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Curriculum Vitae of a faculty member 
 

1. Personal information   

 
2. Qualifications 

 
 
 
 

Name HIBA NADHIM AMEEN  
Academic Degree Master  

Job Title  Assistant Lecturer 
General Major Electrical Engineering / Power and Machines 

Mobil No.  
Email address hkaoaz@uomosul.edu.iq 

Website  

Degree Date of 
Graduation 

Name of 
university Country Major 

Doctorate     

Master 
2009 Mosul Iraq Electrical 

Engineering /power 
and machines 

Bachelor 
2002 Mosul Iraq Electrical 

Engineering /power 
and machines 

 



الموصل/ كلیة الھندسةجامعة   
3. Experiences 
 

Employment Job Title  Period 
Faculty Member Assistant lecturere From2009 – till now 

 
 

4. Researches & Scientific activities 
 

1 Small Signal Stability Analysis Of A Power System  
Using Wavelets 

2  
3  
4  
5  
 

 
 

 
 
 
 

5. Scientific Conferences 
 

 Conference Name Date 
1   
2   
3   
4   

 
 
 

6. Training courses for faculty members . 
 

 Training program name Date 
 2018 دورة سالمة اللغة العربیة  1
2019-2018 عضو لجنة امتحانیة  2  

Books 

كترونيعنوان البرید االل                       رقم الھاتف                                 التدریسي            اسم   



الموصل/ كلیة الھندسةجامعة   
2016-2015 لجنة تدقیق مستحقي منحة الطلبة   3  

دورة منظومات العزل الغازي في المحطات  4
 2003  / جامعة الموصلالثانویة الحدیثة 

النبائط االلكترونیة في ندوة التطورات الحدیثة في  5
 2018  / جامعة الموصل االبعاد الدقیقة

ندوة االتجاھات الحدیثة في شبكات الحواسیب  6
/ جامعة الموصل واالتصاالت  2018 

 ندوة منظومات القدرة الحدیثة والطاقات المتجددة 7
 2018 / جامعة الموصل

ندوة الطرائق الحدیثة في مراقبة حالة المحركات  8
/ جامعة الموصل ومسوقاتھ  2018 

/ جامعة دورة طرائق التدریس لغرض الترقیة  9
 2016 الموصل

 Researchورشة عمل حول التعرف على  10
Gate 2019 / جامعة الموصل 

/  المشاركة بمشروع في اسبوع كلیة الھندسة 11
 2019  جامعة الموصل

12 
 Gettingبعنوان  تعلیم مستمر مقرر دورة

Started details to new users of 
Advance Design System جامعة الموصل / 

2019 

عضو اللجنة التحضیریة في معرض نھوض قسم  13
 2019 / جامعة الموصلالھندسة الكھربائیة 

ورشة عمل بالتعاون مع جامعة دورتموند  14
 2019 االلمانیة / جامعة نوروز / دھوك

15 
ندوة تعریفیة لنقابة االكادیمیین العراقیین " العمل 

الحقوق والواوجبات رؤیة نقابیة "/  –االكادیمي 
 جامعة الموصل / قسم ھندسة العمارة

2019 

16 

 Advancedدورة تعلیم مستمر بعنوان "
Design System Simulation program 

for Electronic and High – Frequency 
circuits” ة الموصل/ جامع 

2018 

ورشة عمل توعویة حول سرطان الثدي / جامعة  17
 2019 الموصل / كلیة الطب

ورشة عمل "مھارات اتخاذ القرارات " / جامعة  18
 2018 نینوى / شعبة التأھیل والتوظیف

 Research forورشة عمل حول التعرف على  19
life 2018 / جامعة الموصل 

ورشة عمل حول توظیف التقنیات المعاضرة  20 2018 

كترونيعنوان البرید االل                       رقم الھاتف                                 التدریسي            اسم   



الموصل/ كلیة الھندسةجامعة   
 الحیاء مدینة الموصل 

ندوة "الجلد مراة الصحة " / جامعة نینوى / كلیة  21
 2019 الطب

ندوة " السمنة لدى الطفال" / جامعة نینوى /  22
 كلیة اطب

2019 

23 
وصوال بكلیة طب نینوى الى المثابات ندوة "

" / جامعة نینوى /  المتقدمة لالعتمادیة الدولیة
 كلیة الطب

2019 

 2019 / جامعة نینوى / كلیة الطب فرع الجراحةندوة  24

" / جامعة نینوى  التصلب اللویحي المتعددندوة " 25
 / كلیة الطب

2019 

 2019 / جامعة نینوى / كلیة الطب المؤتمر الطبي الرابع 26

 internet of things applicationsندوة "  27
 2019 "/ جامعة نینوى / كلیة الھندسة

 
 
 
 
- Master’s and Doctoral theses which he supervised 

 
 Researcher name Thesis title Reg. date 

1    
2    
3    
4    

 
 

- Theses which he discussed 
 
 Researcher name Thesis title  date 

1    
2    
3    
4    
 

كترونيعنوان البرید االل                       رقم الھاتف                                 التدریسي            اسم   


