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  رابـعـاً: البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة 

  

 الكتب والمؤلفات: خامسا
 

 

 المؤتمرات العلمية :سادسا
 ت المؤتمر  
 1  اليوجد  

 
 التدريب وسابعاً: دورات 

 ت أسم البرنامج التدريبي التاريخ

 1 للتصميم جامعة بلغراد   CATIA  تدريب على برنامج 2012
 2  جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  2006
 3 االردن- اسبوعين   – عادارة مشاري 2005
 CFD    4اشهر3دوة لمدة     1995

1989 
  نتاجة ال تصميم المسارات التكنلوجي كوفنتري –تدريب لمدة ثالثة اشهر انكلترا 

   مع تدريب على اوتوكادCNCاالجزاء الميكانيكية, ادارة خطوط تجميع مكائن 
5 

 
 رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام باإلشراف عليها ثامنا: 

 م البحثعنوان   التاريخ
  اليوجد  

 
 الرسائل التي قام بمناقشتها تاسعا:

  عنوان الرسالة   اسم الباحث التاريخ
 1  اليوجد  
    
    
    

 

  سم البحث ا  ت 
1  Thermoeconomic optimization of triple pressure  Heat recovery steam 

generator operating parameters For combined cycle plants  
2  Specific exergy costing analysis and optimization of CCPP power 

plant   
3  Exergoeconomic analysis and optimization of  CCPP  complex  

configurations Thesis 
4  Measurement correction of two-dimensional wind tunnel with porous 

walls using singularity method 

  المؤلف   ت 
 اليوجد   1
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