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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـیـة رابـعـاً:
 

1 Automatic Control of Electrical overhead Smart Trolley Crane AEOSTC Based 
Programmable Logic Controller (PLC) 

2 The Effect of Internal Ignition Coil On Combustion Engine Performance 

 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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3   HYDRAULIC TURBINE WITH STATIC EXCITATION SYNCHRONOUS 

GENERATOR AND GOVERNOR SYSTEMS 
4 Multi Speed Control with double fed system of DC Current Machine via Virtual 

Model of PWM  

 الكتب والمؤلفات:

  ال یوجد 1
 
 

 التدریب واألعمال التطوعیةخـامـسـاً: 
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Areas of cooperation between universities, ministries and 
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November 19-21, 
2018 

 
 سابعاً: دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

يسم البرنامج التدریبأ م  التاریخ 

 August 10-26, 2008 جامعة الموصل  –مركز الحاسبة االلكترونیة  – االنترنیت 1
دار الحكمة لتعلیم  – )TOEFLفي تعلم اللغة اإلنكلیزیة (دورة  2

 اللغات و الترجمة و الكمبیوتر
 2009، 7/12الى  28/9

بطرسبورغ -كورس في دراسة اللغة الروسیة من جامعة سانت 3
 قسم اللغة الروسیة  –كلیة اللغات  –الحكومیة لتقنیات الكھرباء 

 15/06/2011الى  07/10/2010

 2014 جامعة الموصل –طرائق التدریس الجامعي  4
 2014 جامعة الموصل  –صالحیة التدریس  5

عنوان البرید االلیكتروني                       رقم الھاتف                                 التدریسي            اسم   



 جامعة الموصل/ كلیة الھندسة
 2018حزیران،  27 – 20 دورة سالمة اللغة العربیة  6
الدوائر اإللكترونیة و نمذجة دورة تدریبیة على برنامج تصمیم  7

)ADS (–  قسم الكھرباء –كلیة الھندسة  –جامعة الموصل 
 2018، 25/10الى  23/10

 
قام باإلشراف علیھا التيالماجستیر والدكتوراه  رسائل  

 تاریخ التسجیل عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال توجد 1

 
قام بمناقشتھا التيالرسائل   

 التاریخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

   ال توجد 1
 
 

عنوان البرید االلیكتروني                       رقم الھاتف                                 التدریسي            اسم   


