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    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Hybrid branch prediction for pipelined MIPS أ. م. د. صفاء صاب عمران  1
processor, International Journal of Electrical 
and Computer Engineering (IJECE), 10(4), pp. 
3476-3482, 2020 

 7540/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغداد
2020/9/15 

 Ultra-fast frequency independent أ. م. د. صفاء صاب عمران  2
instantaneous power factor detector, 
International Journal of Power Electronics and 
Drive System (IJPEDS), 10(4), 1961-1968, 2019 

 7540/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغداد
2020/9/15 

 Optimization of the intermediate layer friction م. د. عصام جبار إبراهيم  3
stir spot welding process, International Journal 
of Advanced Manufacturing Technology, 104(1-
4), pp, 993-1004, 2019 

 8933/35/7 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
2020/10/22 

 Anti‐windup scheme based on 2DOF‐PIλDμ أ. د. عادل أحمد عبيد  4
controller for velocity tracking of linear 
induction motor, INTERNATIONAL 
TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY 
SYSTEMS, 29(12), e121234, 2019 

 ش /9050 الكهربائية/ بغدادالكلية التقنية الهندسية 
2020/10/26 

 م.م. سمت  عبد السـتار لفته  5
 م. أكثم حسـن علي 
 م. مروة مهدي كريم 

 علي 
ن  أ. م. د. عدنان حسـي 

Performance simulation of broadband 
multimedia wireless networks simulation 
based on OPNET,Indonesian Journal of 
Electrical Engineering and Computer Science, 
17(1), pp. 1-9, 2020 

ن  ن التقنيي   معهد اعداد المدربي 
 معهد تكنولوجيا / بغداد 

 كلية االرساء الجامعة األهلية 
 معهد تكنولوجيا / بغداد 

9337/35/7 
2020/11/03 

 م. م. أحمد سألم بدر  6
ن   م. م. لينة عبد الحميد ياسـي 

Design and Implementation of a Secure Mobile 
Banking System Based on Elliptic Curve 
Integrated Encryption Schema, 
Communications in Computer and Information 
Science, 9(4), pp.1211-1216 ,2019 

ي / األنبار 
 9338/35/7 المعهد التقثن

2020/11/03 

 م. عدنان مطشر حامد  7
 محمد كريم سمت  م.م. 

 م. ندى نعمان مجيد 

Geo-database production of digital land use 
map using remote sensing and GIS techniques, 
AIP Conference Proceedings, 2231(1), 020024, 
2020 

ي / األنبار 
 9339/35/7 المعهد التقثن

2020/11/03 

 Raise the Level of Care for Parents of Children م. م. هبة جاسـم حمود  8
with Autism, Indian Journal of Forensic 
Medicine & Toxicology, 13(4), pp.1225-1231, 
2019 

ي / الصويرة 
 9340/35/7 المعهد التقثن

2020/11/03 
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 كتاب الشـكر

 

 

 Estimation and Analysis of Costs for Electrical أ. م. د. وضاح عامر حاتم  9
Power Transmission Lines in Iraqi Projects, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 88(1), 012044, 2020 

 رئاسة الجامعة 
ي / بعقوبة 

 المعهد التقثن
10947/35/7 
202/12/14 

سمت  عبد  بيكارد صالح حسـن 10
أ. م.  حيدر منذر نعمانالسـتار لفته

 علي د. 
ن  عدنان حسـي 

Analyzing the Performances of WSNs Routing 
Protocols in Grid-Based Clustering, 
International Journal on Advanced Science, 
Engineering and Information Technology, 9(4), 
pp.1211-1216, 2019 

ن  معهد تكنولوجيا / بغداد معهد اعداد المدربي 
ن التقنيين التقنيين  معهد معهد اعداد المدربي 

 تكنولوجيا / بغداد 

10948/35/72020/12/14 

-Dry sliding wear behaviour of thixoformed Al م. د. بشـرى رشـيد محمد  11
5.7Si–2Cu-0.3 Mg alloys at high temperatures 
using Taguchi method, WEAR, 442-443(15 Feb., 
2020), 203134, 2020 

 رئاسة الجامعة 
 معهد تكنولوجيا / بغداد 

 ش  /11646
2020/12/28 

 سارة عبد الباسط تركي  12
 أمل عبد اللطيف رشيد 

Effect of different die materials on the 
marginal fit of CAD/ CAM crowns pre and pos-
cementation, Indian Journal of Forensic 
Medicine and Toxicology, 14(2), 2432-2436, 
2020 

 484/35/7 كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد
2021/01/13 

 أ. م. د. أحمد جبار جسـاب   13
ن محمد   م. م. محمد عبد الحسي 

Design and implementation of fast and highly 
precise water magnetizer, Telkomnika, 18(6), 
3155-3163, 2020 

ن  ن التقنيي   485/35/7 معهد إعداد المدربي 
2021/01/13 

ي  14
 HOMO-LUMO energies and geometrical أحمد حبيب راضن

structures effecton corrosion inhibition for 
organic compounds predict by DFT and PM3 
methods, NeuroQuantology, 18(1), 37-45, 2020 

ي / الصويرة 
 486/35/7 المعهد التقثن

2021/01/13 

 أ. م. د. وضاح حعامر حاتم  15
ن مول   أ. م. د. بيداء حسي 

Improving Project Monitoring by Integrating 
BIM with Augmented Reality, International 
Review of Civil Engineering, 11(6), 304-310, 
2020 

ي رئاسة 
 بعقوبة -الجامعة / المعهد التقثن

 رئاسـة الجامعة / معهد تكنولوجيا / بغداد
592/35/7 

2021/01/17 

ن مهدي  16  أ. م. د. علي عبد الحسي 
ي 
 سـامي السلمانن

 تقر
 مصطقن محمود شـاكر 

The Novel Role of Healing from Bacterial 
Infections of Lower Limb Open Fractures by X-
Ray Exposure, International Journal of 
Microbiology (Hindawi), 2020, 3129356, 1-7, 
2020 

 593/35/7 كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد
2021/01/17 
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 كتاب الشـكر

 

 

 م. م. أحمد كريم جت   17
 م. م. فاطمة اسـعد طيب 
 م. م. زينب صاحب جواد 

Show the potential of Agisoft Photoscan 
Software to Create a 3D Model for Salhiya 
Residential Complex in Baghdad Based on 
Areial Photos, IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 745(1), 012132, 2020 

ي / كوت 
 1919/35/7 المعهد التقثن

2021/02/10 

ن  م. د. أحمد عبد  18 الحسي 
 محسـن

Endoplasmic reticulum stress-induced complex 
I defect: Central role of calcium overload, 
Archives of Biochemistry and Biophysics, 
136(April, 2020), 259-267, 2020 

 1920/35/72021/02/10 كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد

 Eco-friendly coffee-based colloid for خيون خضن م. م. سـلمان   19
performance augmentation of solar stills, 
136(April, 2020), 259-267, 2020 

ي / كوت 
 1922/35/7 المعهد التقثن

2021/02/10 

 THE USE OF MODERN TECHNIQUES FOR أ. م. د. وضاح عامر حاتم  20
ENERGY ANALYSES IN IRAQI BUILDINGS, 
Archives of Civil Engineering, 66(3), 595-603, 
2020 

ي 
 1923/35/7 بعقوبة -رئاسة الجامعة / المعهد التقثن

2021/02/10 

 أ.  م. د. طه حسـن عبود  21
 م. إنتهاء كاطع دواي 

 م. شـيماء حميد محمد 
 م. مهند كاظم مجبل 

Effect of graphite additions on the intumescent 
behaviour of alkali-activated materials based 
on glass waste, Journal of Materials Research 
and Technology, 9(6), 14338-14349, 2020 

 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
 رئاسة الجامعة/الكلية التقنية الهندسية/ بغداد

 الهندسية/ بغدادرئاسة الجامعة/الكلية التقنية 
 الكلية التقنية الهندسية / بغداد

2068/35/7 
2021/02/14 

 خالد بدر ياس  22
 أ. م. د. أحمد رشيد عاجل 

Design and Implement Regulated DC-DC 
Interleaved Flyback Converter by Using 
Intelligent Controller in Airborne Application, 
IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012007, 13 pages,  2020 

 2078/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغداد
2021/02/14 

 ميس عماد رفعت  23
 أ. م. د. أحمد رشيد عاجل 

Auto Analysis of Defibrillation Process Based 
on Wavelet Transform, IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 745(1), 
12095, 12 pages, 2020 

 2078/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغداد
2021/02/14 
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    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

ي غانم محمود  24
 تهانن

 أ. م. د. أحمد رشيد عاجل 

Optimal Fuzzy Logic Control for Temperature 
Control Based on Social Spider Optimization, 
IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 12099, 20 pages, 2020 

 2078/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغداد
2021/02/14 

 Landslide Detection Using a Saliency Feature م. د. مصطقن رضا مزعل  25
Enhancement Technique from LiDAR-Derived 
DEM and Orthophotos, IEEE Access, 8(Article 
No.9133098), 121942-121954, 2020 

 2079/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/02/14 

ي  26
 Prevalence of viral hepatitis infections in م. م. محمد مالح راضن

Babylon province, Iraq, during the interval 
from 2014 to 2018, Annals of Tropical Medicine 
& Public Health, 22(Special Issue 9), S253, 2019 

ي /كوت 
 2081/35/72021/02/14 المعهد التقثن

 أ. م. د. سـلوى عباس عبد سـبع  27
 م. أحمد عباس خلف 

 م. م. ثائر غضبان شـعالن 

EXPERIENTIAL ANALYSIS OF MECHANICAL 
PROPERTIES AND STRAIN ENERGY OF 
EPOXY/MICRO FILLER CU-NI COMPOSITE, 
Journal of Mechanical Engineering Research 
and Developments Open Access, 43(1), 143-
150, 2020 

ي / بعقوبة 
 2082/35/7 المعهد التقثن

2021/02/14 

 أ. م. د. رعد فرهود جسب  28
 م. م. بهاء كريم محمد 

((Short Paper)): Efficient RTS and CTS 
Mechanism Which Save Time and System 
Resources, International Journal of Interactive 
Mobile Technologies, 14(4), 204-211, 2020 

ي 
 2236/35/7 كوت / المعهد التقثن

2021/02/17 

 م. أسامة صباح براك  29
ي سـعد   م. مرسل العيث 
 م. مروان طاهر مزهر 

ن   أ. د. صباح خماس حسـي 

Joining of Double Pre-Holed Aluminum Alloy 
AA6061-T6 to Polyamide PA using Hot Press 
Technique, IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 881(1), 012062, 2020  

 معهد تكنولوجيا / بغداد 
ي / الصويرة 

 المعهد التقثن
 معهد الفنون التطبيقية 

 الكلية التقنية الهندسية / بغداد

2254/35/7 
2021/02/17 

 م. م. جاسم كشيش زويد  30
ن مهاوش   م. م. علي حسي 
ن   م. م. أحمد هادي حسي 

Confidentiality, integrity and availability of 
accounting information reflected in enhancing 
the quality of financial inspections by using 
hotels as a case study, African Journal of 
Hospitality, Tourism and Leisure, 9(2), 59:1-17, 
2020 

ي /كوت 
 2255/35/7 المعهد التقثن

2021/02/17 
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    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Experimental Study of a Solar Air Heater with a م. د. آفاق جاسـم محمود  31
New Arrangement of Transverse Longitudinal 
Baffles, Journal of Solar Energy Engineering, 
Transactions of the ASME, 139(3), 031004, 
2017 

 2239/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/02/18 

أ. م. د. عبد الخالق كمال   32
 محمود 

Dyes removal by use carbon nanotube and 
carbon nanotube functional group, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 737(1), 012192, 9 pages, 2020 

ي /كوت 
 2240/35/7 المعهد التقثن

2021/02/18 

 The role of electronic management in أ. م. د. دجلة مهدي محمود  33
determining job management strategies: 
Evidence from travel agencies in Iraq, African 
Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 
9(2), 61: 1-14, 2020 

ي /كوت 
 2896/35/7 المعهد التقثن

2021/3/04 

صالح  بيداء اسماعيل ابراهيم 34
 أحمد كريم جت    سليمان كشـاش

Study of the Random Growth Areas of Some 
Residential Areas in Kut City Using Geographic 
Information Systems (GIS), IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
745(1), 012106, 2020 

ي /كوت 
 2898/35/72021/3/04 المعهد التقثن

 أ. م. مجيد عبد الصاحب حميد  35
ن مول أ.   م. د. بيداء حسي 

 قيس ميخائيل بهنام 

An empirical relationship between compressive 
strength and ultrasonic pulse velocity for 
concrete, International Review of Civil 
Engineering, 10(6), 294-300, 2019 

 معهد تكنولوجيا / بغداد 
 رئاسة الجامعة -معهد تكنولوجيا / بغداد 

 معهد تكنولوجيا / بغداد 

2901/35/7 
2021/3/04 

 أ. م. د. عاصم صاحب عالوي  36
 م. د. محمد علي ماص 

 وسـام نصت  عاضي 

Experimental and Numerical Assessment of a 
Multi-Cylinder Engine Exhaust Manifold, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012071, 2020 

 3046/35/7 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
2021/3/15 

 م. د. وسام عبد محمد محمود  37
 م. د. أحمد قاسم أحمد 
 م. أحمد جواد خليل 

 م. د. حسان جواد فضيل 

Evaluation of Using the Ceiling and Wall Spot 
Ventilation System on Indoor Thermal 
Environmental, IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 881(1), 
012056, 2020. 

 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
 الكلية التقنية الهندسية / بغداد

رئاسة الجامعة/ الكلية التقنية الهندسية/  
 بغداد

3562/35/7 
2021/3/28 
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ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 د. صادق كامل غركان  38
 أ. م. حيدر قاسـم حمود 
ن   عادل حسي 

 مصطقن

Design and Implementation of Wireless Low-
Power Transfer for Medical Implant Devices, 
IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012092, 19 pages, 2020 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
ي / المنصور  ي الطث 

 المعهد التقثن
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد

4820/35/7 
2021/4/28 

ن  39  علي ركان حسي 
 م. د. أوس باسل حميد 

Ultrasound Elasticity Imaging Based Multilevel 
Estimation Using Radiofrequency Data,  IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012105, 8 pages, 2020 

 4822/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/4/29 

 An improved Performance of Segmentation أ. د. جميل كاظم عبد  40
Evaluation Based on Feature Extraction using 
Kinect Sensors,   IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 745(1), 
012047, 6 pages, 2020 

 4826/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/4/29 

 أ. م. د. علي جابر عبد الوهاب  41
 د. عباس فضال حمادي أ. م. 

 علي غازي شبيب 

Design and Implementation of Breathing Rate 
Measurement System Based on Accelerometer 
Sensor,  IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 745(1), 012100, 8 
pages, 2020 

 4827/35/7 الكهربائية / بغدادالكلية التقنية الهندسية 
2021/4/29 

ن   42 أ. م. د. عمار حسي 
ن مطلك   مريم محمود حسي 

An Improved Artificial Neural Network Design 
for Face Recognition utilizing Harmony Search 
Algorithm,   IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 745(1), 012038, 9 
pages, 2020 

 4828/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/4/29 

 High Performance Rectifier/Multilevel Inverter م. م. محمد ضياء البخيت  43
Based BLDC Motor Drive with PI Controller, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012005, 15 pages, 2020 

 4829/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/4/29 

 أ. م. سـراج قيس مهدي  44
 نور فالح حسـن

Comparative Study of Different Classifiers 
Based on Extracted Facial Features for 
Supervised Age Estimation, IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
745(1), 012041, 7 pages, 2020 

 4832/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/4/29 
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    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 شـمس نصت  عبد الوهاب  45
 أ. م. د. موسـى كاظم والي 
ن حسن  م. د. حسـام حسـي 

Secure Data Hiding in Coded Image using 
Arduino Speech Recognition,  IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
745(1), 012035, 2020 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد

 الكهربائية / بغدادالكلية التقنية الهندسية 

5084/35/7 
2021/5/05 

 بهاء فائز نوري  46
 أ. م. د. جنان فاضل مهدي 
 أ. م. د. محمد عبود كاظم 

Design and Implementation WSN Based on 
Raspberry Pi for Medical Application, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 518(1), 052022, 9pages, 2019. 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد

 معهد تكنولوجيا / بغداد 

5156/35/7 
2021/5/06 

 Sustainability and recovery project أ. د. وضاح عامر حاتم  47
management implementation on construction 
projects in Iraq,Journal of Green Engineering, 
10(10), pages 7621-7633, 2020. 

ي 
 5294/35/7 بعقوبة -رئاسة الجامعة / المعهد التقثن

2021/5/10 

 Properdin Is a Modulator of Tumour Immunity أ. د. عزة عبد السـتار مزهر  48
in a Syngeneic Mouse Melanoma Model, 
Medicina (Lithuania) , 57(2),  85: Pages 1-8, 
2021 

رئاسة الجامعة / كلية التقنيات الصحية  
 والطبية 

5295/35/7 
2021/5/10 

 Solar photovoltaic energy optimization م. نزار فيصل عوده  49
methods, challenges and issues: A 
comprehensive, Journal of Cleaner Production, 
248 (15 Feb., 2021), 125465, 2021 

ن  ن التقنيي   5322/35/7 معهد إعداد المدربي 
2021/5/11 

ي  50
 Position and speed optimization of servo م. مهند جبار منانر

motor control through FPGA, International 
Journal of Electrical and Computer Engineering, 
11(1), 319-327, 2021 

 5328/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/5/11 

 An efficient of estimation stages for م. نور الدين رؤوف هادي  51
segmentation skin lesions based optimization 
algorithm, International Journal of Electrical 
and Computer Engineering, 11(1), 402-4-8, 
2021 

 5328/35/72021/5/11 معهد تكنولوجيا / بغداد 

 High-performance fully-ambient air processed د. مصطقن كريم عبد  52
perovskite solar cells using solvent additive, 
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 
149(Feb., 2021), 109792, 2021 

 5436/35/7 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
2021/5/23 
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    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Influence of the 3D Printing Process Settings on م. م. مؤمل محمد حنون  53
Tensile Strength of PLA and HT-PLA, Periodica 
Polytechnica Mechanical Engineering Open 
Access, 65(1), Pages 38-46, 2021 

ي / بعقوبة 
 5437/35/7 المعهد التقثن

2021/5/23 

 أ. د. نضي صالح محمد  54
 م. د. وسـام عبد محمد 

Measuring Research Performance of Iraqi 
Universities Using Scopus Data, Scientometrics, 
126, pp. 2349-2363, 2021 

 5438/35/7 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
2021/5/23 

 م. زينة أنور جعفر  55
 م. اشواق جاسم كزار 

Incidence of intestinal parasitic infections 
among random samples at Al-Aziziyah hospital 
in wasit province/Iraq, Baghdad Science 
Journal Open Access, 18(2), 217-224, 2021 

 5439/35/7 الصحية والطبية / بغدادكلية التقنيات 
2021/5/23 

 Extend the frequency range and reduce the أ. م. د. مها عبداألمت  كاظم  56
path loss in the cellular systems (Conference 
Paper), ACM International Conference 
Proceeding Series, 2018-February, Pages 93-97, 
2018 

ن  ن التقنيي   5572/35/7 رئاسة الجامعة/ معهد إعداد المدربي 
2021/5/27 

 أ. م. عاطف علي حسن  57
ن مول   أ. م. د. بيداء حسي 

ي مصطقن 
 رياض حسثن

 أ. م. د. كاظم عوده جحف

Reducing energy consumption by using 
feathers as chicken residues in solid concrete 
materials (experimental and numerical study), 
Mechanical Engineering Research and 
Developments (Open Access),44(3), , Pages 
231-241, 2021 

 معهد تكنولوجيا / بغداد 
 بغداد / رئاسة الجامعة -الكلية التقنية الهندسية

 رئاسة الجامعة / قسم االعمار والمشاريــــع 
 تكنولوجيا /بغدادمعهد 

5576/35/7 
2021/5/27 

 The basis of civil liability for oil pollution in أ. م.د. علي كاظم جواد  58
Iraqi law, Opcion, 35 (Special Issue 21), 1214-
1230, 2019 

ي 
 5578/35/7 رئاسة الجامعة/ معهد اإلدارة التقثن

2021/5/27 

 نعمه أ. م. د. سـامي علي  59
 م. م. سـليمان مصطقن خزعل 

Numerical and experimental investigation of 
the dimpling process for aluminum alloy, 
Journal of Mechanical Engineering Research 
and Developments, 44(1), 215-222, 2021 

رئاسة الجامعة/ الكلية التقنية الهندسية/  
 بغداد

 التقنية الهندسية/ بغداد الكلية 

5581/35/7 
2021/5/27 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

م.  أ.  م. د. طه حسـن عبود  60
م. شـيماء حميد  إنتهاء كاطع دواي

 م. مهند كاظم مجبل محمد

Synthesis of intumescent materials by alkali 
activation of glass waste, Materials Today: 
Proceedings, 42 (2021), 1889-1900. 2021 

رئاسة  الكلية التقنية الهندسية / بغداد
رئاسة  الجامعة/الكلية التقنية الهندسية/ بغداد
الكلية  الجامعة/الكلية التقنية الهندسية/ بغداد

 التقنية الهندسية / بغداد 

5583/35/72021/5/27 

 PHYSICAL AND THERMAL PROPERTIES OF م. د. بشـرى رشـيد محمد  61
RUBBER GLOVE WASTE AS POTENTIAL FILLER 
FOR POLYMER COMPOSITES, Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 14(3), 1-
15, 2020 

 5596/35/7 رئاسة الجامعة/ معهد تكنولوجيا / بغداد
2021/5/27 

 Flexible and reusable carbon nano-fibre رياض فرع فرحان  62
membranes for airborne contaminants 
capture, Science of the Total Environment, 
754(Feb., 2021), 142231, 2021 

 5992/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/6/06 

 Analysing and Distinguishing Images of Failed  أ. د. جميل كاظم عبد  63
Skin Cancer using Modern Swarm Intelligent 
Techniques(MSITs), IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 745(1), 
012090, 7 pages, 2020 

 6261/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/10 

 أ. م. د. راشـد علي فياض  64
 عبد الحميد حبيب الغانمي 

 Ultra-wideband Radar for Angiography, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012090, 7 pages, 2020 

 6262/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/10 

 علي  65
ن  أ. م. د. عدنان حسـي 

 أ. م. د. علي جابر عبد الوهاب 
 عبد علي عباس 

Design and Implementation of Smart E-Health 
System Based on Cloud Computing to Monitor 
the Vital Signs in Real-Time and Measurements 
Validation, IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 745(1), 012097, 17 
pages, 2020. 

 تكنولوجيا / بغداد معهد 
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد

6263/35/7 
2021/6/10 

 Experimental and Numerical Analysis of Laser أ. م.  عباس شـياع علوان 66
Surface Melting by Using Enthalpy Method, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012060, 11 pages, 2020 

 6264/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/10 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 أ. م. د. صبيح وسـمي مايد  67
 م. د. صفاء عبد الواحد غضبان 

 Thermal Modelling of Hydraulic System using 
an Expert Program, IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 745(1), 
012079, 12 pages, 2020 

 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغداد

6265/35/7 
2021/6/10 

أ. م. عمر نمت   رواء أكرم محمود 68
أ. م. د. اسيل حميد  محمد سـالم

 مجيد 

Proposed APs Distribution Optimization 
Algorithm: Aware of Interference (APD-AI), IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745(1), 012040, 10 pages, 2020 

 6266/35/72021/6/10 ندسية الكهربائية / بغدادالكلية التقنية اله 

 رؤى مجيد عزيز  69
 أ. د. محمود فرحان مصلح 

Design and implementation of log domain 
decoder, International Journal of Electrical and 
Computer Engineering (IJECE), 18(2), 77-81, 
2020 

 6267/35/7 الكهربائية / بغدادالكلية التقنية الهندسية 
2021/6/10 

 زينة صالح حسـن 70
 أ. م. د. مجلي نعمه حواس 

Using Teaching Learning Based Optimization to 
Efficacious and Tuning of UPFC-PODs of 
Interconnected Systems, IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
745(1), 012001, 12 pages, 2020 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
 معهد تكنولوجيا / بغداد 

6268/35/7 
2021/6/10 

  



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 أ. د. وضاح عامر حاتم  71
ن مول   أ. م. د. بيداء حسي 

Evaluation of Contaminated Water Treatment 
on the Durability of Steel Piles, Advances in 
Civil EngineeringOpen Access, Volume 2020, 
2020, Article number 1269563. 

ي / بعقوبة 
 رئاسة الجامعة  -المعهد التقثن

 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
6552/35/7 
2021/6/16 

 Extend the frequency range and reduce the أ. م. د. مها عبداألمت  كاظم  72
path loss in the cellular systems (Conference 
Paper), ACM International Conference 
Proceeding Series,  
Volume 2018-February, 21 February 2018, 
Pages 93-97 

ن / رئاسة   ن التقنيي  معهد اعداد المدربي 
 الجامعة

6553/35/7 
2021/6/16 

 م. د. أوس باسل حميد  73
 ط. د. عزة قيس عبد الجبار 

Investigation of Cochlea Response Based Signal 
Processing,  IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 745 (1), 2020, Article 
No. 012104 

 6554/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/16 

 A facial approach to improve the performance د. مصطقن كريم عبد  74
and stability of perovskite solar cells via 
FA/MA precursoe temperature controlling in 
sequential dposition fabrication, Optical 
Materials, 112 (Feb., 2021), Article No. 110794. 

 6555/35/7 الكلية التقنية الهندسية  / بغداد 
2021/6/16 

ي  75  أ. م. د. علي عبد اإلله الناج 
 ط. د. منت  عودة  

Elderly care based on hand gestures using 
kinect sensor, Computers Open Access, 10(1), 
20201, Article No. 5, 1-25 

 6633/35/7 التقنية الهندسية الكهربائية / بغدادالكلية 
2021/6/17 

 FPGA configuration of an alloyed correlated م. م. هديل شـاكر محمود  76
branch predictor used with RISC processor for 
educational purposes,International Journal of 
Electrical and Computer Engineering,  11(1), 
265-271, 2021 

 6633/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/17 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Spectrophotometric determination of Cu (II) by م. سـهت  محمد حسـن  77
complexation with 2-(4-biphenyl) imidazo[1,2-] 
pyrimidine-3-hydrazone and studying 
characteristics of prepared complex, Egyptian 
Journal of Chemistry, ISSN: , Volume 64, Issue 
2, 2021, Pages 673-691 

 6633/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/17 

 Comparison of data recovery techniques on مثثن لفته عطيه  78
master file table between Aho-Corasick and 
logical data recovery based on efficiency, 
Telkomnika, 19(1), 73-78, 2021 

 6633/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/17 

 Integrated remote sensing and GIS for أ. م. عواد علي سـهر  79
developed new spectral index for estimating 
Sandy land and its potential hazards. Case 
study: north-east Al-Muthanna Province area, 
south of Iraq, Arabian Journal of Geosciences, 
14(3), Article 191, 1-25, 2021 

ي /كوت 
 6634/35/7 المعهد التقثن

2021/6/17 

 Aldol condensation reaction of acetone on م. حيدر عبد الخالق خضت   80
MgO nanoparticles surface: An in-situ drift 
investigation, Molecular Catalysis, 501 (Feb. 
2021), Article no. 111333 

ي /كوت 
 6634/35/7 المعهد التقثن

2021/6/17 

 صادق كامل غركان أ. د.  81
 أ. م. رساج قيس مهدي 

ي   ط. د. رشا ضياء الخفاج 

Localization Techniques for Blind People in 
Outdoor/ Indoor Environments: Review, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745 (1), 2020, Article No. 012103 

 6655/35/7 الهندسية الكهربائية / بغدادالكلية التقنية 
2021/6/20 

 Minimum Power Allocation Cooperative أ. م. دالل عبد المحسن حمود  82
Communication based on Health-Care WBAN, 
IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745 (1), 2020, Article No. 012051 

 6671/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/20 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Using X-ray films for evaluation efficiency of أ. م.د. جنان فاضل مهدي  83
unsaturated polyester reinforced by lead oxide 
as shielding for medical X-ray devices, 
NeuroQuantology, 18(2), 2020, 77-81 

 6672/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/20 

 أ. م. د. موس كاظم والي  84
 ط. د. عمر سـعد محمد 

Improved Prosthetic Hand Control with 
Synchronous Use of Voice Recognition and 
Inertial Measurements,  IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 745 (1), 
2020, Article No. 012088 

 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد

6673/35/7 
2021/6/20 

ن  85  أ. م. د. نصت  مجيد ياسـي 
 أ. م. نبيل كاظم الشماع 

 ط. د. روان اسعد عبد للا 

IDesign and Simulation of a Grid Tied Single 
Phase SPWM Inverter Using Matlab,  IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, 745 (1), 2020, Article No. 012009 

 6674/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
2021/6/20 

 Evaluation and Minimisation of Energy م. د. مضن عبد الوهاب راغب  86
Consumption in a Medium-Scale Reverse 
Osmosis Brackish Water Desalination Plant, 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 
248(March, 2020), Article no. 119220 

ي / بعقوبة 
 6732/35/7 المعهد التقثن

2021/6/21 

 الكريم م. زياد قيس عبد  87
 م. مصطقن أحمد خميس 

Spectral efficiency (SE) enhancement of NOMA 
system through iterative power assignment, 
Wireless Networks, 27(2), 1309-1314, 2021 

ي / بعقوبة 
 6732/35/7 المعهد التقثن

2021/6/21 

 Embedded optical fiber link interferometer م. بسمان منذر جوامت    88
sensors for snapshot surface inspection using 
the synthetic wavelength technique, Applied 
Optics, 60(8), 2339-2347, 2021 

ي / بعقوبة 
 6732/35/7 المعهد التقثن

2021/6/21 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Effect of compost prepared from plant م. د. شامل مظهر عبود   89
residues on olive transplants growth, 
International Journal of Agricultural and 
Statistical Sciences, 16(2021), 1385-1389, 2021 

ي / الصويرة 
 6733/35/7 المعهد التقثن

2021/6/21 

 Three-dimensional nonlinear integral operator م. د. حميد حسام حميد  90
with the modelling of majorant function, 
Baghdad Science Journal Open Access, 18(2), 
296-305 ,2021 

ي / الصويرة 
 6733/35/7 المعهد التقثن

2021/6/21 

 أ. د. نضي صالح محمد  91
 م. م. سارة سعد غازي 
 م. مروان طاهر مزهر 

Tribological behaviour of AA1060 aluminium 
alloy with the aid of using nano lubricant 
additive, Journal of Mechanical Engineering 
Research and Developments, 44(4), 296-304, 
2021 

رئاسة    - الكلية التقنية الهندسية /بغداد 
 الجامعة

 معهد تكولوجيا / بغداد
 معهد الفنون التطبيقية 

6734/35/7 
2021/6/21 

ن أ. م. د. علي  92  ناص حسي 
ن   الطالب/ حيدر فتحي حسي 

Optimal dual design based on capacitor 
placement and reconfiguration techniques for 
loss reduction and voltage enhancement, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, Issue 1, Aticle No.  
012003, 2020 

 6733/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائئية 
2021/7/08 

 أ. د. جميل كاظم عبد  93
الطالبة/ حسـناء مصطقن عبد  

 الجبار 

Real Time Pacemaker Patient Monitoring 
System Based on Internet of Thinks, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, Issue 1, Article No. 
012093, 2020 

 7582/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائئية 
2021/7/11 

 أ. د. صادق كامل غركان  94
 أ. د. يدر قاسـم حمود 

 الطالب/ مصطقن حبيب جياد 

A survey on Detection and Preddiction 
Methods for Sleep Apnea, , IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
Volume 745, Issue 1, Article No. 012102, 14 
Pages, 2020 

 7583/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائئية 
2021/7/11 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 أ. م. د. أسيل حميد مجيد  95
 الطالبة/ دينا جمال جبار 

Performance Evaluation of 2G and 3G 
Networks in the City of Baghdad,  IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, Issue 1, Article No. 
012050, 15 Pages, 2020 

 7584/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائئية 
2021/7/11 

 Evaluation of Thermal Performance for Natural م. فاضل عبد الرزاق كريم  96
and Forced Draft Wet Cooling Tower, Journal 
of Mechanical Engineering and Science, Vol. 
13, Issue 4(2019), Pages 6007-6021, 2019 

 7585/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/7/11 

ن  97  أ. م. د. نصت  مجيد ياسـي 
ن   الطالب/ حيدر مؤيد ياسي 

Improved Efficiency of Photovoltaic Module 
Based on Puzzy Logic MPTT Technique, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, Issue 1, Article No. 
012006, 12 Pages, 2020.  

 7587/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائئية 
2021/7/11 

م. د. حسـن عبد الرسـول عبد   98
 الهادي 

Effect of Adding SiC and TiO2 Nanoparticles to 
AA6061 by Stir Casting Technique on the 
Mechanical Properties of Composites, Journal 
of Mechanical Engineering Rearch and 
Developments, Vol. 43, Issue 6 (2020), Pages 
167-183, 2020 

 7588/35/7 بغداد -رئاسة الجامعة / معهد تكنولوجيا 
2021/7/11 

 Review: Optimization Algorithms in Wireless أ. م. دالل عبد المحسن حمود  99
Body Area Networks,  IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, Volume 
745, Issue 1, Article No. 012054, 15 Pages, 
2020 

 7589/35/7 بغداد -رئاسة الجامعة / معهد تكنولوجيا 
2021/7/11 

 أ. م. د. راشـد علي فياض  100
 الطالب/ حيدر جاسم حسب للا 

Implementation of Wireless Sensor Network 
for Medical Applications,  IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
Volume 745, Issue 1, Article No. 012089, 11 
Pages, 2020.  

 7590/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائئية 
2021/7/11 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 أ. د.محمود فرحان مصلح  101
 الطالب/ فيصل صاحب حسـن 

 الطالبة/رؤى مجيد عزيز 

Designing LDPC system using prob domain 
decoder in Xilinx system generator, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, Issue 1, Article No. 
012033, 14 Pages, 2020.  

 7591/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائئية 
2021/7/11 

 أ. م. د. مجلي نعمه حواس  102
ن   الطالب/ أحمد سالم حسي 

Confronting to Non-linear Events and 
Enhancing 
the System on the Basis of PV-UPFC, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, Issue 1, Article No. 
012004, 13 Pages, 2020.  

 وجيا / بغداد معهد تكنول
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية

7592/35/7 
2021/7/11 

 أ. د. عادل أحمد عبيد  103
 الطالب/ ثائر عبد للا عذافة 

Comparison of Fractional Order Proportional 
Integral and Proportional Integral Controllers 
for super-lift Luo converter, IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
Volume 745, Issue 1, Article No. 012010, 12 
Pages, 2020.  

 7591/35/7 دسية الكهربائئية الكلية التقنية الهن
2021/7/11 

 Medical Knowledge for Immigrant Iraqi م. م. ثامر نعيم جاسم  104
Doctors and the Challenges of Reduce it 
impacts in the Technology Era, Journal of 
Physics: Conference Series, Volume 1804, Issue 
1, 2 March 2021, Article number 012006. 
2nd International Conference of Modern 
Applications on Information and 
Communication Technology, ICMAICT 2020; 
University of Babylon. 

ي / المنصور 
ي التقثن  7914/35/7 المعهد الطث 

2021/7/27 

 Robust spectrum sensing detector based on م. أياد قاسم حسـن 105
mimo cognitive radios with non-perfect 
channel gain, Electronics (Switzerland)Open 
Access, Volume 10, Issue 5, 1 March 2021, 
Article number 529, Pages 1-19 

 7916/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/7/27 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

ن أ. م. علي  106  ناص حسي 
ن   م. م. ياسـر عطا ياسـي 
ن أحمد   م. م. نغم ياسـي 

Comparison and assessment of a different 
steel materials based on core losses reduction 
for three-phase induction moto, International 
Journal of Power Electronics and Drive Systems 
(Open Access), Volume 12, Issue 1, 2021, Pages 
29-40 

 7918/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/7/27 

ن  107  Laser enhancement of cancer cell destruction م. لمياء فاضل عبد الحسي 
by photothermal therapy conjugated 
glutathione (GSH)-coated small-sized gold 
nanoparticles, Lasers in Medical Science, 
Volume 36, Issue 2, March 2021, Pages 325-
337 

 7920/35/7 كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد
2021/7/27 

 A Comparative Performance Analysis for Static م. م. حيدر منذر نعمان  108
and Dynamic Load Balancing Techniques in 
Software Defined Network Environment, 
Journal of Physics: Conference Series, Volume 
1773, Issue 1, 26 February 2021, Article 
number 012010, 5th International Scientific 
Conference on Advanced Engineering 
Technologies, ISC-AET 2020; Basrah, 

ن  ن التقنيي   7921/35/7 معهد اعداد المدربي 
2021/7/27 

 أ. م. وليد علد للا ارحيمه 109
 حسـن علي 

ن  م. د. حسـي 

 8003/35/7 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد  
2021/7/28 

 Nanoscale ZrRGOCuFe layered double م. د. مضن عبد الوهاب راغب  110
hydroxide composites for enhanced 
photocatalytic degradation of dye 
contaminant, Materials Science in 
Semiconductor Processing, Volume 128, 15 
June 2021, Article number 105748 

ي / بعقوبة 
 8092/35/7 المعهد التقثن

2021/7/29 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Soil behaviour under load in case of finite م. م. نهال داود سـلمان  111
thickness, International Review of Applied 
Sciences and Engineering, Volume 12, Issue 1, 
April 2021, Pages 29-33 

ي / بعقوبة 
 8092/35/7 المعهد التقثن

2021/7/29 

 أ. د. نضي صالح محمد  112
 أ. م. د. سامي علي نعمه 

 الطالبة/ لبثن سـعد جميل 

Hole-clinching joint of polymer to titanium 
sheets, experimental and numerical analysis, 
Journal of Mechanical Engineering Research 
and Developments (Open Access), Volume 44, 
Issue 3, 2021, Pages 242-250 

 8093/35/7 اد الكلية التقنة الهندسية / بغد
2021/7/29 

 On the fatigue and fracture behavior of م. د. عصام جبار إبراهيم  113
keyhole-free friction stir spot welded joints in 
an aluminum alloy, Journal of Materials 
Research and Technology (Open Access), 
Volume 11, March 2021, Pages 40-49 

 8093/35/7 الكلية التقنة الهندسية / بغداد 
2021/7/29 

 The bifunctional performance analysis of د. مصطقن كريم عبد  114
synthesized Ce doped SnO2/g-C3N4 
composites for asymmetric supercapacitor and 
visible light photocatalytic applications, 
Journal of Alloys and Compounds, Volume 866, 
15 June 2021, Article number 158807 

 8093/35/7 الكلية التقنة الهندسية / بغداد 
2021/7/29 

 Effect of Aqueous Rosmary Extract on Some سمية فاروق قاسـم  115
Sexual Hormones in Male Rats with High 
Thyroxine Level, Iraqi Journal of Veterinary 
Sciences (Open Access), Vol.35, Issue 2, Pages 
369-373, 2021 

 8094/35/7 كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد
2021/7/29 

ن  116  أ. د. صباح خماس حسي 
 م. مناف هاشـم رياض 

 م. عصام طارق عبد للا 
 م. أسامة صباح براك 

JOINING OF AA1050 SHEETS VIA TWO STAGES 
OF FRICTION SPOT TECHNIQUE, Journal of 
Mechanical Engineering Research and 
Developments (Open Access), Volume 44, 
Issue 4, 2021, Pages 305-317 

 الكلية التقنة الهندسية / بغداد 
 الكلية التقنة الهندسية / بغداد 
 الكلية التقنة الهندسية / بغداد 

 بغداد -ة الجامعة / معهد تكنولوجيا رئاسـ

8095/35/7 
2021/7/29 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 PAMAM-Graphene Oxide-Integrated م. سـرى حمود فليح  117
Microfiber Sensor for Label-Free Dengue II e 
Protein Detection, IEEE Journal of Selected 
Topics in Quantum Electronics, Volume 27, 
Issue 4, July-August 2021, Article number 
9373963 

ي / الصويرة 
 8096/35/7 المعهد التقثن

2021/7/29 

 أ. م. د. حيدر عبد الخالق خضت   118
ن حسـن   م. قيس حسي 

 م.م. شـاكر عبد الرضا غسان 
ن حافظ   م. خالدعبد الحسي 

The impact of Methanol-Diesel compound on 
the performance of a Four-Stroke CI engine 
(Conference Paper), Materials Today: 
Proceedings, Volume 42, 2021, Pages 1993-
1999 

ي / كوت 
 8252/35/7 المعهد التقثن

2021/8/02 

 Testing Two Halo Models by Galactic Rotation م. د. إسـراء عبد القاسم محمد  119
Curve, Journal of Physics: Conference Series, 
Volume 1818, Issue 1, 8 March 2021, Article 
number  012197 

 8253/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/8/02 

ن عبد زيدان  120  Effect of wall resistance on the total thermal م. د. حسـي 
resistance of a stacked microchannel heat sink, 
Evergreen (Open Access), Volume 8, Issue 1, 
March 2021, Pages 138-145 

 8253/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/8/02 

ي  121
ر
 An open-source non-contact thermometer م. د.مهند جبار منان

using low-cost electronic components, 
HardwareX (Open Access), Volume 9, April 
2021, Article number e00183 

 8253/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/8/02 

 Irreversibility analysis of R407C, R404A, and م. م. أياد خضت  عباس  122
R134A as an alternatives of R22 in vapor 
compression chiller under cycling conditions, 
International Journal of Thermodynamics, 
Volume 24, Issue 1, 2021, Pages 24-29 

 8253/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/8/02 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Numerical analysis of stresses in double-lap م. م. نورس جبار ناص  123
adhesive joint under thermo-mechanical load, 
Engineering Structures, Volume 233, 15 April 
2021, Article number 111863 

 8253/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/8/02 

 Study effects of bio-inspired flow filed design م. د. صفاء عبد الواحد غضبان  124
on Polymer Electrolyte Membrane fuel cell 
performance, Case Studies in Thermal 
Engineering (Open Access), Volume 24, April 
2021, Article number 100841 

 8327/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/03 

 أ. م. صفاء صاحب عمران  125
 الطالبة: ميس كقاح فائق 

Cache coherency controller for MESI protocol 
based on FPGA 

 8327/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/03 

ن  126  Review of deep learning: concepts, CNN م. أياد قاسم حسي 
architectures, challenges, applications, future 
directions, Journal of Big Data, Volume 8, Issue 
1, December 2021, Article number 53 

 8327/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/03 

 Effect of Diabetes on Laboratory Markers in م. م. سـعاد مهدي محمد  127
Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary 
Syndromes (Conference Paper), Journal of 
Physics: Conference Series, Volume 1818, Issue 
1, 8 March 2021, Article number 012040 

ي / بغداد 
ي التقثن  8333/35/7 المعهد الطث 

2021/8/03 

 Thermal‐hydraulic analysis of parabolic trough م.م. نبيل خليل عبد  128
collectors using straight conical strip inserts 
with nanofluids, Nanomaterials (Open Access), 
Volume 11, Issue 4, April 2021, Article number 
853 

ي / األنبار 
 8335/35/7 المعهد التقثن

2021/8/03 

ن  129  Review on natural convective heat transfer أ. م. أسماء علي حسي 
inside cavities, Journal of Mechanical 
Engineering Research and Developments 
(Open Access), Volume 44, Issue 3, 2021, Pages 
359-369 

ي / المنصور 
ي التقثن  8338/35/7 المعهد الطث 

2021/8/03 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Optimizing the acceleration of Cheddar cheese م. د. آمال محمد عالء  130
ripening using response surface methodology 
by microbial protease without altering its 
quality features, AMB Express (Open Access), 
Volume 11, Issue 1, December 2021, Article 
number 45. 

 8339/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/8/03 

 Medical image processing using fractal أ. م. د. مها عبداألمت  كاظم  131
functions, Periodicals of Engineering and 
Natural Sciences, Volume 9, No. 2, 2021, Pages 
691-701. 

ن   رئاسة الجامعة / معهد اعداد المدربي 
ن   التقنيي 

8341/35/7 
2021/8/03 

 أ. م. راشـد علي فياض  132
 م. حامد محمد فرحان 
 نزار حميد الطالبة/ ميس الريم 

UWB Pentagonal Shaped Fractal Patch 
Antenna for Wireless Capsule Endoscopy, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, The Fourth Scientific 
Conference for Engineering and Postgraduate 
Research 16-17 December 2019, Baghdad, Iraq, 
Article No. 012092, 11-Pages, 20 March, 2020 

 8532/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/08 

 أ. د. صادق كامل غركان  133
 أ.  سليم لطيف محمد 

 الطلبة/  مصطقن فالح محمود 

Free Battery-Based Energy Harvesting 
Techniques for Medical Devices, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, The Fourth Scientific 
Conference for Engineering and Postgraduate 
Research 16-17 December 2019, Baghdad, Iraq, 
Article No. 012094, 17- Pages, 20 March, 2020. 

 8535/35/7 دسية الكهربائيةالكلية التقنية الهن
2021/8/08 

 أ. د. جميل كاظم عبد  134
 الطالبة/ نورا علي كاظم  

Enhancing  the prediction Accuracy for 
Cardiotecography (CTG) Using Firefly 
Algorithm and Naïve Bayesian Classifier, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, The Fourth Scientific 
Conference for Engineering and Postgraduate 
Research 16-17 December 2019, Baghdad, Iraq, 
Article No. 012101, 11-Pages, 20 March, 2020. 

 8536/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/08 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 علي مهدي حمادي أ. م. د.  135
 أ. م. د. عباس فضال حمادي 

 م. أمل إبراهيم محمود 

New Optical Fiber Biosenor Method for 
Glocuse in Serum, IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, Volume 
745, The Fourth Scientific Conference for 
Engineering and Postgraduate Research 16-17 
December 2019, Baghdad, Iraq, Article No. 
012049, 09-Pages, 20 March, 2020. 

 8537/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/08 

 أ. د. محمود فرحان مصلح  136
 م. أوراس أحمد شـريف 

 الطالب/ كرار شـاكر مطت  

Outdoor to indor wireless propagation 
simulation model for 5G band frequencies, 
Article No. 012034, 14-Pages, IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
Volume 745, The Fourth Scientific Conference 
for Engineering and Postgraduate Research 16-
17 December 2019, Baghdad, Iraq, Article No. 
012049, 09-Pages, 20 March, 2020. 

 8538/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/08 

 Three-phase Induction Motor SVPWM-FOC أ. د.عادل أحمد عبيد  137
Control Based on PLC Matlab Transitions 
Aproach, IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, Volume 745, The 
Fourth Scientific Conference for Engineering 
and Postgraduate Research 16-17 December 
2019, Baghdad, Iraq, Article No. 012028, 08-
Pages, 20 March, 2020. 

 8539/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/08 

 أ. م. علي ناص حسـن   138
 علي عبد العظيم إسماعيلالطالب/ 

Unit Commitment Problem Solution Using 
Local Atracting Quantum PSO Algorithim, IOP 
Conference Series: Materials Science and 
Engineering, Volume 745, The Fourth Scientific 
Conference for Engineering and Postgraduate 
Research 16-17 December 2019, Baghdad, Iraq, 
Article No. 012008, 11-Pages, 20 March, 2020. 

 8540/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
2021/8/08 

 د. مجلي نعمه حواس  139
الطالب/ مصطقن صباح عبد  

 الرحمن

Optimal Pitch Angle Control for Wind Turbine 
Using Intelligent Controller, IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 
Volume 745, The Fourth Scientific Conference 
for Engineering and Postgraduate Research 16-

 معهد تكنولوجيا / بغداد 
 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد

8541/35/7 
2021/8/08 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

17 December 2019, Baghdad, Iraq, Article No. 
012017, 18- Pages, 20 March, 2020,  

 Minimisation of energy consumption via م. د. مضن عبد الوهاب راغب  140
optimisation of a simple hybrid system of multi 
effect distillation and permeate reprocessing 
reverse osmosis processes for seawater 
desalination, Computers and Chemical 
Engineering, Volume 148, May 2021, Article 
number 107261 

ي / بعقوبة 
 8544/35/7 المعهد التقثن

2021/8/08 

 Improved stability of ambient air-processed د. مصطقن كريم عبد  141
methylammonium lead iodide using carbon 
nanotubes for perovskite solar cells, Materials 
Research Bulletin, Volume 137, May 2021, 
Article number 111182 

 8545/35/7 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
2021/8/08 

 وضاح عامر حاتم أ. د.  142
ن مول   ا. م. د. بيداء حسي 
 ا. م. سـميعة مهدي حسن 

Disparities of Factors Affecting the Duration of 
Construction Projects Among Countries, 
International Review of Civil Engineering 
(IRECE), Vol.12, No.1, 49-5, 2021 

 مية مساعد رئيس الجامعة للشؤون العل
 الكلية التقنية الهندسية / بغداد

ي /بعقوبة 
 المعهد التقثن

8571/35/7 
2021/8/10 

 أ. م. د.علي محمد صحن  143
 م. علي سامي عزيز 

The Fusion of Local and Global Descriptors in 
Face Recognition Application, Lecture Notes in 
Electrical Engineering, Volume 66m, Pages 
1397-1408, 2021 

 8591/35/7 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد
2021/8/10 

 م. م. آالء عبد األمت  أحمد  144
 م. م. سـالي إبراهيم أحمد 

Impact of Six Sigma Methodology and Strategic 
Thinking on Operational Performance of 
tourism Operations, African Journal of 
Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 9, 
Issue 2, Pages 1-17, 2020 

 معهد إدارة / الرصافة 
 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد

8594/35/7 
2021/8/10 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 Optimization and Modeling of Oxidation أ. م. منتىه خضت  عباس  145

Process Parameters -Brass Alloy, Journal of 
mechanical Engineering Research and 
Developments, Vol. 43, Issue 5, Pages 29-39, 
2020. 

 8595/35/7 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد
2021/8/10 

 أ. م. د. أسيل حميد مجيد  146
 م. سـراج قيس مهدي أ. 

يف   ك. أوراس أحمد رسر

Adaptive Probabilistic Protocol for WSN in 
Different Environments, International Journal 
of Electrical and Electronic Engineering and 
Telecommunications (Open Access), Vol. 10, 
Issue 1, Pages 16-21, 2021 

 8596/35/7 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية 
2021/8/10 

 م. واثق رافع عبد  147
 م. قيس محمد عايش 
 السيد أحمد حميد 

Performance Monitoring of Aircraft PMSM 
based on Soft Computing Technique, 
Periodicals of Engineering and Natural 
Sciences, Vol.9, Issue 1, Pages 293-300, 2021 

 8597/35/7 معهد تكنولوجيا / بغداد 
2021/8/10 

 م.د.مهيمن جعفر كشكول  148
 م. م. محمد جليل إبراهيم 

Thermoplastic Polymer Selection for optimal 
Thermal Efficiency of Composite Syrup Vessel, 
Materials Science Fourm, Volume 1021, Pages 
35-44, 2021. 

ي / الصويرة 
 8598/35/7 المعهد التقثن

2021/8/10 

 An open-source non-contact thermometer أ. م. د. رعد فرهود جسـب  149
using low-cost electronic components, 
HardwareX (Open Access), Volume 9, April 
2021, Article number e00183 

ي / كوت 
 8599/35/7 المعهد التقثن

2021/8/10 

ي زرزور  150 ة مريث   A novel microfluidic device for blood plasma أ. م. أمت 
filtration, Micromachines (Open Access), 
Volume 12, Issue 3, March 2021, Article 
number 336 

ي / كوت 
 8599/35/7 المعهد التقثن

2021/8/10 



م منذ التقنيةالوسىط جدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
ن جهود نشـاطهم البحث  الذين تم تثمي 

    2021 آب 15ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 كتاب الشـكر

 

 

 عيدان م. م. مهند حسـن  151
 م.م. جبار حسـون حسـن 

Predicting the impacts of land use/land cover 
change on land surface temperature using 
remote sensing approach in Al Kut, Iraq 

ي / كوت 
 8599/35/7 المعهد التقثن

2021/8/10 

 


