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Stabilizing of an inertial System subjected to Oscillatory disturbance using electroHydraulic control”, Al-RAFIDAIN ENGINEERING Journal, vol.15,No.4, year2007.
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:الكتب والمؤلفات
ال يوجد
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 الدراسات االولية:المواد التدريسية
Dynamic and static

5

Engineering drawing

2

Strength of material

3

Computer program (Fortran , Visual basic, Mat lab)

4

Auto Cad

5

Machine design

6

Theory of machine

7

Vibration
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رقم الهاتف

اسم التدريسي

جامعة الموصل /كلية الهندسة
9

Control and measurements
المواد التدريسية :الدراسات العليا  -الماجستير

1

Control and measurements

خـامـسـاً :التدريب واألعمال التطوعية
5

تصميم وتصنيع هوائيات داخلية الجهزة التلفاز.

2

اعادة تأهيل مكائن معمل ادوية نينوى باالعتماد على الهندسة العكسية في تصميم وتصنيع القطع التالفة وبمواصفات
هندسية وتشغيلية عالية.

2

دورة التعليم المستمر كمحاضر االوتوكاد الميكانيكي.

2

دورة تدريبية على استخدام االنترنت كموقع علمي للبحوث.

1

اعادة تأهيل الطابعات واجهزة االستنساخ الخاصة بقسم الهندسة الميكانيكية.

2

تنصيب وصيانة الحاسبات.

2

تصميم وتنصيب الصف االلكتروني لمختبر التصاميم ومختبر الحاسبات وتدريب كادر فني على ربط الشبكات.

2

اعداد وتنظيم متطلبات تاهيل كليات جامعة الموصل باستخدام االكسل.

9

التدريب على استخدام برنامج االكسل وبرامج ذات اهمية في اكمال متطلبات البحث العلمي.

 50العمل وبشكل مباشر في تنظيف ورفع االنقاض من قسم الهندسة الميكانيكية باالضافة الى استخراج ورفع االجهزة
المختبرية والعدد واالثاث وباقي الملحقات من تحت انقاض بناية الورشة التابعة للقسم.
 11االشراف المباشر على االعمال التطوعية لطلبة قسم الهندسة الميكانيكية في تنظيف ورفع االنقاض من قسم الهندسة
الميكيانية بعد عمليات التحرير مباشرة.
 52االشراف الحملة التطوعية للتبرع بالكتب العلمية.
 52االشراف على اقامة معرض لمشاريع وانجازات طلبة قسم الهندسة الميكانية.

سا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيه
ساد ً
م

التاريخ

اسم المؤتمر

5

جامعة الموصل – كلية الهندسة  /المؤتمر الهندسي الثاني لكلية الهندسة للفترة 2052
من  25-59كانون االول 2052

2

2055 4th International Congress Design and Modeling of
Mechanical Systems Sousse, Tunisia.

2

2009 8 Kolloquium Getriebetechnik / Aachen. / Germany.
اسم الندوة

5

ادارة مصادر الطاقة والسيطرة على التلوث في بالد الرافدين الحديثة

اسم التدريسي

رقم الهاتف

2052

عنوان البريد االليكتروني

جامعة الموصل /كلية الهندسة

سابعاً :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
م

التاريخ

أسم البرنامج التدريبي

5

دورة عن اشباه الموصالت  /جامعة الموصل

2052

2

سالمة اللغة العربية  /جامعة الموصل

2052

2

التدريب على برنامج  ANSYSفي جامعة اخن  / RWTHالمانيا

2055

2

دورة على برنامج  / MAPLEجامعة اخن  / RWTHالمانيا

2009

1

دورة على برنامج  / MSC ADAMSجامعة اخن  / RWTHالمانيا

2009

2

برمجيات الحاسوب  /جامعة الموصل

2002

2

طرائق تدريس  /جامعة الموصل

2001

2

التدريب على ماكنة .CNC

2002

رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام باإلشراف عليها
م
5

اسم الباحث

تاريخ التسجيل

عنوان الرسالة

ال يوجد

الرسائل التي قام بمناقشتها
م

اسم الباحث

عنوان الرسالة

5

احمد راسم محمد امين

التحكم في موضع وتأرجح الحمل في نظام الرافعات القنطرية

اسم التدريسي

رقم الهاتف

التاريخ
2052

عنوان البريد االليكتروني

