
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير الموقع االلكتروني
 لقسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد



 

 

 

 
 المحترم عميد الكلية السيد

 المحترم القسم رئيس السيد بواسطة
 

 االلكتروني الووقع / م

  9/11/2020 نغبَخ وانزجشَذانزكُُف  رقُُبد هُذعخ ثقغى انخبص االنكزشوٍَ انًىقغ ثزؾذَضبد انخبص انزقشَش ادَبِ

i. :رى سفغ انؼذَذ يٍ االخجبس انًهًخ انخبصخ ثقغى هُذعخ  2020-11-9انً  2020-10-1خالل انفزشح  االخبار

وانًهًخ نهؼذَذ يٍ يخزهف رخصصبد انًغزًغ ثًب َخذو انجؾش انؼهًٍ وانذساعخ  رقُُبد انزكُُف و انزجشَذ

 ويٍ اهى هزِ االخجبس: وانًؤرًشاد انؼهًُخ انؼشاقُخ واالعُجُخ

 انزفبػهٍ انشقًٍ نهزؼهُى ًَىرعُخ قبػخ افززبػ: انًذيظ انزؼهُى نزُفُز االعزؼذاد 

 انزفبػهُخ انًؾبضشاد واػذاد انًذيظ انزؼهُى رطجُق اعزشارغُبد 

  ظهشا ثزىقُذ ثغذاد يٍ يؤعغخ 2انغبػخ  2020\10\1وسشخ انكزشوَُخ ثبنهغخ االَكهُضَخ َىو انخًُظ 

Elsevier ػٍ انكزبثخ االكبدًَُخ ثذوٌ اَزؾبل ثبعزخذاو ثشَبيظ يُُذنٍ يهًخ نطهجخ انذساعبد انؼهُب

 وانجبؽضٍُ واألعبرزح

 ثبعزخذاو يُبعجخ واعزشهبداد أدثُخ عشقخ ثذوٌ انكزبثخ Mendeley 

 انهغبد يزؼذد انُصىص نزشعًخ وعُذ يفُذ ورطجُق يىقغ 

 (ثبنكبيم يًىنخ) 2021 انًزؾذح انًًهكخ فٍ انؼهُب نهذساعبد كبيجشَذط غُزظ يُؾخ 

 يُؾخ EMILE-BOUTMY (يًىنخ) 2021 فشَغب فٍ وانًغغزُش انجكبنىسَىط نذساعخ 

 2020 – 2019 انذساعٍ نهؼبو انضبٍَ انذوس ايزؾبَبد عذول 

 هبشى نؤٌ. و و انًغؼىدٌ يشرضً. و.و نهزذسَغٍُُ ػهًٍ ثؾش َشش 

 انزفبػهُخ انجُئخ وخهق نهطهجخ انزفبػهٍ االعهىة 

 انضساػُخ انؼهىو فٍ االول انذونٍ انًؤرًش رقُى انضساػُخ انهُذعخ ػهىو 

 انغبيؼخ انًغزقجم نكهُخ انؼبنًٍ انهُذعٍ انًؤرًش 

وغُشهب يٍ االخجبس انًهًخ راد انصهخ ثبنؾُبح انغبيؼُخ, انطهجخ وقضبَب انًغزًغ و كُفُخ رؾغٍُ انقذساد 

 وانًهبساد انجؾضُخ.

 

ii. :رى َشش عًُغ َشبطبد انزذسَغٍُُ انؼهًُخ فٍ انًىقغ االنكزشوٍَ ويٍ اهًهب هى: النشاطاث 

 قغًُب فٍ نزذسَغٍ ػهًُخ رشقُخ 

 ٍُاالػالٌ ػٍ دوسح يهًخ نزطىَش يهبساد انكبدس انفٍُ و انزقٍُ انذوسح االفزشاضُخ نزطىَش يهبساد انكبدس انزق / 

 قشس انقغى ا.و.د. اصهش يؾغٍ ػجذ نهكبدس انزقٍُرطجُقبد انطبقخ انًزغذدح: دوسح يقذيخ يٍ ي 

 ٍُاعبَبد انكهشثبء: دوسح يقذيخ يٍ انزذسَغٍ و.و. ػًش اؽًذ َؼُى نهكبدس انزق 

 انؾشاسح داًَُك فٍ االفزشاضُخ انجشايظ اعزخذاو ؽىل دوسح 

 انًىائغ يُكبَُك يجبدئ 

 األونً انًشؽهخ رغبسة يخزجش: انؾشاسح دَُبيُك يجبدي 

 انهىاء ركُُف يُظىيبد فٍ وثشايظ رطجُقبد 

 انؼهًُخ انزغبسة واهى انؾشاسح اَزقبل يجبدي 

 ( انهىاء ركُُف يُظىيبد)  انهُذعُخ انزطجُقبد فٍ انًؼبدٌ اهًُخ 

 واالهزضاصاد انًكبئٍ َظشَخ ويجبدئ اعبعُبد 

 انهىاء ركُُف يُظىيبد فٍ االسدوَُى رطجُقبد 

 انزغًُذ يُظىيبد واعظ يجبدئ 

 انهُذعُخ انىسشخ فٍ انًغزخذيخ واالعهضح انقُبط اعهضح 

 وانزجشَذ انزكُُف اعهضح صُبَخ 



 انزفبػهُخ انًؾبضشاد اػذاد كُفُخ 

 انهىاء ركُُف يُظىيبد رصًُى يجبدي 

 انًىاد يقبويخ نًبدح انؼهًُخ انزغبسة 

 CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGY 

 

iii. :يىاضُغ انًقبالد انؼهًُخ الٌ ركىٌ راد صهخ ثبهزًبو انزذسَغٍُُ,  يقبنخ 11رى َشش  الوقاالث العلويت

 طهجخ انذساعبد انؼهُب, قضبَب انًغزًغ

iv. :رى سفغ عًُغ يشبسَغ انزخشط ػهً انًىقغ االنكزشوٍَ نهكهُخ ؽُش رضًُذ ػُبوٍَ  هشاريع التخرج

عُزى سفغ  2021 – 2020. و قشَجب يب ثذاَخ انؼبو انذساعٍ ًششوعوخالصخ كم يششوع يغ صىسح رىضؼ ان

 ػُبوٍَ يشبسَغ انزخشط نهًشؽهخ انشاثؼخ.

v. :يؾذصخ فٍ يىقغ انقغى يغ انزبكذ يٍ ؽصىل كم رذسَغٍ عذَذ ػهً اًَُم  قاعدة بياناث التدريسيين

 Google Scholar ,ResearchGate ,Googleعبيؼٍ الغشاض انزغغُم فٍ يىاقغ انجؾش انؼهًٍ يضم 

Classroom. 

vi. :َزى سفغ انغذاول انذساعُخ و عذاول االيزؾبَبد انفصهُخ وانُهبئُخ ثبعزًشاس. لوحت االعالناث 

vii. :رى ادساط ػذد يٍ انكزت وال َضال انؼًم عبسٌ ػهً سفغ كزت اخشي يهًخ نطهجخ انقغى. هكتبت القسن 

 

  ؽغت اؽصبئُبد االقغبو انخًغخ ػشش االكضش َشبطب فٍ انًىقغ االنكزشوٍَ انخبص ويٍ انغذَش ثبنزكش و

يٍ غًُب االول ق. ويٍ انغذَش ثبنزكش اٌ انًشكض انضبنشثبنكهُخ اؽزم قغى هُذعخ رقُُبد انزكُُف و انزجشَذ 

  االشهش انضالس انًبضُخ.خالل  وانُشبطبدَبؽُخ االخجبس 

  :ساثظ انًىقغ االنكزشوٍَ نقغى هُذعخ رقُُبد انزكُُف و انزجشَذ 

college.edu.iq/DefaultDep.aspx?depid=2-https://www.mustaqbal  

 كتروني هع فائق التقديرلالطالع وزيارة الووقع االللتفضل با

 

 و.د. اصهش يؾغٍ ػجذ           و.و. ػًش اؽًذ َؼُى                و.و. ػًبس ػجذ انكبظى فزؾٍ            

 

 

 

 

Omar Alkawak 
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