
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

 

 /استار مساعذطاقت/ الميكانيكيت الهنذست في فلسفت دكتىراه
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 جٍذ ٔتتقذٌز ٢٠٠٢ انًضتُصزٌح انجايعح/طاقح/ انًٍكاٍَكٍح انُٓذصح فً فهضفح دكتٕراِ 
 

  

 ةالمنشىرالمؤلفاث والبحىث 

 
 Numerical investigation of thermal performance and phase change of wax paraffin layer 

surrounding water tank. 

  Numerical Investigation of three Dimensional laminar jet lmpingement on Heated plate 

Surface. 

 Magnetic field Effects on Spark Ignition Engine Performance and its Emissions at High 

Engine Speeds. 

  The Effect of Increasing of Diesel Fuel Temperature Upon the Engine performance By 
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 الجىائز، التقذيراث، وبراءاث االختراع ان وجذث

 
 عهًٍا يحكًح يختهفح يجالخ ٔفً تحٕث عذج َشز. 

 ٕانًؤتًزاخ يٍ نعذد ٔانعهًٍح انتحضٍزٌح انجُح عض . 

 يحهٍح يؤتًزاخ عذج فً يشاركح. 

 ٕاالعًال ادارج نقضى انقطاعٍح انهجُح فً عض  . 

 انتكُهٕجٍح انجايعح يٍ انتذرٌش طزائق شٓادج عهى انحصٕل  . 

 انضتُصزٌح انجايعح فً انعهًٍح انتزقٍح دٔرج فً انًشاركح  

 يختهفح دٔائز ٔيٍ ٔتقذٌز شكز كتة عذج عهى انحصٕل  . 

 انكهٍح فً انًختهفح ٔانُذٔاخ انثقافٍح انًٕاصى اقايح فً انًشاركح  . 

 ٕاصتشاري ٔتًزتثح انعزاقٍٍ انًُٓذصٍٍ َقاتح عض  . 

 ٕٔانًعهٕياخ نهًكتثاخ انعزاقٍح انجًعٍح عض  . 

 ٕانكهٍح يثاًَ ٔتُفٍذ ٔاشزاف نجاٌ نعذج عض . 

 ٕنثالث االْهٍح ٔانكهٍاخ انعزاقٍح انجايعح فً االعًال ادارج القضاو انعهًٍح انزصاَح اليتحاٌ انًزكزٌح نهجُح عض 

 . صُٕاخ

 ٕتغذاد/ ارٌحداال انتقٍُح نهكهٍح انخايش انطالتً ؤتًزنهً انعهًٍح انجُح عض. 

 انعزاقٍٍ انًُٓذصٍٍ جًعٍح فً انكهٍح يًثم  . 

 ٕانكهٍح ٔيًثم انعزاقٍٍ االكادًٌٍٍ َقاتح عض. 

 

 


