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 الجنسية

االن( جامعة كونكورديا  -2102طالب في درجة الدكتوراه )ايار 

 ,مونتلاير, كندا

 حاليا

المؤهالت 

 العلمية
في الهندسة المدنية ماجستير العلوم التطبيقية  الدرجة 

 التخصص الهندسة المدنية

Characteristics of Hydrocyclone flows  عنوان
 البحث

الهيدرولوجيا, الهيدروليكا, هندسة مصادر المياة, مقدمة في تصميم الهندسة 
المدنية, االحتماالت واالحصاء للهندسة, الكتابة التقنية, مختبر الطرق, مختبر 

الهندسية.الهندسة الصحية والبيئية, مختبر الهيدروليكا ,والميكانيكا   

المواد التي 
 يدرسها

 Computational Fluid Dynamics (CFD) software (Gambit and 
Fluent). 

 Laser Doppler Anemometry (LDA) device. 
 Primavera system and Microsoft Project software. 
 GoldSET Software for Site Remediation Modeling 
 ModelMaker Software for Water Quality Modeling 
 HEC-HMS and HEC RAS for Hydrologic Modeling 

المهارات 
 التقنية

 تحليل وانمذجة الهياكل الهيدروليكية
 نظم البيئة الهيدروليكية

المجاالت 
 البحثية
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