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 األنذطة التجريدية
 اسذ الخياضيات، السخحمة االولى، القدم3 الخياضيات، الكمية3 التخبية لمعمهم الرخفة

  التخبية الكمية3 ،التفاضل الستقجم، السخحمة الثانية، القدم3 الخياضيات
 نظم وبجيهيات الهشجسة، السخحمة الثانية، القدم3 الخياضيات، الكمية3 التخبية لمعمهم الرخفة 

 التحميل العجدي، السخحمة الثالثة، القدم3 الخياضيات، الكمية3 التخبية لمعمهم الرخفة 
 التحميل الهشجسي والطخق العجدية، السخحمة الثالثة، القدم3 تقانات البيئة ، الكمية3 عمهم البيئة وتقاناتو

ة السخحمة الخابعةاالشخاف عمى مذاريع تخخج طمب  
 

 البحهث السشذهرة
 Small scale reconstruction in three-dimensional Kolmogorov flows using four 

dimensional variational data assimilation 
 



 العمسية والشجوات السؤتسخات
سبتسبخ  42 -40في الفتخة من  مانذدتخالتي عقجت جامعة  2401في مؤتسخ الدهائل بالسسمكة الستحجة قجمت عخًضا 

 السسمكة الستحجة ،2401
 

 السسمكة الستحجة ،2401 حديخان 02في  Sheffield Fluid Dynamicsفي نجوة قجمت عخًضا 
 

 ،2401 حديخان 00 -00أنجروز من  التي عقجت في جامعة سانت 2401في نجوة الخياضيات البخيطانية قجمت عخًضا 
 السسمكة الستحجة

 
 السسمكة الستحجة ، شيفيمج جامعة،  2401 نيدان 00خض العمهم في كسمرق في مع  هلجكتهرافي ا قجمت بحثي

 
 ،2402اب  22 -20الحي عقج في جامعة كامبخيجج في  2402شاركت في مؤتسخ الدهائل في السسمكة الستحجة 

 السسمكة الستحجة
 
 

 ،2400 نيدان 02-04 خي منالتي عقجت في جامعة س 2400طانية شاركت في نجوة الخياضيات التطبيقية البخي
 لسسمكة الستحجةا

 
، اب 22-20ي جامعة أكدفهرد في الفتخة من الحي عقج ف 2402شاركت في مؤتسخ الدهائل بالسسمكة الستحجة لعام    
السسمكة الستحجة    

 
 الشذاطات العمسية األخخى 

 
السسمكة الستحجة ،جامعة شيفيمج ألغخاض البحث،مهارات التحجث   

السسمكة الستحجة ،جامعة شيفيمج فرهل دعم في المغة اإلنجميدية والكتابة لطالب الجراسات العميا،  
السسمكة الستحجة ،جامعة شيفيمج ،تعمم الالتكذ  

السسمكة الستحجة ،جامعة شيفيمج ،بخنامج فهرتخان بخمجة التطبيقات باستخجام   
السسمكة الستحجة ،، جامعة شيفيمجأخالقيات البحث  

 

 عزهية الجسعيات



 السسمكة الستحجة ،جسعية خخيجي جامعة شيفيمج 
 

 كتب الذكخ
 من العسيج 2عجد  شكخ وتقجيخ 
  من رئيذ الجامعة 2شكخ وتقجيخ عجد 
 التعميم العالي والبحث العمسي وزيخمن  0عجد قجيخ شكخ وت 

 
 
، 


