
 السيرة الذاتية

 

 سعد طه ياسين الاسم:

 1957-11-11 :الميلادتاريخ 

      stayisay@yahoo.com البريد الالكتروني:

 تدريسي الوظيفة:

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 

 1980 الهندسة الكهربائية قسم /كلية الهندسة /جامعة الموصل  –بكالوريوس  -

 1984 نظم القدرةقسم الهندسة الكهربائية/تخصص /الجامعة التكنولوجية – ماجستير -

 كهرباء -التخصص العام -

 نظم القدرة -التخصص الدقيق -

 

 2008الى  1996ليبيا من  –بنغازي  -في كلية التقنيات الكهربائية والإلكترونية تدريسي -

في الكلية التقنية  2005وعام  1999التكليف برئاسة قسم الهندسة الكهربائية مرتين عام  -

 ببنغازي.

الى  2001ليبيا من  –بنغازي  -محاضر خارجي في المعهد العالي لتقنيات الحاسبات -

2006 

 2014الى  2008ليبيا من  -البيضاء -جامعة عمر المختار -في كلية الهندسة تدريسي -

لتدريس مادة  2015الى  2014بغداد  –في كلية المأمون الجامعة محاضر خارجي  -

 المسوقات الكهربائية.

بغداد منذ  –كلية مدينة العلم الجامعة –تدريسي في قسم تقنيات هندسة الحاسوب  -

 الى الآن 2015أيلول  

 

mailto:stayisay@yahoo.com


أجهزة الحماية  -تحليل نظم القدرة-المكائن الكهربائية -إلكترونيات القدرة-الدوائر الكهربائية 

. الجبر -أنظمة الحماية الكهربائية-توزيع الطاقة الكهربائية -نقل الطاقة الكهربائية-ربائية الكه

 -. إلكترونيات القدرة2 -والنظم الإشارات-الإلكترونيك الرقمي -الدوائر المنطقية-الخطي 

 القدرة حماية نظم -المسوقات الكهربائية

 

 -ورقة بحثية بعنوان "تأثير متغيرات التصميم لمحرك القطب المظلل على خصائص أداءه"  -

 . 1983وقائع المؤتمر العلمي العراقي

المؤتمر العالمي  -ورقة بحثية بعنوان "طريقة بالحاسوب لتصميم محركات القطب المظلل"   -

 . 1985 -ايطاليا  -في المكائن الكهربائية

 

 لا يوجد -

 

 

 لا يوجد -

 

 لا يوجد -

كلية مدينة العلم  /2016/2017ورشة عمل  بعنوان التميز في التدريس للعام الدراسي  -

 , مشاركةالجامعة

 



 كتاب شكر من كلية مدينة العلم الجامعة -

 

 .2007طرق التدريس، الكلية التقنية الكهربائية والإلكترونية، ليبيا دورة  -

 . 1989هولندا  -شركة فيكيترون -تصنيع وصيانة أجهزة العاكس دورة -

عاما( على مشاريع التخرج لطلبة الكلية التقنية ببنغازي وكلية  18الاشراف لمدة ) -

 الهندسة في البيضاء.

المشاركة في لجنة إعداد المناهج الدراسية للكليات التقنية في ليبيا تحت إشراف  -

   2005بنغازي  -ت الكهربائيةمنظمة اليونسكو كمقرر للتخصصا

 الدورات التي قام بتنفيذها: -

 أنظمة التحكم، الكلية التقنية الكهربائية والإلكترونية، ليبيا. -

 صيانة الخطوط الهوائية، الكلية التقنية الكهربائية والإلكترونية، ليبيا. -

 الحماية الكهربائية، الكلية التقنية الكهربائية والإلكترونية، ليبيا. -

 

 (Word – Excel – Power point)استخدام برامج المايكروسوفت أوفيس: . 1

 ( Auto-Cad. برنامج الرسم الهندسي )2

 (Electronic Workbench) . برنامج الورشة الإلكترونية3

 (Multisim 12) . برنامج المحاكاة المتعددة4

 

 

 العربية -

 الانكليزية -

 


