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The determination of a journal bearing's stiffness and damping coefficients using an
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Engineering Drawing

0

Thermodynamics tutorials
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First year mathematics tutorials
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Laboratories (heat transfer,fluid mechanics, and applied mechanics)
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Vibrations
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Dynamics
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Advanced Machine Dynamics (MSc, Mechanical Engineering)
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Advanced machine design (MSc, Mechanical engineering)
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Mechanics of machines and vibration (Phd dept. of agriculture machinery)
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Mechanical Engineering, Mosul
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Analysis and simulation of passive
and active vehicle suspension
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Raaed Ahmed
Yassein
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Design and construction of a sun
tracking system for a Mobile solar
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Load positioning and sway control
in a gantry-crane system, MSc thesis
2018

Ahmed R.M.
Amin
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