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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة أوالً:

 

  الرقم الوظیفي نغم حكمت عزیز مرعي النعیمي    االسم
 مدرس مساعد المرتبة العلمیة

 كھربائیةھندسة الالقسم  –كلیة الھندسة  –جامعة الموصل  جھة العمل
 قدرة ومكائن التخصص

 07736976960 الجوال 07736976960 العمل ھاتف
   ,naghamhikmat@yahoo.com, naghamhikmat@gmail.com البرید االلكتروني

 الموقع االلكتروني 

l.edu.iqhttp://engineering.uomosu 
https://scholar.google.com/citations?user?hl=en&user=C7bQMEAAAJ 

https://www.researchgate.net/profile/NaghamHikmat  
 

 

 
 الـعـلـمـیـة المؤھالتنـیـاً: ثـا

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

     الدكـتــــوراه

ھندسة كھرباء  العراق جامعة الموصل 2009 الماجســــتیـر
 /قدرة ومكائن 

ھندسة كھرباء  العراق جامعة الموصل 1996 البكالوریـوس
 قدرة ومكائن/

 
 

 ت العملیةالخبراثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة

 الى االن - 2009من  كلیة الھندسة –جامعة الموصل  عضو الھیئة التدریسیة
 
 
 
 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:
 

1 
Disturbance performance improvement of distance relay with aid of 
wavelet 

2 
A Fault Detection And Classification Using New Distance Relay 

3 Robust Controller Design For A DC Motor With Uncertain Parameters 
4 Load Frequency Control Using Artificial Intelligent Techniques for A 

Single Area Power System 
5 Differential Bus Bar Protection Scheme Based Modulus Maxima 

Wavelet Transform and Genetic Algorithm 

 الكتب والمؤلفات:

 ال یوجد 1
 
 

 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 
 

 ال یوجد 1

 
 شارك فیھ التيالمؤتمرات العلمیة سادًسا: 

 التاریخ اسم المؤتمر م

1 The 7th  IEEE international multi-conference on systems signal 
and devices Jordan 

2010 

2 First International Conference on Renewable Energies 
and VEhicular Technology (REVET 2012) 

2012 

 2013 جامعة الموصل  -الموتمر الھندسي الثاني للیوبیل الذھبي لكلیة الھندسة 3

4 Cihan University , First International Scientific 
conference  

2014 

5   
6   

 
ات أعضاء ھیئة التدریسسابعاً: دورات تنمیة قدر  
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يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

جامعة الموصل –طرائق التدریس الجامعي  1  2009 
2 CCN1 for administer  2011 
جامعة الموصل –طرائق التدریس الجامعي  3  2016 
جامعة الموصل –سالمة اللغة العربیة  4  2018 
5 Advanced Design System (ADS)  simulation 

program for Electronic and High-Frequency 
circuits 

2018 

 
قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل  

 تاریخ التسجیل عنوان الرسالة اسم الباحث م
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2    
3    
4    
5    
6    
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قام بمناقشتھا التيالرسائل   

ةعنوان الرسال اسم الباحث م  التاریخ 

1    
2    

 
 


