قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة – الجامعة التكنولوجیة –ماجستیر ھندسة الكترونیة .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المنشـــورةوثـــالبح
   

 كشف وتصنیف االشارات الطبیة)ECG(باستخدام الشبكات العصبیة .)  المجلة العراقیة لھندسة الحاسبات واالتصالت
). 1 العدد – 2007 – الجامعة التكنولوجیة – بغداد –والسیطرة والنظم 

Learning Neural Networks for Detection and Classification of Biomedical Signal 
Section (ECG)  

  
المؤتمر الدولي االول للطاقة والقدرة والسیطرة . (لكالم باستخدام طرق الذكاء الصناعيالتكیف بالغاء الضوضاء عن ا

IEEE – 2010 – جامعة البصرة – كلیة الھندسة -  البصرة.(
Adaptive Noise Cancellation for Speech Employing Fuzzy and Neural Networks  

  
2010 - بغداد– كلیة المامون الجامعة – الواقع واالفاق المؤتمر العلمي الطاقة. (المأخذ الكھربائي الذكي.(

Electrical Smart Socket  
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  الـــدورات التدریبیـــة
  

 العراق– بغداد – دورة في الجودة واالعتمادیة واالداء الجامعي لمدة اسبوع في الجامعة التكنولوجیة 2009في عام .

 دورة اساسیة بسیطة لعمالء شركة سیمنس لالتصالت في نصب وبرمجة البداالت ) 12/2008 /28ــ 22/12/2008(في
. االردن– عمان – Hipath 4000الالسلكیة نوع 

 دورة متقدمة في نصب وتشغیل المولدات الكھربائیة نوع كتربیلر اثناء عملي بالشركة ) 14/5/2004 ــ 12/4/2004(في
.  العراق– بغداد –للمكائن والمعدات الثقیلة وھي الوكیل لشركتر كتربیلر العراقیة 

 ولمدة ثالثة اشھر دورة في صیانة االجھزة االلكترونیة في عھد القیثارة المھني واخرى مماثلة في معھد 1996في عام 
.الرافدین المھني
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  الخبرات التدریسیة
  
 ولحد االن في الجامعھ التكنولوجیة قسم الھندسة 2002ابتداء التدریس منذ كنت طالب ماجستیر مرحلة البحث منذ عام 

.الكھربائیة والمعھد القومي للحاسبات وكلیة مدینة العلم الجامعة وعلى النحو التالي

 1مختبر كھربائیة. 
 الكترونیك (2مختبر كھربائیة.(
مختبر الكترونیك رقمي.
 مختبر الرسم الھندسي بالحاسبة)Auto CAD.(
مختبر السیطرة.
مختبر االتصاالت.
 1مختبر المعالج الدقیق.
 حلول تمارین االلكترونیك التماثلي)Tutorials .(
 تدریس مادة ھندسة البرامجیات)Software Engineering.(
االشراف على بحوث التخرج لطلبة الصفوف المنتھیة لفرع الھندسة االلكترونیة.
 عملت في عضویة الكثیر من اللجان في قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة وكذلك رئاسة الجامعة مثل لجنة الجودة

.واالعتمادیة ولجنة المتابعة وغیرھا من اللجان االخر
شاركة في عضویة عدد من لجان اعداد المناھج المختبریة .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ةـة السابقـرات العملیـخبال

  
 عملة في شركة المباني العصریة للمقاوالت العامة مھندس سیطرة و جودة على 30/5/2005 لغایة 1/1/2005للفترة من 

.االعمال الكھربائیة وااللكترونیة في مشاریع الشركھ التنفیذیة
 ت والمكائن الثقیلة وھي وكیل لشركة  عملة في الشركة العراقیة للمعدا16/10/2004 لغاة 12/4/2004للفترة من

.مھندس تنفیذ لنصب وتشغیل محطات التولید التي تعمل بالدیزل، في قسم القدرة الكھربائیة، كتربیلر العالمیة
 القطاع ،  مارست الكثیر من اعمال الصیانھ لالجھزة االلكترونیة والكھربائیة2000الى عام 1994للفترة مابین عام

.الخاص


