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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:

 

7 
Exact Solution of Natural Convection and Mass heat transferTransfer in Porous Medium 

2 
The suitability of microscale compressed air axial turbine for domestic solar powered 

Brayton cycle 

 الكتب والمؤلفات:

7 

 
 ال يوجد

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 

 

7- 
 (، واالعمال التطوعية لجان القسم  المشاركة في مختلف النشاطات في القسم ) نشاطات طالبية  ,

 

2- 
 التي تخدم القسم المساهمة في  اعمار القسم وحمالت التنظيف وكافة االعمال االخرى 

0- 
 المشاركة في الندوات العلمية وورش العمل في الكلية والجامعة 

4- 
 \كلية العلوم  \المشاركة في االعمال التطوعية في المعرض الخيري الثامن لكفالة اليتيم المقام في قسم علوم الحياة 

 2078 \ 2079جامعة الموصل لعام  

 

 

  شارك فيه التيلعلمية اوالندوات  المؤتمرات اسادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

 المشاركة في عدد من الندوات العلمية داخل العراق وخارجه 

8/72/2078ندوة الشمول المصرفي   

 المشاركة في عدد من المؤتمرات ي جامعة الموصل وجامعة دهوك 

2019 -2013 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
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يالبرنامج التدريب سمأ م  التاريخ 

7 
 1987 دورة ادارة الصيانة الحديثة في الدوائر الحكومية
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 دورة صيانة المولدات الكهربائية

 
1989 

جامعة الموصل -اللغة االنكليزي في قسم الحاسوب  سالمة دورة 0  

جامعة الموصل –دورة تنمية مهارات الحاسوب في قسم الحاسوب   
1992 

  79/8/2070 -71رية في مجال القياسات الهندسية واجهزتها دورة تطوي 4

-9 دورة تطويرية بعنوان  برنامج الكومسول في مجال الهندسة الميكانيكية

70/70/2078 

20 20/ايار/21دورة التدريب على منصة ادو الجراء االمتحانات االلكترونية  

-21جامعة الموصل ت /زراعة والغاباكلية الالبحث العلمي باستخدام التقنات دورة 

2078/تشرين االول/ 07  

  

2019 \ 2018 
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ية كل \دورة المجالت العالمية طموح وعمل  المقامة في قسم الهندسة الميكانيكية  
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خ التسجيلتاري عنوان الرسالة اسم الباحث م  

7 
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قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

7 
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