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النشاط البحثي
مكان وتاريخ النشر
اسم النشاط
 المجلة العراقية للهندسة الكهربائيةA New Anticipatory Speed-Controller For Ic
2010  وااللكترونيةEngines Based On Torque Sensing Loop
2012 مجلة القادسية للعلوم الهندسيةAnalytical Hand Formula For Member Stiffness
Under Clamped Zone In Bolted Joints
 مجلة جامعة ذي قار للعلوم الهندسيةA Study On A Developed Electro-Mechanical
2012 Epicyclic Power-Drive (Emec) For Hybrid
Electric Vehicles (Hev)
 مجلة جامعة ذي قار للعلوم الهندسيةA Study On A Developed Electro-Mechanical
2012 Epicyclic Power-Drive (Emec) For Hybrid
Electric Vehicles (Hev)
2012 مجلة البصرة للعلوم الهندسيةDesign And Implementation Of Portable Vibration
Analysis And Diagnosis System
 نجف/  الكلية التقنيةDesign Of Intelligent Speed Controller For Si
2013 المؤتمر العلمي العالمي الثالثEngines Based On Direct Torque Loop Having
Genetic Tuned Fuzzy Logic Processing System
 نجف/  الكلية التقنيةModeling Of Speed Control System Of Si Engines
2013 المؤتمر العلمي العالمي الثالثBy Using An Adaptive Neuro – Fuzzy Inference
System (Anfis)
International Journal of Estimating The Optimal Design Of A Hybrid
Science and Research (IJSR) Renewable Energy System In Basrah City
2015

الخبرات التدريسية
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 واالطاريح/ عدد الرسائل
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Advance Control
Control
Machine Design
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