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 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 االن-2014 المساحة المستوية  المكائن  1

 االن-2014 تسوية وتعديل األراضي  المكائن  2

 االن-2014 المساحة المستوية  الثروة  3

 االن-2014 تسوية وتعديل ربة الت 4

 االن-2014 المساحة المستوية  التصحر 5

 



 

 

 

 

 

 

 

 االن-2014 المساحة المستوية  البستنة  6

 االن-2014 المساحة المستوية  المحاصيل 7

 2016-2014 اوتوكاد   التصحر 8

 2016-2014 2013مايكروسوفت اوفيس  البستنة  9

 2016-2014 2013مايكروسوفت اوفيس  المكائن  10

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1    

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
 

 

 :براءات االختراع: سادسا

التبريد بالهواء بأستعمال المكثف  جهاز ماء مقطر المعتمد على طريقة .1
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االقتصادية ثنائية  Stirring Machineتصنيع ماكنة الرج الكهربائي  .2

 الغرض ذات المؤقت التنازلي

 تصنيع جهاز ماء مقطر بطريقة إعادة تدوير الماء باستعمال المبادل  .3
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 ( عن مشاركة بمعارض براءات االختراع محلية و دولية 4ميداليات ذهبية عدد )  .1

 ( عن مشاركة بمعارض براءات االختراع محلية 3ميدالية فضية عدد )  .2
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