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    أستاذ مساعد 

    أستاذ

  

  

  

  

6  
المواد والمراحل 
الدراسية التي  

  يدرسها 

  املادة الدراسية   املرحلة 

  هياكل متقطعة   االوىل 

  حبوث عمليات   الثالثة 

    

    

  

البحوث والدراسات   7
  المنشورة 

  �ريخ النشر   اUلة   عنوان البحث أو الدراسة 

A Heuristic Approach for Optimal 

Planning and Operation of 

Distribution Systems 

Hindawi 

Journal of 

Optimization  

2018  

Multiple DGs for Reducing Total 

Power Losses in Radial Distribution 

Systems Using Hybrid WOA-SSA 

Algorithm  

Hindawi 

International 

Journal of 

Photoenergy  

2019  

OPTIMAL CAPACITOR 

PLACEMENT IN RADIAL 

DISTRIBUTION SYSTEM USING 

JOURNAL OF 

SOUTHWEST 

JIAOTONG 

2019  

 الرسائل عناوين  5
  واألطاريح 

  العنوان   شهادة ال

 The Use of Image Processing in Gear  املاجستري 

Geometry Measurements by Using ID3 

Technique 

 METAHEURISTIC ALGORITHMS FOR  الدكتوراه 

POWER DISTRIBUTION SYSTEMS 

OPTIMIZATION  
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MOTH FLAME OPTIMIZATION 

ALGORITHM  

UNIVERSITY  

Effect of Diversification and 

Intensification Trade-Off in 

Anemia Medical Data Classification  

REVISTA 

AUS  

2019  

  

8  
ؤتمرات والندوات  الم

وورش العمل  
  المشارك فيها 

  التاريخ   مكان انعقادها  / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 

Determine the Close Friends 

for Twitter Users by Analyzing 

Users Public Data Name  

  2015  بغداد  -العراق  

A SYSTEMATIC MAPPING 

STUDY ON RUNTIME  

MONITORING OF  

SERVICES  

  2015  �بل -العراق  

      

      

 

 

 

  

  الدورات  9
  التاريخ   مكان انعقادها  اسم الدورة 

      
  

  

  
  
10  

  
  

المناصب اإلدارية  
  والعلمية 

  إىل  - من   املنصب اإلداري / العلمي 

  

  

  

الشهادات التقويمية    11
والتقديرية الحاصل 
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  عليها
  

التقويم العلمي   12
  ألطاريح للبحوث وا

    

  

كتب الشكر والتكريم    13
  الحاصل عليها

  التاريخ   رقم األمر   اب الشكر اجلهة املاحنة لكت

      
 


