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   االستاذ جواد كاظم علي الساعدي

 معلومات شخصية
 

 / العراق   بغداد   /  1956                   مواليد :
   ولي ستة اوالد    متزوج     الحاله الزوجيه:.   

          عراقية      .الجنسيه:
       الجامعة التكنولوجية / بغداد    . محل العمل :

.                 االنكليزية والجيكية اللغات :
 3929312 781 (964+) .      الهاتف الخلوي :

   jawadkali@uotechnology.edu.iq .العنوان االلكتروني:
 

 
 الشهادات

 1979بكلوريوس.           •
 1986            ماجستير. •
 --دكتوراه.              ---- •

 
 

الدرجات العلمية 
 

  1986:   مدرس مساعد   •
 1993:             مدرس  •
 1998.:     أستاذ مساعد •
 2010                 أستاذ •

 
 

التكريم 
 

  تميز في االشراف في الدراسات العلياجهد الم تقديرا لل2010- درع الجامعة التكنولوجية للعام 
 

 للجهد المتميز في البحث العلمي 2011- درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 
 
 

 
 البحوث والكتب

 
 ) في مجال التخصص الدقيقالى العربية  اربعة كتب ( مترجمة :الكتب  .1

mailto:jawadkali@uotechnology.edu.iq�


في المجالت  العديد من البحوثنشر لي  ، ومنذ ذلك الحين 1986ابتدأت النشر العلمي منذ العام لبحوث: ا .2
من الممكن االطالع على بعض البحوث المنشورة و؛ والمؤتمرات العلمية والهندسية المحلية والدولية 

  باستخدام الروابط:حديثا 
 

http://www.researchgate.net/profile/Jawad_Ali2 
 

http://www.mendeley.com/profiles/jawad-ali/ 
 

http://uotechnology.academia.edu/JawadAli 
 

مؤسس مجموعة بحوث هندسة الموجات الدقيقة ( المايكرويف) في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة  .3
 .2010 في العام  التكنولوجية

 
 __________________________________________________

 
الدراسات العليا  

 
  الماجستير رسائلاالشراف على العديد من  •
 االشراف على طلبة دكتوراه في جامعات خارج العراق في ماليزيا وتركيا •
رئاسة  و عضوية عدد كبير من لجان مناقشة اطاريح الدكتوراه  و رسائل الماجستير في الجامعة  •

 التكنولوجية والجامعات العراقية االخرى
 عضو اللجنة الجامعية للدراسات العليا •

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية
 

  / الواليات المتحدة االمريكيةIEEEعضو جمعية  •
  / المملكة المتحدةIETعضو جمعية  •
  ، اميريكا  IEEE AP-Sعضو جمعية الهوائيات وانتشار الموجات  •
  ، اميريكاIEEE MTT-Sعضو جمعية نظريات وتقنيات الموجات الدقيقة  •
  ، اميريكاIEEE COMSOC-Sعضو جمعية هندسة االتصاالت  •
 عضو الجمعية الفيزياوية االميريكية •
  عضو نقابة المهندسين العراقيين •
  عضو جمعية الخطاطين العراقيين •

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 اية نشاطات اخرى
 
 

 لالتصاالت الفائقة الحداثة المنعقد في جمهورية ICUMTمؤتمر الدولي لل عضو اللجنة العلمية الدولية. 1
: 2010روسيا االتحادية، في العام 

 
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/ris-ws/ 

 
 
في الجامعة          المنعقد .عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني لقسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية 2

 2011  نيسان 5-4التكنولوجية للمدة من 
الهيئة االستشارية لمجلة ديالى للعلوم الهندسية عضو .3
 هيئة تحرير المجلة العراقية لهندسة الحاسبات واالتصاالت والسيطرة والنظمعضو .4
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اسطنبول، ، 2012  شباط5-3، للمدة  MIC-CPE2012عضو اللجنة العلمية لمؤتمر المشاركة الدولي ، .5
تركيا 

 ، جامعة النهرين ، في ICFCNعلمية للمؤتمر الدولي االول لشبكات االتصاالت المستقبلية ، عضو اللجنة ال.6
 ، بغداد، العراق2012 نيسان 5- 2
 .مقيم علمي معتمد للعديد من المجالت والمؤتمرات العلمية والهندسية المحلية والدولية 7

 
 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

لخبرات التدريسية ا
 

 ، وقد حاضرت في المواضيع اآلتية، على سنوات متفرقة في الكلية الهندسية 1986ابتدأت التدريس منذ العام 
العسكرية وفي الجامعة التكنولوجية وفي جامعتي بغداد وبابل والمعهد الفني في كربالء. 

  
: على مستوى الدراسات االولية

 
 اساسيات الهندسة الكهربائية .1
 التأسيسات الكهربائية .2
 الكهربائية والمغناطيسية .3
 النظرية الكهرومغناطيسية .4
 هوائيات الرادار .5
 انتشار الموجات الرادارية .6
 نظريات االقلدة و التقنيات النبضية .7
  Iااللكترونيك  .8
  IIااللكترونيك  .9

 منظومات القدرة الكهربائية .10
 الهوائيات وانتشار الموجات .11
 هندسة الموجات الدقيقة .12

 
 على مستوى الدراسات العليا

 
 انظمة الرادار .1
 هندسة الموجات الدقيقة .2

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  ورئاستها اللجانعضوية 

 
عملت في العديد من اللجان في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة التكنولوجية  وفي لجان جامعية، اعتبارا 

 لسنوات متفرقة ، رئيسا لها أو عضوا فيها ، وكما يأتي : 2004من العام 
 

 اللجنة االمتحانية .1
 لجنة الترقيات العلمية .2
 اللجنة العلمية .3
 لجنة الشؤون الطالبية واالشراف التربوي .4
 لجنة الكتب المنهجية .5
 لجنة االشراف على مكتبة القسم .6



 لجنة تغيير العناوين .7
 لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين للدراسات العليا .8
 لجنة الحفاظ على سالمة اللغة العربية .9

 لجنة النشاط العلمية  .10
 اللجنة الجامعية للدراسات العليا .11
 اللجنة الجامعية لصالحية التدريس .12
 اللجنة الجامعية االشراف التربوي .13

  
 
 

 الهوايات
 

 الخط واالدب العربيان والزخرفة االسالمية
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