
 

 المعلومات الشخصية

  يعرب دمحم مذبوب االسم الثالثي

 yaareb.m.m@stu.edu.iq البريد االلكتروني

 ماجستي   الشهادة

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 هندسة كهرباء االختصاص العام

ونيك  االختصاص الدقيق  الكير

  Microcontroller البحثية االهتمامات

Data Acquisition 

Automation and Control. 

Adaptive Digital Signal Processing. 

PIC programming 

Power electronics 

Communication system  

FPGA 

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

 Department of Electrical 2106 الماجستير

Engineering 

 العراق التكنولوجية

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

ي المسيطر الدقيق
 2107 يوم 01  قسم الكهرباء  دورة ف 

 2107 يوم 5  قسم الكهرباء  دورة برمجة اردوينو

 2108 يوم  5  قسم الكهرباء دورة برنامج ماتالب



 

 

 النشاط البحثي

  مكان وتاريخ النشر  اسم النشاط
Novel Design the: - Real-time Assistance of Smart stick for the 

Blind 

ASIA International Multidisciplinary 

Conference 2018 

Drone swarm with free-space optical communication to detect 

and make deep decisions about physical problems for area 

surveillance. 

Optical Engineering 57(3), 036116 

Thesis: MSc, “Development of Demand Energy Meter Using 

Bluetooth Technique. 

   

في المؤتمرات والندوات وغيرها( )المشاركاتالنشاطات   

 مكانه وزمانه اسم النشاط
(51-2-5102)الجامعت التكنىلىجيت  المشازكت في ندوة " األنظمت الركيت في قطاع الصناعت و الطاقت"   

( 50- 51اياز -5102جامعت ذي قاز ) المشازكت في مؤتمس تنميت ذي قاز األول  

  

  

للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري  

تازيخال العنىان  سبب المنح الجهت المانحت 

1029/9/00 شكروتقدير ي الشطرة  
 الكهزباء سة قسمائرالجهىد المبذولة في  المعهد التقن 

1020/20/21 شكروتقدير ي الشطرة 
ية خارج أوقات العمل  المعهد التقن  ي صيانة األجهزة المختير

 
 الجهود المبذولة ف

 2108 يوم 5  قسم الكهرباء  دورة الشبكات المحلية

دورة تنصيب وصيانة  

  كآمرات المراقبة

 2109 يوم  5  قسم الكهرباء

ي استخدام 
 
دورة ف

  الحساسات المختلفة

 2109 يوم 01  قسم الكهرباء

دورة صيانة الهواتف 

  المحمولة

 2109 يوم 01 قسم الكهرباء

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 5102 5102 زئيس قسم الكهسباء

 5102 5102 الكهسباءمقسز قسم 

 5102 5101 االنتسنيت مديس وحدة



 

ي الشطرة 1020/2/4 شكروتقدير
ي  الجهود المبذولة المعهد التقن 

 
ية ف حمالت اصالح وصيانة األجهزة المختير  

ي الشطرة 1027/22/17 شكروتقدير
ي  المعهد التقن 

 
ي الجامعة التقنية الجنوبية الجهود المبذولة ف

 
إنجاح حفل التخرج ف  

ي الشطرة 1027/7/20 شكروتقدير
ي  المعهد التقن 

 
اللجنة االمتحانية  الجهود المبذولة ف  

ي الشطرة 1027/2/21 شكروتقدير
ي صيانة  المعهد التقن 

 
المولدات العاطلة عن العمل الجهود المبذولة ف  

التدريسيةالخبرات   

التي دزستها ةاسم الماد  المسحلت الدزاسيت 
ونيك رقمي   المرحلة الثانية الكير

ونيات القدرة   الثانيةالمرحلة  الكير

 المرحلة االوىل تأسيسات 

PLC المرحلة الثانية 

 المرحلة الثانية وقاية شبكات 
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