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Pages 93-97 

ن / رئاسة الجامعة  ن التقنيي   6553/35/7 معهد اعداد المدربي 
2021/6/16 

 م. د. أوس باسل حميد  73
 ط. د. عزة قيس عبد الجبار 
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Processing,  IOP Conference Series: Materials 
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Materials, 112 (Feb., 2021), Article No. 110794. 
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2021/6/16 
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kinect sensor, Computers Open Access, 10(1), 
20201, Article No. 5, 1-25 
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branch predictor used with RISC processor for 
educational purposes,International Journal of 
Electrical and Computer Engineering,  11(1), 
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characteristics of prepared complex, Egyptian 
Journal of Chemistry, ISSN: , Volume 64, Issue 
2, 2021, Pages 673-691 
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 Comparison of data recovery techniques on مثثن لفته عطيه  78
master file table between Aho-Corasick and 
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Telkomnika, 19(1), 73-78, 2021 
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 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 
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south of Iraq, Arabian Journal of Geosciences, 
14(3), Article 191, 1-25, 2021 
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 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 
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 أ. د. صادق كامل غركان  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 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
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 
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 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 

 كاظم والي أ. م. د. موىس   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 
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 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
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 Evaluation and Minimisation of Energy الوهاب راغب م. د. مضن عبد  86
Consumption in a Medium-Scale Reverse 
Osmosis Brackish Water Desalination Plant, 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 
248(March, 2020), Article no. 119220 
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 زياد قيس عبد الكريم م.   87
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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
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 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 
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 Effect of compost prepared from plant residues م. د. شامل مظهر عبود   89
on olive transplants growth, International 
Journal of Agricultural and Statistical Sciences, 
16(2021), 1385-1389, 2021 

ي / الصويرة 
 6733/35/7 المعهد التقثن
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 Three-dimensional nonlinear integral operator حميد م. د. حميد حسام   90
with the modelling of majorant function, 
Baghdad Science Journal Open Access, 18(2), 
296-305 ,2021 
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 أ. د. نضي صالح محمد  91
 م. م. سارة سعد غازي 

 مزهر م. مروان طاهر 

Tribological behaviour of AA1060 aluminium 
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additive, Journal of Mechanical Engineering 
Research and Developments, 44(4), 296-304, 
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