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 وسط التقنيةجامعة الفرات األ       

 المعهد التقني كربالء       

        

 

 

 المعلومات الشخصية

 ياسين احمد المالفاضل  الثالثي واللقب االسم

 الجهة المانحة الشهادة

 2891جامعة البصرة  بكالوريوس

  دبلوم عالي

 2891جامعة البصرة  ماجستير

  دكتوراه

 هندسة كهربائية  العام االختصاص

 الكترونيات القدرة االختصاص الدقيق

 استاذ استاذ مساعد مدرس مدرس مساعد االلقاب العلمية

   21/2/1002  تاريخ الحصول عليه

 عراقية الجنسية

 9/6/2860 تاريخ الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية

 انكليزية -عربية اللغات

 01902018076 رقم الهاتف

 Fadhely1960@gmail.com البريد االلكتروني
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 العلمية الخبرات

 1  عدد البحوث المنشورة

 /  عدد الكتب المؤلفة والمترجمة

 1  داخل العراقالمشارك بها عدد المؤتمرات العلمية 

 /  خارج العراقالمشارك بها عدد المؤتمرات العلمية 

 1 عدد ورش العمل المشارك بها

 20 عدد السيمنرات

 20 عدد الدورات التدريبية

 

 المؤهالت االكاديمية

  2891جامعة البصرة   –شهادة البكلوريوس في الهندسة الكهربائية 

  2891جامعة البصرة   – اختصاص الكترونيات القدرةشهادة الماجستير في 

  2899شهادة في الكفايات التدريسية )طرائق التدريس ( بغداد 

  برنامج التعاون االلماني العراقي()شهادة( في طرق السيطرة على المحركات الكهربائيةGTZ مصر )1006 

  2898شهادة في دورة ادارة الوقت 

  المعاهد التقنيةتدريس وتدريب طلبة 

  1021شهادة في دورة ضمان الجودة 
 

 السيرة الذاتية

 



 

 

 الخبرات العملية

 ( خبرة عملية وتطبيقية لبرنامج الماتالب BALTAM ) 

  تدريب طلبة المعهد التقني كربالء )المختبرات( مع التدريب الصيفي 

 لطلبة المعهد التقني كربالء االشراف على مشاريع التخرج 

 انظمة الحاسوبة القسام الكهرباء وعضو اللجنة القطاعية واالستشاري 

  خبرة علمية جهاز المتحكم المنطقي المبرمجplc  

 

 مستوى اللغة االنكليزية

 متمرس متقدم عالي متقدم وسط متقدم أول متوسط مبتدئ

 

 

 √   

 

 

 / مناصب / مهارات أخرى ابقال

 (1006-2898جامعة الفرات االوسط التقنية  ) -/المعهد التقني كربالء يس قسم التقنيات الكهربائية ئر 

  (1022-1009)جامعة الفرات االوسط التقنية   -/المعهد التقني كربالء  انظمة الحاسوبرئيس قسم 

  (1021-1027جامعة الفرات االوسط التقنية  ) -معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة/المعهد التقني كربالء 

  جامعة الفرات االوسط التقنية  -عضو اللجنة االمتحانية المركزية في المعهد التقني كربالء 
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Work Experiences 

Personality Information 

Name Fadhel Yassien Ahmed 

Certification Donor 

BS.c Basrah university 

Higher Diploma  

MS.c Basrah university 

Ph.D  

Generalization Electrical Engineering 

Specialization Power electronics 

Scientific Title Assist. Lec. Lec. Assist. Prof. Prof. 

Data Got it  17/1/2001   

Nationality Iraqi 

Date of Birth 8/6/1960 

Marital Status married 

Languages Arabic - English 

Phone No. 07801049036 

E- mail Fadhely1960@gmail.com 

Google Scholar Fadhel ahmed 

ORCID  

Research Gate Fadhel ahmed 

Qualifications 

 B.sc in  Electrical Engineering -  Basrah university 1982 

 M.sc in  power electronics -    Basrah university 1985 

 Competencies teaching certificate  1988 

 Control of direct current(D.C) motor  certificate(GTZ ) 2006 

 Time management  certificate 1989 

 Graduation students Teaching( Technical Institute ) 

 ISO  certificate 2017 

 

 

Scientific Experiences 

No. of Published Reseearch 5 

Published Books \ 

Conferences Inside Iraq 5 

Conferences Outside Iraq \ 

Workshops 4 

Seminars 10 

Training Courses 10 

CURRICULUM VITAE 

 



 

 Training & application in  advancd  matlab backage  

 Laboratory lecturer in electrical techniques dpartement (karbala institute) 

 Supervision of research graduation students(institute) 

 Member of Electrical and computer systems departments sectrol  (foundation of technical education) 

 Training & application in  progmbale logic controller plc 

English  Language Level 
Novice Intermediate Advance Low Advanced Mid Advanced High Superior 
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Name:           Fadhel Yassein Ahmed 

 

 

Date:           13 \ 2 \ 2018 

Other Titles, Biography &Skills 
 

 Head  of  electrical  departement  (  Technical Institute of Karbala )(1989-2006) 

 Head  of  computer systems  departement  (  Technical Institute of Karbala )(2008-2011) 

 Dean Assistant for scientific affairs and students 

 Member of the central examination committee at  Technical Institute of Karbala 
 

 

 

 

 


