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  الوظیفیةالسیرة العلمیة و
  

  كنعان علي جالل.د: االسم الكامل
  مدرس: اللقب العلمي

  1967-دادـبغ: محل وتأریخ الوالدة
  متزوج: الحالة الزوجیة
  اللغة االنكلیزیة:  عدا العربیةاللغات المتقنة

  قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة/ الجامعة التكنولوجیة: محل العمل
     ھندسة كھربائیة:التخصص العام

  ھندسة قدرة :  التخصص الدقیق
  

  الشھادات الحاصل علیھا
  1990 /جامعة الموصل/ كلیة الھندسة/ بكالوریوس ھندسة كھربائیة -
  2002 /الجامعة التكنولوجیة/ قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة/ماجستیر ھندسة كھربائیة -
  2001/ جامعة بغداد/ مسائیةغات اللكلیة ال/بكالویوس لغة انكلیزیة -
  2007 /الجامعة التكنولوجیة/قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة/ دكتوراه ھندسة كھربائیة -
  

  بدرجة استشاري/ ھندسین العراقیةمعضو نقابة ال-
  عضو جمعیة المترجمین العراقیین-

    
  البحوث المنشورة

1) "Modeling, Simulation and Suppression Control Oscillation for Variable-
Reluctance Stepping Motor". (Eng. &Tech. Journal No.6, Vol, 22, 2003).

  
2) "Simulation Model of Direct Torque Control for Induction Motor Based on 
Artificial Neural Networks", (IJCCCE, Vol. 7, No.2, 2007).  

  
  :لغات البرمجة المتقنة

1) MATLAB.  
2) Simulink.  
3) Electronic Work Pench.
4) Microsoft Power Point.
5) Microsoft Word.
6) Microsoft Excel.  

  االھتمامات في حقل العمل
  .نظم القدرة الكھربائیة  -     
  .السیطرة على المحركات الكھربائیة  -     
  .لوحات السیطرة والتوزیع الكھربائیة  -     

  . في منظومات القدرةتطبیقات الشبكات العصبیة االصطناعیة  -     
   مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة-     
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  دورات ــال
:كما یليو الجامعة التكنولوجیة/  العدید من دورات التعلیم المستمر والقاء محاضرات فيتنظیم-
. دورة تصمیم وتصنیع لوحات السیطرة الكھربائیة-
.ات الكھربائیةكدورة تقنیات الذكاء االصطناعي للسیطرة على المحر-
.دورة تطبیقات الذكاء االصطناعي في منظومات القدرة الكھربائیة-
.دورة نظم التأریض-
  .دورة تحسین معامل القدرة-

  
  :السیرة الوظیفیة

  . بوظیفة معاون مھندس تاریخ اول تعیین في شركة الزوراء العامة1993عام -
 ضمن تخصص  المختلفةركة واالشراف على العدید من المشاریع واالعمال الكھربائیةالمشا-

وقطاع  وقطاع الكھرباء عمل الشركة اعاله كونھا من الشركات الساندة في القطاع الصناعي
  ومنھا مشاریع تصمیم وتصنیع لوحات السیطرة والتوزیع الكھربائیةمجالفي و الخ ...النفط

. واالطاراتامل االسمنتصناعة البطاریات ومع
  .رئیس قسم تصنیع لوحات السیطرة للمكائن المبرمجةك العمل-
.3/8/2008التدرج في العمل حتى درجة رئیس مھندسین لغایة -
قسم الھندسة الكھربائیة / الجامعة التكنولوجیة/  الى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمياالنتقال-

. 2008 /8/ 3 في وااللكترونیة
  
مواد التي تم تدریسھاال
 ھندسة الضغط العالي)1
الكترونیات القدرة)2
أسس الھندسة الكھربائیة)3
المرحلة األولى/األشراف العلمي على مختبر الھندسة الكھربائیة)4
اللغة األنكلیزي التقنیة)5
  

الدراسات العلیا
  .الدراسات العلیاطلبة طاریح أ من مناقشة عدد-
  . من أطاریح الدراسات العلیالعدید العلمي واللغوي لتقییمال-
  

المھام واللجان
.ممثل التدریسیین/ عضو مجلس القسم-
.الجامعة التكنولوجیة/  عضو مجلس إدارة المكتب األستشاري-
.الجامعة التكنولوجیة/ قسم الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة/ عضو الھیئة التدریسیة -
. ولحد األن2008/2009العام الدراسي  منذ  رئیس لجنة التدریب الصیفي في القسم-
.2009/2010 عضو اللجنة األمتحانیة في القسم للعام الدراسي -
  


