
 

                                                                                                      

 السيرة الذاتية                                                 

 سمر حميد مجيد ناصر الحسيني :      االســـــــــــم 

 الكلية التقنية الهندسية/ البصرة :   الكلية / المعهد 

 samar_alhusaeny@yahoo.com البريد االلكتروني  :

  هندسة كهربائية  التخصص العام   :

 قوى و مكائن التخصص الدقيق  :

 مدرس مساعد اللقب العلمي      :

 مسؤول شعبة ضمان الجودة و االداء الجامعي -:وجد ( إنمنصب ) ال

 

 العلمية .اوال" :   المؤهالت 

                              

 .س الجامعي ي:  التدر ثانيا"  

 الى -الفترة من  الجامعة الجهة ) المعهد / الكلية ( ت

 الكلية التقنية الهندسية / البصرة 1
الجامعة التقنية 

 الجنوبية
2011- 2018 

 

  

 

 الشهادة
 

 ريخ الحصول عليهاتا

  2008-7-24 بكالوريوس

 2011-7-25 ماجستيرال

 - الدكتوراه

 - أخرى



 ثالثا" :  المنصب الوظيفي .

 جهة العمل المنصب ت
 إلى –الفترة من 
 

 عضو لجنة امتحانيه 1
قسم هندسة تقنيات 
 القدرة الكهربائية

2012- 2018 

 مقرر قسم 2
قسم هندسة تقنيات 
 القدرة الكهربائية

2014 - 2016 

3 
شعبة ضمان الجودة و  مسؤول

 األداء لجامعي
الكلية التقنية 

 الهندسية/ البصرة
2016-2018 

 

 

 رابعا " :  المقررات الدراسية التي قام بتدريسها .

 الســــــنة المــــــادة القســــــم ت

 الكترونيات القدرة قسم القدرة الكهربائية 1
 2012-2011من  

 2018-2017لغاية 

 2013-2012 أجهزة و قياسات الكهربائيةقسم القدرة  2

 2014-2013 مكائن متناوبة قسم القدرة الكهربائية 3

 2016-2015 اإللكترونيك قسم القدرة الكهربائية 4

 2012-2011 تكنولوجيا كهرباء  قسم البتروكيمياويات 5

 2015-2014 تكنولوجيا كهرباء  قسم ميكانيك الحراريات 6

 

 االطاريح  ،  الرسائل  ( التي أشرف عليها .خامسا" :    )   

 ال توجد

 شطة العلمية ) المؤتمرات ، الندوات ، ورش العمل ( التي شارك سادسا" : األن

 مكان انعقادها السنة العنوان ت
 نوع المشاركة

 )بحث / بوستر(

1 
العديد من الندوات و 

 ورش العمل
- 

  

 

 

 



 في مجال التخصص . ث المنشورةسابعا" : البحو

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 
Speed Control of Switched 

Reluctance Motor 
Drive Based on PID Controller 

Basrah Journal for 
Engineering 

Sciences 
2015 

2 

PID Controller Based Multiple 
(Master/Slaves) 

Permanent Magnet 
Synchronous Motors Speed 

Control 

Iraq J. Electrical 
and Electronic 

Engineering 
2015 

3 

Comparative analysis of speed 
control of multiple 

(master/slaves) PMSMs using PI 
controller and fuzzy logic 

controller 

Kufa journal of 
engineering 2016 

 

 المحلية والدولية .ثامنا" :  عضوية الهيئات العلمية 

 ال يوجد

 تاسعا" : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير .

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو شهادة التقدير ت

 تكريم من رئيس الجامعة 1
الجامعة التقنية 

 الجنوبية
2014-2015 

 كتاب شكر من عميد الكلية 2
الكلية التقنية 

 الهندسية
2014-2015 

 شكر من عميد الكلية بكتثالث  3
الكلية التقنية 

 الهندسية
2015-2016 

 شهادة تقديرية من رئيس الجامعة 4
الجامعة التقنية 

 الجنوبية
2016-2017 

 ثالث كتب شكر من عميد الكلية 5
الكلية التقنية 

 الهندسية
2016-2017 

 عاشرا" : الكتب المؤلفة أو المترجمة .

 ال يوجد

 عشر : اللغــــات . إحدى

 اللغة العربية . 1

 اللغة االنكليزية . 2



 

 

 

 

C.V 

 

Name:- Samar Hameed Majeed Naser AL-husseini  

College/Institute: Basra Engineering Technical College   

Email: samar_alhusaeny@yahoo.com 

Specialization: power and machines 

Scientific Degree: assistant lecturer 

Position: 

 

 First Education 

Certification University College Data 

B.Sc. Basra engineering 24-7-2008 

M.Sc. Basra  engineering 25-7-2011 

Ph.D. - - - 

other - - - 

 

 Second, Academic/Teaching Experience: 

Technical collage / Basra 

 

 



 Third, Administrative Position: 

No. Position Workplace From-To 

1 Examination committee Electric Power 

Engineering 

Techniques 

Department 

2012-2018 

2 Department decision Electric Power 

Engineering 

Techniques 

Department 

2014-2016 

3 Division administrator of 

quality assurance and 

university performance 

Basra engineering 

technical college 
2016-2018 

 

 Fourth, Courses Taught: 

No. Department Subject Year 

1 

Electric Power 

Engineering 

Techniques 

Department 

Power electronic 2012-2018 

2 

Electric Power 

Engineering 

Techniques 

Department 

Measurement and 

instrument 
2012-2013 

3 

Electric Power 

Engineering 

Techniques 

Department 

Ac Machine 2013-2014 

4 

Electric Power 

Engineering 

Techniques 

Department 

Electronics 2015-2016 

5 Petrochemical Electrical 2011-2012 



department technology 

6 
Mechanical 

department 

Electrical 

technology 
2014-2015 

 

 Fifth, M.Sc. and Ph.D. supervision: 

No. Thesis Title Department Year 

1 - - - 

 

 Sixth, Scientific Activities (Conferences, Seminars 

Workshops): 

No. Activity Year Place Type of Participation 

1 many - - - 

 

 Seventh, Publications: 

No. Publication Publisher Year 

1 

Speed Control of Switched 

Reluctance Motor 

Drive Based on PID 

Controller 

Basrah Journal 

for Engineering 

Sciences 

2015 

2 

PID Controller Based 

Multiple (Master/Slaves) 

Permanent Magnet 

Synchronous Motors Speed 

Control 

Iraq J. Electrical 

and Electronic 

Engineering 

2015 

3 

Comparative analysis of 

speed control of multiple 

(master/slaves) PMSMs 

using PI controller and fuzzy 

logic controller 

Kufa journal of 

engineering 
2016 

 

 



 Eighth, Membership of Scientific Communities: 

No. Organization 
Degree of 

membership 
From-To Activities 

1 - - - - 

 

 Ninth, Awards and Appreciation Letters: 

No.  Donor Year 

1 
Honoring from university 

president 

University 

president 
2014-2015 

2 Awards 

Dean of 

technical 

collage 

2014-2015 

3 Awards 

Dean of 

technical 

collage 

2014-2015 

4 Awards 

Dean of 

technical 

collage 

2015-2016 

5 Awards 

Dean of 

technical 

collage 

2015-2016 

 

 

 Tenth, languages: 

              Arabic 

             English 

 

 

 

 



 


