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 الكتب / المؤلفات / األبحاث المنشورة

Dc Motor Speed Control System Using Particle Swarm Optimization Technique 

"Mohammed A. Alhanjouri1 and Ahmed I. Alnahhal2" 
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المهارةاسم  العمل ضمن فريققدرة على ال  1 

المهارةاسم  وفي عدة مجاالت قدرة على العمل تحت الضغطال  2 
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  اسم الدورة دورة تحضيرية الختبار التوفل الورقي

ساعة 40 4  مدتها 
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  محمد حسيند. ا.

 

 

 


