
 ثائرة زكريا عبد هللا عباس 

مدرس: ياللقب العلم  

: بغداد / الجامعة التكنولوجية - قسم الهندسة الكهربائية مكانالعمل  

  1/7/1981: تأريخ التعين فى الجامعة

التحصيل العلمي: 

 اختصاص الكترونيك -: بكالوريوس هندسة الكهربائية 1981عام 

 طالب. 420في من مجموع 8التسلسل: 

 اختصاص الكترونيات الحالة الصلبة. -: ماجستير هندسة الكترونية 1989عام 

عن البحث الموسوم: نمذجة ليزرات اشباه الموصالت. 

خالد عبد الحميد الخطيب. الدكتور باشراف االستاذ الدكتور مازن عبد الحميد كاظم واالستاذ المساعد 

: دكتوراه هندسة الكترونية  2010عام 

عن البحث الموسوم: تصميم ومحاكاة ثنائي ليزرعمودي ذو انبعاث سطحي باستخدام تقنية البلورة 

الفوتونية. 

كتور رعد سامي فياض. دباشراف االستاذ ال

المناصب االدارية : 

 بسبب 1987 ولغاية 1983- شغلت منصب مقرر مجلس قسم الهندسة الكهربائية لالعوام من 1

االلتحاق بالدراسات العليا لدراسة الماجستير في نفس القسم. 

 ولغاية 2004/2005- شغلت منصب مدير تسجيل قسم الهندسة الكهربائية للعام الدراسي 2

 وذلك لاللتحاق بدراسة الدكتوراه.  23/10/2005

 وماتزال بهذا المنصب.  1/10/2010- شغلت منصب معاون رئيس القسم للشؤون االدارية بتأريخ 3



 المهام التدريسية:

 فى مختبرات: الكهربائية،االلكترونيك،الرقمي،الحاسبات 1/7/1981عملت كمعيدة في القسم في -1

والمعالج الدقيق. 

 والوسائل  المرحلة االولىاعطاء محاضرات تمارين لمادتي اسس الهندسة الهندسة الكهربائية-2

. 1985ولغاية العام الدراسي  1981المرحلة الثانية منذ العام الدراسي االلكترونية 

الحصول على الماجستير قامت بتدريس مادة الوسائل االلكترونية لطلبة قسم الهندسة  بعد- 3

 المرحلة  ومــادة تكــنولوجـيا الكـهرباء لطلـبة الهـندســة الكيمياوية /ةالثــاني المرحلة الكهربائية /

.  دراسيين ولمدة عامينةالثاني

مختبر الهندسة   االشراف والمشاركة في تقديم تجارب جديدة في العديد من مختبرات القسم منها:-4

الكهربائية وااللكترونيك وااللكترونيك الرقمي والمعالج الدقيق. 

شاركت في اعداد بحوث في اختصاصات الليزر والطاقة الشمسية والوسائل االلكترونية ضمن - 5

مختبر بحوث الحالة الصلبة في قسم الهندسة الكهربائية. 

القيام باالشراف على العديد من مشاريع طلبة الصفوف المنتهية والتي هي جزء من متطلبات - 6

تحويل الطاقة من  الحصول على شهادة البكالوريوس في مجاالت متعددة منها: التحكم عن بعد،

مستمرالى متناوب، خصائص اشباه الموصالت، انتقال حامالت الشحنة، االلياف الضوئية، ليزرات 

اشباه الموصالت، وتطبيقات الخاليا الشمسية.  

.  1994- حاصلة على شهادة طرائق التدريس عام 7

 من مجلس امتحان الكفاءة 1/3/2004 في 414- حاصلة على شهادة في اللغة االنكليزية العدد 8

 باللغة االنكليزية في الجامعة التكنولوجية.

 من مركز 15/8/2004 بتاريخ 21/42- حاصلة على شهادة في دورة الكفاءة بالحاسبة العدد دم 9

 الحاسبة االلكترونية في الجامعة التكنولوجية.

- شاركت في القاء محاضرات لثالث دورات للتعليم المستمر في اختصاص االلياف البصرية 10

واالتصاالت الضوئية. 



/ مجلس الطاقة الشمسية في مركزبحوث  المقام  الشمسيقياسات االشعاع- شاركت في مؤتمر 11

 .1983البحث العلمي في العام 

 لطلبة قسم الهندسة 2006 ولغاية 2003 في العام )االلياف البصرية(- قامت بتدريس مادة 12

 ة.الرابعالمرحلة الكهربائية/ 

 لطلبة  والمواد)الفيزياء االلكترونية(قامت بتدريس مادة  ) 2010/2011(- في العام الدراسي 13

.  ىاالول المرحلة / قسم الهندسة الكهربائية

 (االلكترونيات البصرية وااللياف قامت بتدريس مادة) 2011/2012- في العام الدراسي (14

  / المرحلة الرابعة فرع الهندسة االلكترونية.قسم الهندسة الكهربائيةالضوئية) لطلبة  

 بعنوان مقترحات 7/10/2010- لديها بحث منشور في مجلة الهندسة والتكنولوجيا بتأريخ 15

لتصميم ثنائي ليزر عمودي ذو انبعاث سطحي باستخدام تقنية البلورة الفوتونية. 

- حصلت على شهادة في الحوكمة االلكترونية من الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بتاريخ 16

1/12/2011 

 ولغاية 21- مشاركة في المؤتمر العلمي االول لتطبيقات الطاقة والطاقات المتجددة للفترة من 17

22/12/2011. 

 


