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

    2021حزيران   10ولغاية  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 . عصام جبار إبراهيم م. د  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 عبيد أ. د. عادل أحمد  4
controller for velocity tracking of linear 
induction motor, INTERNATIONAL 
TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY 
SYSTEMS, 29(12), e121234, 2019 

 ش /9050 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغداد
2020/10/26 

 سمت  عبد السـتار لفته م.م.   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
 م.م. محمد كريم سمت  
 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 



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

    2021حزيران   10ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

 التشكيل )الكلية و/أو المعهد( عنوان البحث األسـم ت
 رقم وتأريــــخ 
 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 
ن  د. 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 معهد اعداد المدالتقنيين  معهد ربي 

 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 
 بعقوبة -رئاسة 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 



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

    2021حزيران   10ولغاية  2020/ 2021بداية العام الدراسي 

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

 

 م. م. أحمد كريم جت   17
 . م. فاطمة اسـعد طيب م

 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   18 م. د. أحمد عبد 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 ة والطبية / بغدادكلية التقنيات الصحي

 Eco-friendly coffee-based colloid for م. م. سـلمان خيون خضن  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 

 ـيماء حميد محمد م. ش
 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
 معة/الكلية التقنية الهندسية/ بغدادرئاسة الجا

 رئاسة الجامعة/الكلية التقنية الهندسية/ بغداد
 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 



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

    2021حزيران   10ولغاية  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 دادالكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ بغ
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 /كوت 
 2236/35/7 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 



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

    2021حزيران   10ولغاية  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 تكنولوجيا / بغداد معهد 
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 



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

    2021حزيران   10ولغاية  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 علي  39   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 ربائية / بغدادالكلية التقنية الهندسية الكه
2021/4/29 

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

 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 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد
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 



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

    2021حزيران   10ولغاية  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

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / بغداد

5084/35/7 
2021/5/05 

 بهاء فائز نوري  46
 أ. م. د. جنان فاضل مهدي 

 كاظم أ. م. د. محمد عبود  

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 م. مهند   50
 Position and speed optimization of servo 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 



م منذ  التقنيةالوسىطجدول بمالكات الجامعة  ي من قبل السـيد رئيس الجامعة المحتر
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 أ. د. نضي صالح محمد  54
 م. د. وسـام عبد محمد 

Measuring Research Performance of Iraqi 
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 5438/35/7 الكلية التقنية الهندسية / بغداد
2021/5/23 

 م. زينة أنور جعفر  55
 م. اشواق جاسم كزار 
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 5439/35/7 كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد
2021/5/23 
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ي مصطقن 
 رياض حسثن
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 Flexible and reusable carbon nano-fibre رياض فرع فرحان  62
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 . راشـد علي فياض أ. م. د  64
 عبد الحميد حبيب الغانمي 
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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 
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 رؤى مجيد عزيز  69
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