
 

 

 
 
 
 

   بكلورويوس في هندسة الكهرباء 
ماجستير هندسة الكهرباء في هندسة االتصاالت الجامعة التكنولوجيا                

  

 
 

 : الخبرات
 2006 – 2005من 

 هندسه أتصاالت الحاسوب  و هندسه البرامجيات  قسمفي محاضر خارجي  .   

 2008 – 2006من 

 القسام هندسه االتصاالت, هندسه التقنيات, علوم الحاسبات و هندسه البرامجيات مدرس مختبر .  

 لمختبرات:

 االن الى – 2008من             

  في قسم هندسه االتصاالت كليه المنصور الجامعهة : تدريسي 

 تدريس العديد من المواد الدراسية  -

 : تدريسي للمواد التالية

 د من مشاريع التخرج يعدالاالشراف على  -
 تصاالتاألهندسة اكاديمية عضو في أكاديمية كلية المنصور الجامعة للشبكات ) سيسكو ( و -
 الى الوقت الحالي ( 2010)من   CCNA دوراتل ةتدريسي -

 المنصور الجامعةمسؤول وحده االنترنت في كلية  -

 وحدة المعلومات في كلية المنصور الجامعةعضو  -

 عضو في اللجنه االمتحانية  -

 

 المهارات
 خبرة في شبكات الحاسوب من خالل دورات كثيفة و متنوعة  •

 • Certificated at Information Technology Essential ITE 

• Cisco CCNA1 (Network Fundamentals) Course 

• Cisco CCNA2 (Routing protocols and concepts) Course 

• Cisco CCNA3(LAN Switching and Wireless ) Course 

• Cisco CCNA4 (Accessing the WAN) Course  

             • MTCNA Course 

            • Introduction to IoT Course 

           • Packet Tracer 101 course 

• Machine Learning with MATLAB course 

• Cisco certified network associate routing and switching  

 

  حاسبات والشبكاتالأجادة العمل على العديد من اللغات البرمجية في مجاالت  •

 

 
 

 ةالمؤلفات والبحوث المنشور
• “Implementation of Golay Complementary Code Sequences generator Based on FPGA” 

DH Mohammed  Eng.&Tech. Journal 31 (11), 9 

• “Web Based Virtual Analog Modulation Lab”(2014) 

S Obied, IRK Al-Saedi, D Hussam و  Iraqi Journal of Information Technology 6 (4  اللغة

124-108االنكليزية(,   

 ضمياء حسام محمد النعيمي
 



 

 

 

• “A Stego-analysis techniques by SOD using Statistical Measurements Based on FPGA 

“SAG Elaf Sabah Abbas, Dhamyaa H. Mohammed, Thamir Rashed Saeed IJCCCE 15 

(2), 8 

•  

• “Improve the Handover Decision Based on a Kalman Filter and Fuzzy” RS Khudhair, FN 

Abdullah, DH Mohammed Journal of University of Babylon 25 (4), 1406-1412 

• "Performance of Feature-Based Techniques for Automatic Digital Modulation Recognition and 
Classification—A Review." Electronics 8.12 (2019): 1407. 

 :الجوائز، التقديرات

 

 كتب شكر و تقدير من عمادة كلية المنصور الجامعة  اربع •

     IEEEكتاب شكر وتقدير لتقييم البحوث في مجلة  •

 كتاب شكر وتقدير من جامعة الشرق االوسط  •

 المشاركة في العديد من المؤتمرات  •

 8العمل العدد من ورشات المشاركة في العديد  •
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