
6th Scientific Conference of University of Garmian  scpas2019@garmian.edu.krd 

  حكومة اقليم كوردستان               حكومةتى هةريَمى كوردستان 
 رئاسة جملس الوزراء       ئةجنوومةنى وةزيران 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                                                    وتويَذينةوةى زانستىباآل وةزارةتى خويَندنى 
           ان طرمي رئاسة جامعة                 سةرؤكايةتى زانكؤى طةرميان

  طرميان  جلامعة السادساملؤمتر العلمي               كؤنفرانسي زانسيت زانكؤى طةرميان  منيةشةش

 
Iraqi Kurdistan Region Council of Minister 

Ministry of Higher Education & Scientific Research 
Presidency of Garmian University 

6
th
 Scientific conference of University of Garmian  

 

  

 

 

 

 

 

 ((نهيَنى))
 بابةت / هةلَسةنطاندنى تويَذينةوة

  عبدالقادر م.سريوان ابراهيم بؤ  بةرِيَز /                                                                       
 ز ...و رِ يــــــــَ  سآلو

  
بة وردى  هاتووة لةخوارةوةويَذينةوةى هاوثيَض كة ناونيشانى لة بةرِيَزتان دةكةين ، ت داوائةوةى بةرِيَزتان هةلَطرى نازناويَكى زانستى بةرزن لةبةر 

 دواتر ة كة لةو بوارةدا ئةجنامدراوة بؤ هةلَسةنطاندنى كة ئايا لة ئاستى بلَاوكردنةوة داية؟ راوردى بكةن لةطةلَ تازةترين تويَذينةوو بة ننةوةيَوخب
 يةكلة ماوةى تةنها  و وونى بةرِيَزتان لةثشتى فؤرِمةكة بنووسن يان لة ثةرِةيةكى جياوازداضبدةنةوةو بؤهاوثيَض  هةموو ثرسيارةكانى فؤرمى وةآلمي

 ،بطيَرِنةوةهةفتةدا بؤمان 
 

 ةلَ رِيَزدا ...لةط
 
 

 هاوثيَض :                                                                       
 تويَذينةوةكة .-  
 .فؤرِمى هةلَسةنطاندن  -  
 
 

  
 

 نيآلائق ثااياد فد.                                                                                                                                                           

            كؤنفرانسليذنةي زانسيت سةرؤكي                                                                                                                                                 
   
 ويَنةيةك بؤ :    

 دؤسيةى تويَذينةوةكة .  -
 دؤسيةى دةركردة.    -
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 ((نهيَنى)) 

 بابةت / هةلَسةنطاندنى تويَذينةوة
 : ةكةناونيشانى تويَذينةو     

 
Effect of Wire Diameter on the Flow Structure in Oscillatory Helical Baffled 

Reactor: Numerical Study 
 
 ئايا تويَذيَنةوةكة تيَوةريية   يان ثراكتيكى ية           -1

                 
  بةَلىَ                               

 
 نةخيَر                       

 

                                                                                   
 ئةم تويَذينةوةية ض اليةنيَك دةتوانيَت سوودى ىلَ وةربطريَت و ضؤن ؟ تكاية رِوونى بكةرةوة :  -2

............................................................................................................................................................................ 

 نةخيَر                                                 بةليَ           نيَكى تر ؟             بةرِاى بةرِيَزتان ، ئايا تويَذينةوةكة يان هةنديَكى بلَاوكراوةتةوة لة شويَ -3 
 ئةطةر وةلَامةكةت بة بةلَىَ بوو ، تكاية ديارى بكة :    

............................................................................................................................................................ 

 نةخيَر                                                  بةلَىَ                             ناوةرِؤكى تويَذينةوةكة ؟                   ئايا ثوختةى تويَذينةوةكة طوجناوة لةطةلَ  -4 
 نةخيَر                                                  بةلَىَ           ى ئةجنامةكانن ؟                                                      خشتةو ويَنةكان ئاشكران و دةربرِ ئايا -5 
 نةخيَر                                                  بةلَىَ          ئايا تويَذةر سةرضاوةى نويَ و ثيَويستى بةكارهيَناوة ؟                                                            -6 
 نةخيَر                                                                                 بةلَىَ       نى زانستى تيَداية ؟                                                           ةةسئايا تويَذةر هيض زيادةيةكى رِِِ   -7 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ثيَشنيارةكانى بةرِيَزت بؤ ضاك كردنى تويَذينةوةكة ) ئةطةر شويَن بةشى نةكرد ، تكاية رِووةكةى تر بةكاربهيَنة( . -8
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 دواى هةلَسةنطاندنى تويَذينةوةكة رِاتان ضيية لةسةر تويَذينةوةكة :  -ا-9
 ىَ بؤ بلَاوكردنةوةناطوجن                                                         دةطوجنىَ دواى دةستكارى                                                                         طوجناو بةبىَ دةستكارى         
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 دةدةنىَ ؟  ئاستيَكى ضىبةرِيَزتان ئةوا ينةوةكة طوجناوة بةبىَ دةستكارى يان دواى دةستكارى ذئةطةر تويَ -ب

 بةسوود ثةسةند                                        بةنرخ                                                    رِةسةن                                       
 
 يى لةسةرى ؟ ئاياتويَذينةوةكةت بؤ بنيَرينةوة دواى ئةجنامدانى طؤرانكارى لةاليةن تويَذةر )تويَذةرةكان ( ةوة بؤ ثيَداضوونةوةو برِياردانى كؤتا -ج

 نةخيَر                                              بةلَىَ                    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ثلةى زانستى :     واذؤ :

 بةش :    : كؤليَج    زانكؤ :    ناوى هةلَسةنطيَنةر :

 ذمارةى تةلفؤن :       ئيميَل :     يَكةوت : رِِِ
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