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 التقنيه الوسطىالجامعة   
 

 معهد التكنولوجيا/بغداد
 السيرة الذاتية

  2019-7-28 اخر تحديث

 

 صورة اسماعيل عبد الجبار حسن االسم 

  1955 تأريخ الوالدة

 )اختيارية(

 عربيه القومية

قسم التقنيات الكهربائيه-معهد التكنولوجيا/بغداد مكان العمل   

 اللغات

 العربيه

كنكليييهاال  

 

 07703942490 رقم الموبايل

 Ismailabd.aljabbar@mtu.edu.iq البريد االلكتروكني
 

 المناصب االدارية

 لغاية من القسم الجامعة المنصب ت

 1981 1980 قسم الكهرباء معهد التكنولوجيا رئيس قسم 1

 لحد االن 2017 قسم الكهرباء معهد التكنولوجيا فرع الشبكات مسؤول 2
 

 الدرجات العلمية

 التأريخ القسم الجامعة البلد الماكنح الدرجة

 1977 الكهرباء الجامعه التكنولوجيه العراق البكالوريوس

     الماجستير

     الدكتوراه
 

 

 

 المراتب العلمية

 التأريخ المرتبة العلمية

عدمدرس مسا  1979 

 تقديم ترقيه مدرس

  أستاذ مساعد

  استاذ
 

mailto:Ismailabd.aljabbar@mtu.edu.iq
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 جاالت البحث العلمي م

1.  التقنيات االلكتروكنيه 

 القوى الكهربائيه 2

 تقنيات المتحكمات المنطقيه 3

  

 كنشاطات اخرى

 1980االشراف على اعداد المعرض الصناعي     1

 1981المشاركه في نصب مخيمات التدريب الصيفي   2

 1993صيانه وتطوير االجهزه العاطله في مخازن الهئيه  3

 1985المشاركه في المؤتمر الهندسي العراقي/كليه الهندسه   4 

 1986لجنه فحص المطبوعات المستورده  5 

 2019دراسه علميه تعالج مشكله معمل الطرق المغلق  6 

 1989المشاركه في دوره صيانه االجهزه   7 

 1983ال مختبر اللغه /معهد الكوفه دوره استعم 8 

 1986المشاركه باستحداث قسم تقنيه الحاسبات االلكترونيه /معهد التكنولوجيه  9 

 2019ولحد  2013االشراف التربوي على الطلبه لالعوام من  10 

 1981رئيس اللجنه االمتحانيه لقسم الكهرباء  11 

 1980عضو اللجنه المركزيه االمتحانيه  12 

 2019عضو اللجنه التدقيقيه االمتحانيه  13 

 عضو نقابه المهندسين العراقيه بمرتبه استشاري 1 المنظمات المشارك بها

 عضو جمعيه المهندسين العراقيه 2 

 عضو نقابه المعلمين العراقيه 3 
 

 

البحوث المنشورة عدد 

 )لغاية تأريخ التحديث(
 بحوث  4

 البحوث

AUTOMATIC CONTROL OF POWER TRANSFER SYSTEM 

USING PLC TECHNIQUES  :JOURNAL OF ENGINEERING AND 

AND APPLIED SCIENCE ( 2019) 

 

SECURITY TECHNOLOGY FOR RELALISTIC MEASURMENT 

WITH ADISTINICTION ON THE SPEECH RECOGNITION IN 

ARABIC AND ENGLISH LANGUAGE USING  LMS,SPECTRAL 

SUBTRACTION AND  AlD CONVERSIONS TECHNIQUES ; IOP 

CONFERENCE SERIES:MATERIALS SCIENCE AND 

NGINEERING (2019) 

 

DESIGN OF SECURITY SYSTEM BY MEANS OF SOUD PRINT  

:WORLD JOURNAL OF ENGINERING AND TECHNOLOGY 

(2018) 

 
REHABILITION OF AN OLD TRADITIONAL ELEVATOR 

BASED ON PLC TECHNIQUES:WASIT UNVERSITY (2018) 
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 المواد التي قام بتدريسها 

:االلكترونيك)المرحله االولى(:الدوائر تكنولوجيا الكهرباء)المرحله االولى(

والقياسات)المرحله االولى(:الحاسبه االلكترونيه)االولى(:رسم كهربائي )مرحله 

التاسيسات نطقيه )مرحله ثانيه(:ثانيه(:السيطره )مرحله ثانيه(:تقنيات المتحكمات الم

الكهربائيه)مرحله اولى(:دوائر  رقميه)مرحله اولى(:لغه انكليزيه )مرحله ثانيه(:ثقافه قوميه 

 )مرحله ثانيه(

المختبرات:مختبر االلكترونيك:مختبر الحاسبه:مختبر التاسيسات:مختبر الدوائر الكهربائيه 

 :مختبر السيطره:مختبر المتحكمات المنطقيه:

 الشراف العلمي على مشاريع الطلبه للصف الثاني لمدة عشرون عام ا

 

 اكنشطة اخرى

 ) في مجاالت اخرى ( 

عند نرك العمل  2005ولغايه  1993تم العمل في مجاالت القطاع الخاص للفتره من 

 االكاديمي ومن هذه المجاالت

 شركه حامد االحبابي للمقاوالت

 اداره معمل البغدادي لصناع الصابون

 عمل وتجهيز البوردات الكهربائيه لمختلغ معامل القطاع الخاص

  

  

  

 


