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 والدولة والتارٌخ والعدد المجلة إسم
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1Quality percentage system of outgoing product MT98001ًتطبٌق
 عبدالمالك عادل

الرزاق عبد الرؤوف عبد محمد

ـــــــ

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ــــــ

مدرس
ــــــــ

Journal of the Scientifc Society -Serial -135-

1998, No.3 / September -1998 , Iraq

2
study of the effect of plastic deformation on the 

mutual diffusion 
MT00002ًاكادٌم

خضر اسماعٌل الرزاق عبد

كاظم دوشان زٌاد

ـــــ

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ
_____

Journal of Engineering Technology ,  No . 6 

, Vol. 19 , 2000 , Iraq

3effect of deformation on aluminizing method MT00003ًمساعد استاذدكتوراهموادكاظم دوشان زٌادتطبٌق_____

والتنمٌة الهندسة مجلة

 تشرٌن,  الثالث العدد-  الرابع المجلد

،العراق2000الثانً

(2005) بنغازي  للتاكل الخامس اللٌبً المؤتمر_____مساعد مدرسماجستٌرموادمهدي محمد صاحبتطبٌقMT05004ًحماٌتها وطرق البحرٌة الزوارق فً التاكل دراسة4

5Quality oscillation of hot rolled coils steelMT05005ًتطبٌق
مهدي محمد صاحب

شنوان علً مفتاح

مواد

ـــــ

ماجستٌر

ـــــ

مساعد مدرس

ـــــ
_____

 -44 مجلد - (3) العدد-  والكٌمٌاوٌة الكهربائٌة الهندسة مجلة

2005 اٌلول 

 Iraq , Pl- ISSN 0368-0827

6
 ظهور على المستمرة المسبوكات انتاج عملٌة متغٌرات دراسة

فٌه العٌوب
MT05006ًتطبٌق

مهدي محمد صاحب

الحسٌن عبد ضرغام

االمٌر عبد نجم

مواد

ـــــ

ـــــ

ماجستٌر

ـــــ

ـــــ

مساعد مدرس

ــــــ

ــــــ

_____
/  المواد وهندسة المٌكانٌكٌة للهندسة العراقٌة المجلة

العراق ،2005 الخامس المجلد الثانً العدد/ بابل جامعة

7
Development of Computerized Fault Data 

Collection and Analysis System for Boiler Systems
MT06007ًتطبٌق

الصفار عبود كفاٌة

حسن محسن لٌلى

مواد

مواد

 دكتوراه

ماجستٌر

مساعد استاذ

مساعد مدرس
1921 , 25/07/2006

Journal of Engineering & Development , 

volume 11(1)    pp140-151, Iraq

لٌبٌا-  طرابلس , 2006 الجودة مؤتمرمساعد مدرسماجستٌرموادمهدي محمد صاحبتطبٌقMT06008ًالصلب جودة اساس المصهور جودة8

9Design and analysis of new prosthetic footMT07009ًتطبٌق
جوٌج جبر محسن

رسن كامل كاظم 

ـــــ

مواد

دكتوراه

دكتوراه

استاذ

مساعد استاذ
_____

Al- Khwarizmi Engineering Journal , Vol. 3 

, No. 1, pp12 – 25, ) 2007(,Iraq

10
الركبة اسفل جدٌد وقب تصمٌم

المبتور للطرف الداخلً االجهاد و الضغط توزٌع دراسة مع
MT08010ًتطبٌق

جوٌج جبر محسن

البٌروتً عبدالرحمن  احمد

رسن كامل كاظم

ـــــ

ـــــ

مواد

دكتوراه

ـــــ

دكتوراه

 استاذ

ـــــ

مساعد استاذ

_____
الخوارزمً مجلة

العراق ،2008/  الثانً العدد/  عشر الثامن المجلد

11Recycling of Aluminum Beverage CansMT08011ًتطبٌق
الصفار عبود كفاٌة

حسن محسن لٌلى

مواد

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

مساعد استاذ

مساعد مدرس
5254 , 26/11/2008

Journal of Engineering & Development 

,11(3):157-163 , Iraq

12

Basic concepts for the design of nuclear shelters 

and the calculation of wall thickness against a 

nuclear explosion of 20 Kt

MT08012ً08/09/2007 , 3440مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالمتطبٌق
Journal Of Engineering and Development 

Vol.12, No.2, July 2008, Iraq

13
ESTIMATION OF RADON-222 CONCENTRATIONS IN 

A RESIDENTIAL AREA IN BAGHDAD CITY 
MT08013ًتطبٌق

المالكً باش جمعه سالم

حسون احمد

مواد

ـــــ

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

ـــــ
993 , 06/03/2008

College of Engineering, Baghdad 

University , Iraq

06/11/2008 , 1887مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالماكادٌمMT08014ًكٌلوطن 20 بطاقة كتلوي انفجار عن الناتجة الحرارٌة الطاقة توزٌع14
Journal Of Engineering and Development , 

Iraq

15
Effect of suction pipe diameter and submergence 

ratio on air lift pumping rate
MT08015ًتطبٌق

المالكً باش جمعه سالم

جاسم الكاظم عبد حٌدر

مواد

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

مساعد استاذ

مساعد مدرس
174 , 05/12/2008

Journal Of Tikrit for Engineering Sciences , 

Iraq

16
An approximate Solution of Fredhom integral 

equation using Bernstein Polynomials 
MT08016ًاكادٌم

 علً سوٌدان حلٌمة

علً سوٌدان ولٌدة

مواد

ـــــ

دكتوراه

ــــ

مدرس

ـــــ
العراق ، بغداد جامعة/  للعلوم سلمة ام مجلة03/08/2008 , 499

30/9/2016 ولغاٌة   1/7/2016 من إعتبارا المنشورة العلمٌة البحوث (2) جدول

(1)



البحث قبول رسالة وتارٌخ رقمالعلمً اللقبالشهادةالقسمالتدرٌسً إسمالبحث نوعالبحث رمزالكتاب أو البحث عنوانت
 والدولة والتارٌخ والعدد المجلة إسم

البحث فٌها المنشور

17
COMBINED EFFECT OF INCIDENCE - FOREBODY ANGLES 

ON THE FLOW STRUCTURE INSIDE SPIKED SUPERSONIC 

INTAKES

MT08017ًاكادٌم
القٌم حمود حسٌن

محمد وسمً توفٌق

ــــــ

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

ـــــ

مدرس
_____

13th Int. AMME Conference on applied 

mechanics and mechanical engineering ,27-29 

May, 2008 - Egypt , P257-P272

18
Studying the Reasons of Surface Defects in the 

Continuous Casting Billets 
MT08018ًالعراق,  التقنً التعلٌم لهٌئة التابعة التقنً مجلة_____مساعد مدرسماجستٌرموادمهدي محمد صاحبتطبٌق

19
An Investigation into the Railway shoulder 

Manufacturing
MT09019ًتطبٌق

 كاظم دوشان زٌاد

صبحً ظاهر عقٌل

الرزاق الستارعبد عبد عمر

مواد

ـــــ

ـــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

ـــــ

ـــــ

03/04/2008

Journal of Engineering and development , 

Vol. 13 , No. 2 , June (2009)  ISSN 1813-

7822 , Iraq

20
Effect of the Diffusion Bonding Conditions on Joints 

Strength 
MT09020ًتطبٌق

 كاظم دوشان زٌاد

ابراهٌم علً

جبر صباح

مواد

ـــــ

ـــــ

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

مساعد استاذ

ـــــ

ـــــ

_____
Journal of engineering and development , Vol. 

13 , No.1 , March (2009), Iraq

21
Prediction of enthalpy and internal energy of 

saturated steam 
MT09021ًتطبٌق

جبر صباح

هاشم طالب عماد

كاظم دوشان زٌاد

ـــــ

ـــــ

مواد

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

مساعد استاذ

ــــــ

ــــــ

العراق ، التربٌة كلٌة مجلة/ المستنصرٌة الجامعة26/10/2009 , 148

22
Bernstein Polynomials Method for Solving Linear 

Volterra Integral Equation of The Second Kind  
MT09022ً2379/  ع ش ,07/06/2009مدرسدكتوراهموادعلً سوٌدان حلٌمةاكادٌم

 ، التكنولوجٌا الجامعة/  والتكنولوجٌا الهندسة مجلة

العراق

23

Approximate Solution for system of linear -

nonlinear volterra integral equation by using 

decomposition method

MT09023ًالعراق ، المستنصرٌة الجامعة/  التربٌة كلٌة مجلة12/11/2009 , 157مدرسدكتوراهموادعلً سوٌدان حلٌمةاكادٌم

24Critical Volume Prediction of Select SubstancesMT09024ًاكادٌم

ابراهٌم خلٌل ٌاسر

عبدالخالق غالب لبنى

هاشم طالب عماد

مواد

مواد

ـــــ

دكتوراه

ماجستٌر

دكتوراه

مدرس

مساعد مدرس

ـــــ

106 , 13/07/2009
 السادس العدد المستنصرٌة الجامعه التربٌة كلٌة مجلة

العراق ،2009

25
 المٌكانٌكٌة الخواص بعض على الحجمً الكسر تأثٌر دراسة   

دقائقٌة بولٌمرٌة لمتراكبات الدٌنامٌكٌة
MT09025ًتطبٌق

وطن وادي انعام

فهد محمد بسمه

ـــــ

مواد

ـــــ

دكتوراه

ـــــ

مدرس
4 , 11/01/2009

 ، 2009,  الثالث العدد,  المستنصرٌة التربٌة كلٌة مجلة

العراق

26
Theoretical Formulation for using Outside Cold Air 

in remove Stored Heat in Building (Free Cooling)
MT09026ً20/07/2008 , 3432مدرسماجستٌرموادعلً هادي محمد اكادٌم

,  Vol. 13, No. 1 ، والتنمٌة الهندسة مجلة

Iraq,March, 2009, 

27
 المدن تحقٌق فً االسالمٌة العربٌة للمدٌنة التخطٌطً الفكر توظٌف

المستدامة
MT09027ًمساعد مدرسماجستٌرمواداللطٌف عبد خالد الولٌداكادٌم_____

 / 2009  نٌسان 7-5 الهندسة كلٌة-  بغداد جامعة

العراق الهندسة، لكلٌة السادس الهندسً المؤتمر

اكادٌمMT09028ًااللكترونٌة الحكومة مشروع انجاح فً ودوره المعلوماتٌة مجتمع28
حمود كرٌم حسٌن

عباس رافع

 

مواد

ــــــ

ماجستٌر

دكتوراه
مدرس

ـــــ
333, 11/3/2009

االستاذ مجلة

العراق ،2009 , 84 عدد

اكادٌمMT09029ًانموذجا البحرٌن العربً الخلٌج فً الدٌمقراطٌة التجارب29

 

4/5/2009 ,429مدرسماجستٌرموادحمود كرٌم حسٌن
االستاذ مجلة

العراق ،2009 , 90 عدد

30
 التعلٌم الى التقلٌدي التعلٌم من التحول لفكرة االساسٌة المعالم

االلكترونً
MT09030ًمدرسماجستٌرموادحمود كرٌم حسٌناكادٌم

االداب كلٌة مجلة

العراق ،2009 , 91 عدد

31
Design And Manufacturing Of A New Prosthetic 

Low Cost Pylon For Amputee
MT10031ًتطبٌق

جوٌج جبر محسن

رسن كامل كاظم

الفتالوي ناجح مهند

ـــــ

مواد

ـــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

استاذ

مساعد استاذ

ـــــ

______

Journal of Engineering and Development, 

Vol. 14, No. 4, December (2010) ISSN 1813-

7822 ، Iraq

32
Assurence Quality in Engineering Education Via 

Implementation of ISO 9001-2008
MT10032ًاكادٌم

الصفار عبود كفاٌة

حسن محسن لٌلى

مواد

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

مساعد استاذ

مساعد مدرس
10/10/2010, 25402 د ج

National Conference of Developing Higher 

Education –University of Kufa.2008 , Iraq

33
Effect of Geometrical dimensions and wastewater 

Temperature on the performance of an Induced Air 

Flotation unit for the treatment of industrial waste water

MT10033ً3/26/2010مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالمتطبٌق
Journal of Modern Applied Science Vol.4, 

No.6, June 2010 , Canada

(2)



البحث قبول رسالة وتارٌخ رقمالعلمً اللقبالشهادةالقسمالتدرٌسً إسمالبحث نوعالبحث رمزالكتاب أو البحث عنوانت
 والدولة والتارٌخ والعدد المجلة إسم

البحث فٌها المنشور

34

Impact of coagulation agents on the performance of 

Flotation unit for the treatment of industrial waste 

water

MT10034ً7/22/2010مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالمتطبٌق
Journal of Modern Applied Science Vol.4, 

No.10, October 2010, Canada

35
Study of the Performance of anaerobic digestion of 

greasy skim as a renewable energy source
MT10035ً7/20/2010مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالمتطبٌق

Journal of Sustainable Development Vol.3, 

No.3, September 2010, Canada

36
Pernstein Polynomials Method for Solving Volterra 

Integro - Differential Equation 
MT10036ً14/11/2010 , 110-  رمدرسدكتوراهموادعلً سوٌدان حلٌمةاكادٌم

 ، المستنصرٌة الجامعة/   المستنصرٌة علوم مجلة

العراق

37
Bernstein Polynomials Method for Solving Volterra 

and Fredhom Integro - Differential Equation 
MT10037ًاكادٌم

علً سوٌدان حلٌمة

الحسٌن عبد خولة

حسٌن قاسم امنة

مواد

ـــــ

مواد

دكتوراه

ـــــ

ماجستٌر

مدرس

ـــــ

مساعد مدرس

112 , 17/08/2010
 ، القادسٌة جامعة/  الصرفة العلوم/  القادسٌة مجلة

العراق

38

Fatigue Behavior and Safe Life Analysis of 

Composite Wind Turbine Blades under Constant 

and Variable Spectrum Loading 

MT11038ًتطبٌق

ٌوسف حمٌد عاصم

الفتال صادق ظافر

سدخان عاجل باسم

ــــــ

ــــــ

مواد

ـــــ

ـــــ

دكتوراه

ــــــ

ــــــ

مدرس

15/09/2010

العراق ، النهرٌن مجلة
العراق ، النهرٌن مجلة

39
Solar Thermal Water Heating for Domestic or 

Industrial application (New Trend Modeling)  
MT10039ً644/  ع ش , 17/03/2010مدرسماجستٌرموادعلً هادي محمداكادٌم

 ، Vol. 28, No. 11, 2010, والتكنولوجٌا الهندسة مجلة

العراق

40
Theoretical determination of physical properties for 

poly vinyl pyrolidone
MT10040ًاكادٌم

رؤوف محمود رؤوف

عوٌد مرشد خالد 

كاظم دوشان زٌاد 

مواد

ماجستٌر

دكتوراه

دكتوراه

مدرس

مساعد استاذ

مساعد استاذ

JOURNAL OF COLLEGE OF EDUCATION

No . 5 -- 2010 , Iraq

41

Measuring the Residual Stress by Using New 

Experimental Methods Depend on the Stress 

Concentration

MT10041ًتطبٌق

حسٌن خماس صباح

سلمان داود سهاد

رسن كامل كاظم

ـــــ

مواد

مواد

ـــــ

ماجستٌر

دكتوراه

 ـــــ

مدرس

مساعد استاذ

العراق ، 3العدد  2010  التربٌة كلٌة مجلة 1/10/2010

42
Supporting  Concrete Column Damage by using 

Composite Materials
MT10042ً15/06/2010 , 2632مدرسماجستٌرموادسلمان داود سهاداكادٌم

 ،2العدد 14 المجلد 2010 والتنمٌة الهندسة مجلة 

العراق

43

New formula for PredicationThermal Conductivity 

for Homologous Alkanes Series Function of Carbon 

Number 

MT10043ًاكادٌم

سلمان داود سهاد

عوٌد مرشد خالد

علٌوي حاتم عدي

مواد

مواد

مواد

ماجستٌر

دكتوراه

ماجستٌر

مدرس

مساعد استاذ

مدرس

710 , 11/01/2010
 62العدد 16 المجلد 2010 االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة 

العراق ،

44
ON THE VISCOUS VERSUS NON-VISCOUS FLOW 

ANALYSIS IN SUPERSONIC SPIKED INTAKES
MT10044ًاكادٌم

القٌم حمود حسٌن

محمد وسمً توفٌق

شرٌف ساهً عباس

ـــــ

مواد

ـــــ

دكتوراه

ماجستٌر

ـــــ

ـــــ

مدرس

ـــــ

7/20/2010
World Engineering Congress 2010 , 2nd – 

5th August 2010, Malaysia

45Nature of the Materials for Modern Airplane PartsMT10045ً16/09/2010 , 9/  م عمدرسماجستٌرموادمحمد وسمً توفٌقاكادٌم
           بابل المواد هندسة لكلٌة االول العلمً المؤتمر

العراق ، 2010/ 12 /28-29

46
Breakout Problems Study Of Continuous Casting 

Steel
MT10046ًمساعد مدرسماجستٌرموادمهدي محمد صاحبتطبٌق_____

Journal of materials and metallurgical  

engineering ,STM journals , India

47
Dynamic viscosity estimation for pure and mixture 

alkenes
MT10047ً25/05/2010 , 1049مساعد مدرسماجستٌرموادعبدالخالق غالب لبنىاكادٌم

,   االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة/  المستنصرٌة الجامعة

 ، 223 الصفحة 2010 السنة 16 المجلد 64 العدد

العراق

48

Approximate solution for linear fredhom integro-

differential equation and integral equation by using 

Bernstein polynomials method

MT10048ًالعراق ، 66العدد  2010  التربٌة كلٌة مجلة 30/9/2010 , 1071مساعد مدرسماجستٌرموادحسٌن قاسم امنهاكادٌم

49
approximation solution of fredhom integro 

equation using adomion decomposition method 
MT10049ًمساعد مدرسماجستٌرموادحسٌن قاسم امنهاكادٌم

Journal of madent alelem college 

 Vol . 2 , No . 1 , 2010 , Iraq

50
Synthesis and identification of some new 1,3 - 

oxazepin derivatives
MT10050ًالعراق ، االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة7/10/2010 ، 1069مساعد مدرسماجستٌرموادالغنً عبد عادل هدٌلاكادٌم

(3)



البحث قبول رسالة وتارٌخ رقمالعلمً اللقبالشهادةالقسمالتدرٌسً إسمالبحث نوعالبحث رمزالكتاب أو البحث عنوانت
 والدولة والتارٌخ والعدد المجلة إسم

البحث فٌها المنشور

51
Using genetic algorithm for extracting association 

rules
MT10051ًاكادٌم

خربٌط بشرى

هللا عبد محمود افراح

مجٌد حمٌد غسان

ـــــ

مواد

ـــــــ

دكتوراه

ماجستٌر

دكتوراه

ـــــ

مساعد مدرس

ـــــ

810 

28/2/2011 فً
العراق ، والتنمٌة الهندسة مجلة

52Text mining by words - based document clustering MT10052ًالعراق ، االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة15/10/2010 ، 1086مساعد مدرسماجستٌرموادهللا عبد محمود افراحاكادٌم

53
Surface tension estimation of binary system of 

several organic liquid 
MT10053ًاكادٌم

 هاشم طالب عماد

 صالح علً عباس

الغنً عبد عادل هدٌل

ـــــ

 مواد 

مواد 

ـــــ

ماجستٌر

ماجستٌر

ـــــ

مساعد مدرس

مساعد مدرس

Petroleum science and technology , Vol.28 

,  pp. 2341-2347 , May, 2010, spain

اكادٌمMT10054ًحضارته ونشوء امرٌكا اكتشاف54
صالح سلمان محمد

العالمً موفق عمر

مواد

ــــ

ماجستٌر

ـــــ

مدرس

ـــــ
العراق ، المستنصرٌة الجامعة/  االساسٌة التربٌة مجلة01/04/2010 , 62

العراق ، بغداد جامعة/   التربٌة كلٌة مجلة05/03/2010 , 131مدرسماجستٌرموادصالح سلمان محمداكادٌمMT10055ًاالسبانٌه للممالك للتصدي وأثرها الزالقه معركه55

56
 الكوٌتٌة البرلمانٌة التجربة العربً الخلٌج فً الدٌمقراطٌة التجارب

انموذجا
MT10056ً14/3/2010 , 14مدرسماجستٌرموادحمود كرٌم حسٌناكادٌم

واالثار التارٌخ فً دراسات مجلة

العراق ، 2010 ، نٌسان ، 4 عدد

57
DESIGN AND ANALYSIS OF A NEW PROSTHETIC 

FOOT FOR PEOPLE OF SPECIAL NEEDS
MT11057ًتطبٌق

رسن كامل كاظم

الحلً حسٌن علً

مواد

ـــــ

دكتوراه

دكتوراه

مساعد استاذ

مساعد استاذ

The Iraqi Journal For Mechanical And 

Material Engineering , Vol.11, No.2,  2011 , 

Iraq

58

Investigation of the readiness of ground soils for 

the installation of ground heat exchange systems in 

Baghdad city

MT11058ً11/7/2011مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالمتطبٌق
Journal of Geography and Geology, Vol.3, 

No.1, September 2011, Canada

59
Viability of Myrtle tree as natural filter for the 

gaseous emissions of internal combustion engines
MT11059ًمساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالمتطبٌق

Journal of Modern Applied Science, Vol.5, 

No.2, April 2011,Canada

60
Performance of Biological Filter with Bio Fillings for 

the Treatment of Municipal Waste Water
MT11060ًتطبٌق

المالكً باش جمعه سالم

الخٌاط قحطان زٌنب

مواد

ـــــ

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

ـــــ
    26-10-2010   

Journal of Sustainable Development, 

Vol.4, No.1, February 2011,Canada

61
Polymer additives effects on mechanical properties 

for Bitumen based composite
MT11061ً23/09/2011 , 1590مساعد استاذدكتوراهموادعوٌد مرشد خالداكادٌم

  -12 ، العدد  - 29 المجلد,  والتكنولوجٌا الهندسة مجلة

العراق ،2011 

62

Proposed method for calculating void fraction and 

flow pattern of unsteady state Homogenous 

appraoch of two phase flow in vertical oil extraction 

pipe

MT11062ًاكادٌم

عوٌد مرشد خالد

اللطٌف عبد الحسٌن عبد احمد

محمد وسمً توفٌق

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

ماجستٌر

مساعد استاذ

مساعد مدرس

مدرس

1314 , 13/09/2011
2012, 6 العدد, 20 مجلد

العراق ، بابل جامعة مجلة

63
effect of cooling rate on mechanical properties of 

eutectic and hypoeutectic Al -Si alloys 
MT11063ًالعراق ، الهندسة مجلة تحرٌر هٌئة/  بغداد جامعة05/10/2011 , 749/  ج ممساعد استاذدكتوراهموادكاظم دوشان زٌادتطبٌق

64

Approximate Solution of Some Classes of Integral 

Equations Using Bernstein Polynomials of Two - 

Variables  

MT11064ً20/11/2011 , 1060مدرسدكتوراهموادعلً سوٌدان حلٌمةاكادٌم
Vol. 9, no. 2, 2012

العراق ، بغداد جامعة/  للعلوم بغداد مجلة

65
Approximate solution of some classes integral 

equations of two - variables 
MT11065ً07/02/2011 , 1034مدرسدكتوراهموادعلً سوٌدان حلٌمةاكادٌم

 ، المستنصرٌة الجامعة/  االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة

العراق

66
Generalized Formula For Estimating VUHS 

Saturated Steam Properties
MT11066ًاكادٌم

ابراهٌم خلٌل ٌاسر

طالب عماد

عبدالخالق غالب لبنى

مواد

ـــــ

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ماجستٌر

مدرس

ـــــ

مساعد مدرس

107, 13/07/2009
 االول العدد المستنصرٌة الجامعه التربٌة كلٌة مجلة

العراق ، 2011 االول المجلد

67
Hydrodynamic Investigation and Modeling of A 

New Type Air-Lift Tube Reactor
MT11067ً24/02/2010 , 5/887مدرسدكتوراهموادمجٌد غنً جعفراكادٌم

 حزٌران 2 العدد 15 المجلد/ والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ،187-167 صفحة  2011

68
Enhancing product planning via utilizing quality 

function deployment with fuzzy logic 
MT11069ًتطبٌق

كٌطان سالم حسٌن 

الرزاق عبد الرؤوف عبد محمد

ـــــ

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مدرس

International Journal of Digital Content 

Technology , Vol. 5 , No. 3 , March 2011 

(4)
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البحث فٌها المنشور

69
Studying the Performance of Back – Pass Plain Plate 

Solar Air Heating Un-Glazed Collector 
MT11071ً02/05/2011 , 1922مدرسماجستٌرموادعلً هادي محمداكادٌم

                    والتنمٌة الهندسة مجلة                  

 Iraq, Vol. 15, No. 4, Dec. 2011

70
Adaption for the Wind Energy by using the Solar 

Nozzle
MT11072ً31/01/2011 , 14مدرسماجستٌرموادمحمد وسمً توفٌقاكادٌم

Journal of  College of Education / Al-

Mustansiriyah , No. (5) - 2011 - S3 , Iraq

71
Configuration of Plate-Finned Tube Heat Exchanger 

Design by Reducing the Pressure Drop
MT11073ًاكادٌم

محمد وسمً توفٌق

جواد الرحمن عبد لمٌاء

مواد

ـــــ

ماجستٌر

ـــــ

مدرس

ـــــ
338 , 08/03/2011

-23 التقنً التعلٌم لهٌئة عشر الثانً العلمً المؤتمر

العراق ، 2012 اذار 24

72
Performance prediction procedures of the 

supersonic spiked intakes
MT11074ًاكادٌم

القٌم حمود حسٌن

محمد وسمً توفٌق

شرٌف ساهً عباس

ـــــ

مواد

ـــــ

دكتوراه

ماجستٌر

ـــــ

ـــــ

مدرس

ـــــ

5/8/2011
Asian Journal of  Scientific Research , 

Article No. 28572-AJSR-ANSI-2011

73
Study Some Mechanical Properties of Morter with 

Sawdust as a Partially Replacement of Sand
MT11075ً26/10/2011 , 521مساعد مدرسماجستٌرموادحسن محسن لٌلىتطبٌق

   Al-Anbar Journal for Engineering 

Sciences , 5(1):22-30 , Iraq

74
A predictive equation of state for selected 

saturated gasses
MT11076ًاكادٌم

هاشم طالب عماد

فالح كاظم توفٌق

جاسم الكاظم عبد حٌدر

ـــــ

مواد

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

ماجستٌر

ـــــ

مساعد مدرس

مساعد مدرس

5937 , 14/11/2011

   Vol. 16, no. 1, March, 2012    

الجامعة/  الهندسة كلٌة/  والتنمٌة الهندسة مجلة   

العرق ، المستنصرٌة

75
Residual mechanical properties of self compacting 

concrete exposed to elevated temperatures
MT11077ًتطبٌق

 

علً الوهاب عبد منولٌا

 

مواد

 

مدرسماجستٌر
التكنولوجٌا الجامعة/  والتكنولوجٌا الهندسة مجلة

العراق ،2011 ، 7 عدد ،29 مجلد

76

Empirical formulas for estimation of some physical 

properties of gas concrete produced by adding 

aluminum powder

MT11078ًتطبٌق

سلمان مصلح محمد

حسان اكرم سوسن

علً الوهاب عبد منولٌا

مدنً

ـــــ

مواد

دكتوراه

ـــــ

ماجستٌر

ـــــ

ـــــ

مدرس

الهندسة كلٌة/  والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ،2011 ، 4 عدد ، 14 مجلد

77
Characterization of ceramic filled polymer base 

matrix composite used for biomedical applications
MT11083ًتطبٌق

حنا عاصم ولٌد 

غرٌب الدٌن عز فائزة

مرهون ابراهٌم اسماعٌل

ـــــ

بٌئة

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ماجستٌر

مساعد استاذ

مساعد استاذ

مساعد مدرس

3480320 ، 15/07/2011

Journal of Minerals & Materials 

Characterization & Engineering

 Vol. 10, No.12, 2011, Iraq

العراق ، بغداد جامعة/  التربٌة كلٌة مجلة01/07/2011 ، 80مدرسماجستٌرموادصالح سلمان محمداكادٌم1753MT11084ً_1718العمانٌه االهلٌه الحرب78

79
Design and Analysis of Knee Ankle Foot Orthosis 

(KAFO) for paraplegia person
MT12085ًتطبٌق

سكران شاكر 

رسن كامل كاظم

مهدي زكً عقٌل

ـــــ

مواد

ـــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

ــــــ

مساعد استاذ

ــــــ

   اوكرانٌا مؤتمر

80
Predict of residual stress behavior in aluminum 

friction stir welding by Leeb hardness method
MT12086ًتطبٌق

 

العراق ، والتنمٌة الهندسة مجلةمساعد استاذدكتوراهموادرسن كامل كاظم

81
STUDY OF CREEP-FATIGUE INTERACTION IN A 

PROSTHETIC SOCKET BELOW KNEE 
MT12087ًتطبٌق

جوٌج جبر محسن

رسن كامل كاظم

طارق مصطفى

ـــــ

مواد

ـــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

ــــــ

مساعد استاذ

ــــــ

     Proceedings of ASME 2012 International 

Mechanical Engineering

Congress & Exposition

November 9-15, 2012, Houston, Texas, USA

82
The Effects of Alloying Elements (Zn , Ti ) on 

Mechanical Properties of Aluminum Lithium Alloys 
MT12088ًتطبٌق

الصفار عبود كفاٌة

كاظم دوشان زٌاد

جواد محمد كاظم رائد

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ماجستٌر

مساعد استاذ

مساعد استاذ

مساعد مدرس

2012 اٌار 
 ، الجامعٌة الرسائل لبحوث الشامل الهندسً المؤتمر

العراق

83
Analysis of the performance of bubble pump and its 

parameters for environmental applications
MT12092ً2012-05-15 , 1025/1121مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالمتطبٌق

Mechanic scientific researches and 

methodical development. Vol.6 2012 , 

Belarus 

84

Role of Iraqi Higher Education Institutes in Handling 

National/International Environmental and Health 

challenges

MT12093ً6/26/2012مساعد استاذدكتوراهموادالمالكً باش جمعه سالماكادٌم
Higher Education Studies; Vol. 2, No. 3; 

2012, Canada

(5)
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85
 Kitchen food waste inventory for residential areas 

in Baghdad city
MT12094ًتطبٌق

المالكً باش جمعه سالم

الخٌاط قحطان زٌنب

مواد

ـــــ

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

ـــــ
 17-07-2012

Modern Applied Science; Vol. 6, No. 8; 

2012, Canada

86
Study of some physical behaviour for polycarbonate 

in two different solvent at room temperature
MT12095ًاكادٌم

عوٌد مرشد خالد

رؤوف محمود رؤوف

جاسم حسون حارث

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

ماجستٌر

مساعد استاذ

مدرس

مساعد مدرس

2755 , 24/11/2011
 سنة 3 العدد 30 المجلد ، والتكنولوجٌا الهندسة مجلة

العراق ، 2012

87
 والفٌزٌاوٌة المٌكانٌكٌة الخواص بعض على القاعدي المحلول تأثٌر

دقائقٌة متراكبة لمادة األنتشار معامل وحساب
MT12100ًتطبٌق

فهد محمد بسمه

وطن وادي انعام

العٌبً حامد سعاد

مواد

ـــــ

ـــــ

دكتوراه

ــــــ

ــــــ

مدرس

ــــــ

ــــــ

42 , 17/04/2012
 26-25  التربٌة لكلٌة عشر التاسع العلمً المؤتمر

العراق ، 3 مجلد,  خاص عدد , 2012 نٌسان

88
  Improving the behavior of unsaturated polyester 

against wear by reinforcing it with thermoplastic 
               
MT12101ً30/04/2012 , 286مدرسدكتوراهموادفهد محمد بسمهتطبٌق

 ا , 8 المجلد , 57العدد,  األساسٌة التربٌة كلٌة مجلة    

العراق ، 2012 حزٌران

89
 التفاضلٌة التكاملٌة فولٌتر-  هوم فرٌد معادالت لخلٌط تقرٌبً حل

االبعاد ثنائٌة
MT12105ًاكادٌم

علً سوٌدان حلٌمة

علً حسٌن لمٌاء

حسٌن قاسم امنة

مواد

ـــــ

مواد

دكتوراه

ــــــ

ماجستٌر

مدرس

ــــــ

مساعد مدرس

233 , 13/03/2012
 ، المستنصرٌة الجامعة/  االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة

العراق

90
Effect of the Number of Layers on the Composite 

Sheet
MT12106ًتطبٌق

 

سدخان عاجل باسم

 

مواد

 

دكتوراه

 

3/1/2012مدرس

المستنصرٌة الجامعة-  والتنمٌة الهندسة مجلة 

Vol.16 , No.1 , March 2012

 Iraq, ISSN 1813-7822

91

Coupled Analytical-Numerical Procedure to Solve 

the Double Wedge

Spiked Supersonic Intake Flow Field

MT12114ًاكادٌم

القٌم حمود حسٌن

محمد وسمً توفٌق

كاران دٌنا

ـــــ

مواد

ـــــ

ـــــ

ماجستٌر

ـــــ

12/08/2012 , 521مدرس
  Journal of  Applied Mechanics and 

Materials , Vol. 225 (2012) pp 67-72 , Iraq

92

The  source ray's effect on some physical properties 

of polycarbonate in chloroform at room 

temperature

MT12115ًتطبٌق

رؤوف محمود رؤوف

غالً هادي

عبدالغنً عادل هدٌل

مواد

ــــــ

مواد

ماجستٌر

ـــــ

ماجستٌر

مدرس

ـــــ

مساعد مدرس

259 , 29-1-2012
Journal of the collage of  basic education, 

Iraq

93
A predictive equation of state for selected 

saturated gasses
MT12117ًاكادٌم

 هاشم طالب عماد

فالح كاظم توفٌق

جاسم الكاظم عبد حٌدر

ـــــ

مواد

مواد

ـــــ

ماجستٌر

ماجستٌر

ـــــ

مدرس

مساعد مدرس

5937 , 14/11/2011
/  الهندسة كلٌة/  والتنمٌة الهندسة مجلة        

العراق ، المستنصرٌة الجامعة

94

اإلنشائٌة لألغراض المستخدم األلمنٌوم لمعدن  األنودة تلوٌن

Color Anodizing Of Aluminum Used for 

Constructional purposes

MT12118ً19/12/2011 , 2621مساعد مدرسماجستٌرموادمهدي محمد صاحبتطبٌق

 الصناعة واقع) مؤتمر وقائع ضمن البحث نشر تم

 قطاع دعم فً المحلٌة والبدائل البناء لمواد الوطنٌة

 ، 2012 / 1 / 31 – 30 للفترة,  (واالسكان االعمار

العراق

95
Mechanical Properties of Copper Recycled from 

Electric Wires
MT12125ً20/03/2012 , 47مساعد مدرسماجستٌرموادحسن محسن لٌلىتطبٌق

In AL Muthanna Journal of Pure Scinces 

العراق ، 2012 أٌلول االول العدد االول المجلد

96

Experimental and theoretical study of the influence 

of the addition of alumina powder to 7020 

aluminum alloy foam on the mechanical behavior 

under compression loading

MT12128ًتطبٌق
الٌاس جودت اركان 

الفتال صادق ظافر

مواد

ـــــ

 

ماجستٌر

دكتوراه

مساعد مدرس

ـــــ
7-8 November 2012

the first national conference for 

engineering sciences / alnahrain 

university / college of engineering , Iraq

97

Experimental and theoretical study of the influence 

of the addition of alumina

powder to 7020 aluminum alloy foam on the 

mechanical behavior under impact

loading

MT12129ًتطبٌق
الٌاس جودت اركان 

الفتال صادق ظافر

مواد

ـــــ

 

ماجستٌر

دكتوراه

مساعد مدرس

ـــــ

international Journal of mechanical 

engineering and technology (IJMET) 

Vol.3 , Issue 3 , sep-dec (2012) ,

 pp. 412-428 , Iraq

98

One parameter Viscosity-Temperature Correlation 

for Homologous n-Alkanes Series from CH4 to 

C20H42

MT12131ً31/5/2012 , 4387مساعد مدرسماجستٌرموادجاسم حسون حارثتطبٌق
Vol. 16, no. 3, 2012

العراق ، الهندسة كلٌة/  والتنمٌة الهندسة مجلة

(6)
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99
Generalized a Formula for Estimating Pure Alkenes 

Viscosity
MT12135ًاكادٌم

طالب عماد

عبدالخالق غالب لبنى

عبدالغنً عادل هدٌل

ـــــ

مواد

مواد

ـــــ

ماجستٌر

ماجستٌر

ــــــ

مساعد مدرس

مساعد مدرس

Petroleum science and technology , Vol.30 

, Issue 22 , pp. 2341-2347 , november 

2012, spain

100

Influence of Gamma Radiation on physicochemical 

properties of Polyacrylamide in ethylene glycol at 

room temperatures

MT12137ًتطبٌق

عبدالخالق غالب لبنى

 رؤوف محمود رؤوف

عبدالغنً عادل هدٌل

مواد

ماجستٌر

ماجستٌر

ماجستٌر

مساعد مدرس

مدرس

مساعد مدرس

254 , 26/12/2011
المستنصرٌة الجامعة/  االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة

العراق ،2012 ، 73 عدد ، 18 مجلد

101

Applying Non-linear Damage Model for Predicating 

Corrosion Effect on Fatigue Life of (carbon + glass) 

Fibers / PMMA Composite

MT12090ًتطبٌق

العلكاوي جاسم حسٌن

مجٌد حمٌد عامر

فهد علً سٌسبان

كهرومٌكانٌك

مواد

مواد

دكتوره

دكتوراه

ماجستٌر

استاذ

مساعد استاذ

مساعد مدرس

1541 , 14/05/2012

العراق ، والتكنولوجٌا الهندسة مجلة   

التكنولوجٌا الجامعة/والتكنولوجٌا الهندسة مجلة

العراق ، 2012 ، 16 عدد ، 30 مجلد

102

Estimation of Fatigue-Corrosion Damage and Life 

under variable Loading based on modified 

Corrosion Fatigue model (MCFM)

MT12089ًتطبٌق

العلكاوي جاسم حسٌن

مجٌد حمٌد عامر

فهد علً سٌسبان

كهرومٌكانٌك

مواد

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ماجستٌر

استاذ

مساعد استاذ

مساعد مدرس

2249 , 18/03/2012

الجامعة/الهندسة كلٌة/والتنمٌة الهندسة مجلة  

العراق ، المستنصرٌة

الهندسة كلٌة/  والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ،2012 ، 4 عدد ، 16 مجلد

103

Design algorithm to automate dynamic facility 

layout planning by trial and error method in cellular 

manufacturing 

MT11070ًتطبٌق

الرزاق عبد الرؤوف عبد محمد

ٌعقوب حكمت زٌد

ابراهٌم بتول

مواد

ـــــ

ـــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مدرس

ـــــ

مساعد مدرس

451, 16/10/2012

الهندسة كلٌة/  األنبار جامعة

العراق/  الهندسٌة للعلوم االنبار مجلة

AJES - 2013

Vol. 6, No. 1

العراق

104

Analysis study of Solar Tower Power Plant & its 

configuration effects on its performance in Iraq 

(Baghdad city)

MT12110ًمدرسماجستٌرموادعلً هادي محمداكادٌم

Journal of Modern Applied Science, 

Canada

11/03/2013

Modern Applied Science; 

Vol. 7, No. 4; 2013, Canada

105
Experimental Comparison Study for Savonius Wind 

Turbine of Two & Three Blades at low wind velocity.
MT13150ًمدرسماجستٌرموادعلً هادي محمدتطبٌق

الهند - 13/9/2013 

International Journal of Modren 

Engineering Researches

Internationl Journal of Modern 

Engineering Research, Vol. 3, Issue. 5, Sep - 

 Oct. 2013 pp-2978-2986, India

106

Investigation the effect of fiberglass content on 

mechnical properties and moisture absorption of 

polyester resin/fiberglass composites

MT12103ًمدرسدكتوراهموادمجٌد غنً جعفرتطبٌق

271, 18/6/2013

الجامعة/  االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة  

العراق/  المستنصرٌة

, األساسٌة التربٌة كلٌة مجلة

2013 سنة, 81 العدد, 15 مجلد

107
Simple Demestic Air Conditioning using the Ice 

Thermal Storage Capacity. 
MT13149ًمدرسماجستٌرموادعلً هادي محمدتطبٌق

13/11/2013

Internation Journal of 

Computational Engineering 

Research, India

Internation Journal of Computational 

Engineering Research, Vol, 03, Issue, 11, 

Nov. 2013, India

108

Comparison of the corrosion inhibition efficiencies 

of low carbon steel in different acidic mediums 

using some polyethylene glycols

MT11068ًتطبٌق
مجٌد غنً جعفر

سدخان عاجل باسم

مواد

مواد

دكتوراه

دكتوراه

مدرس

مدرس

العراق ، والتنمٌة الهندسة مجلة

1253 , 3/3/2013

العراق ، والتنمٌة الهندسة مجلة

Vol. 17, No. 4, October 2013

109
Volmetric Mass Transfer Coefficient  of  SO2 gas 

Absorption in Aqueous Solution in Plate Column
MT12104ًمدرسدكتوراهموادمجٌد غنً جعفرتطبٌق

9/12/2013

Modern Applied Science

Canada

Modern Applied Science,

Canada

Vol. 8, No. 1, 2014 

110
Absorption of Nitrogen Dioxide into Soda Lime in 

Packed Column
MT13161ًمدرسدكتوراهموادمجٌد غنً جعفرتطبٌق

Jan. 2014

International Journal of Modern 

Engineering Research

International Journal of Modern 

Engineering Research,

Vol. 4, Issue 2, 2014

111

 Modeling Design of Solar Heating System for 

Absorption Refrigeration System with Partial Loads 

& Studying the Collector's arrangements

MT12109ًمدرسماجستٌرموادعلً هادي محمداكادٌم
 العراق ، النهرٌن جامعة/  الهندسة كلٌة مجلة

163/  م , 06/06/2012

العراق ، النهرٌن جامعة/  الهندسة كلٌة مجلة

Vol. 16, No. 2, 2013

112
    Effect of adding Nanocarbon Black on the 

Mechanical Properties of Epoxy 
               
MT12091ًتطبٌق

حمزة صالب محمد

مجٌد حمٌد عامر

كرٌم رحٌم حٌدر

ـــــ

مواد

ــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــ

2013/4/23 ، 74/  هـ ع د م

الهندسٌة للعلوم دٌالى مجلة

 الهندسٌة للعلوم دٌالى مجلة

Vol. 07, No. 1, March 2014

(7)
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113

Enhancing thermal and water absorption properties 

of unsaturated polyester and epoxy by nanocarbon 

black powder 

MT13155ًتطبٌق

حمزة صالب محمد

مجٌد حمٌد عامر

كرٌم رحٌم حٌدر

ـــــ

مواد

ــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــ

1182، 25/4/2013

العراق/ والتكنولوجٌا الهندسة مجلة

العراق/ والتكنولوجٌا الهندسة جلة

Vol. 31, Part (A), No. 12, 2013

114
Mechanical and tribological behavior of 

unsaturated polyester Nanocarbon Black composite
MT13156ًتطبٌق

حمزة صالب محمد

مجٌد حمٌد عامر

كرٌم رحٌم حٌدر

ـــــ

مواد

ــــ

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــ

3250 ، 30/5/2013

الجامعة/  والتنمٌة الهندسة مجلة   

العراق ، المستنصرٌة

العراق ، المستنصرٌة الجامعة/  والتنمٌة الهندسة مجلة

Vol. 17, No. 6, Dec. 2013

115
Reduction of Order Method for Solving some Time 

Fractional Differemtial Equation
MT14172ًمدرسدكتوراهموادراضً كرٌم ساجدةتطبٌق

9/4/2014 فً 329

المستنصرٌة الجامعة/  األساسٌة التربٌة مجلة

العراق

المستنصرٌة الجامعة/  األساسٌة التربٌة مجلة

2014 لسنة 84 العدد, 20 المجلد

116
Correlation Between some Physical Properties of 

Glasscrete
MT12102ًتطبٌق

سلمان مصلح محمد

فهد محمد بسمه

عبد علً صابرٌن

مدنً

مواد

مواد

دكتوراه

دكتوراه

ماجستٌر

استاذ

مدرس

----

8253 , 27/11/2012

الجامعة-  والتنمٌة الهندسة مجلة   

العراق ، المستنصرٌة

 الجامعة-  والتنمٌة الهندسة مجلة

 العراق ، لمستنصرٌة

2013, 4 العدد ،17 مجلد

117
Effect of Sintering time For Aluminum / Stainless 

Steel Composite on mechanical properties 
MT12119ًمساعد مدرسماجستٌرموادمهدي محمد صاحبتطبٌق

6156 , 04/09/2012

العراق ، والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ، والتنمٌة الهندسة مجلة

Vol. 17, No. 1, March 2013

118

Visual Inspections of Corrosion Problems in 

Desalination Station

(A Case Study)

MT12121ًتطبٌق
مهدي محمد صاحب

االمٌر عبد علً

مواد

ـــــ

ماجستٌر

دكتوراه

مساعد مدرس

ـــــ

 لكلٌة الثانً الدولً العلمً المؤتمر-  العراق

 اٌار 16 - 15) بابل جامعة-  المواد هندسة

2013)

/  المواد وهندسة المٌكانٌكٌة للهندسة العراقٌة المجلة

 الثانً العلمً المؤتمر لبحوث خاص عدد/ بابل جامعة

(270 - 261 ص) 2013/  المواد هندسة لكلٌة

مدرسماجستٌرموادحمود كرٌم حسٌناكادٌمMT13168ًتارٌخٌة دراسة (1994 - 1988) ألنقاذ األسالمٌة الجبهة119
8/1/2014 فً 278

التربٌة كلٌة-  بغداد جامعة/  األرشاد مجلة

التربٌة كلٌة-  بغداد جامعة/  األرشاد مجلة

2014-  الثانً المجلد ،209 العدد

120
Repairing of Concrete by Using Polymer-Mortar 

Composites
MT14184ًتطبٌق

فهد محمد بسمه

عوٌد مرشد خالد

عبداللطٌف محمد ٌاسر

مواد

دكتوراه

دكتوراه

----

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــ

الهند - 2014 

International Journal of Modren 

Engineering Researches

Internationl Journal of Modern 

Engineering Research, Vol. 4, Issue. 11, 

Nov. 2014, India

121

study the Effect of Adding Pharmaceutical Rennie 

Particles to Composite Materials with Polyester 

Matrix to be Used in Medical Purposes

MT13163ًتطبٌق
مرهون ابراهٌم إسماعٌل

صالل عباس حٌدر

مواد

ــــ

ماجستٌر

ماجستٌر

مساعد مدرس

مساعد مدرس

18/9/2013 فً 212/ م

العراق/  النهرٌن جامعة/  الهندسة كلٌة مجلة

العراق/  النهرٌن جامعة/  الهندسة كلٌة مجلة

2014 السنة ،2 العدد ،17 المجلد

122

Comparison of Solution of Newell-Whitehead 

Equation by using thr Bernoulli Sub-ODE method & 

modified simple equation method.

MT14169ًمدرسدكتوراهموادراضً كرٌم ساجدةاكادٌم

24/2/2014 فً 316

المستنصرٌة الجامعة/  األساسٌة التربٌة مجلة

العراق

المستنصرٌة الجامعة/  األساسٌة التربٌة مجلة

Vol. 20, No.83, 2014

العراق

123
Mechanical & Physical properties of Glass Wool - 

Rigid Polyurethane Foam composites.
MT14170ًتطبٌق

مرهون ابراهٌم اسماعٌل

رشٌد قٌس اسٌل

مواد

ـــ

ماجستٌر

ــــ

مساعد مدرس

ـــــ

17/2/2014 فً 30/  م

النهرٌن جامعة/  الهندسة كلٌة مجلة

النهرٌن جامعة/  الهندسة كلٌة مجلة

Vol. 18, no. 1, 2015

124

Experimental and Theoretical Study for the 

Performance of New Local Thermal Insulation in 

Iraqi Building

MT15192ًتطبٌق
عبدالسادة كاظم غانم

صالح محمد وسمً توفٌق

مٌكانٌك

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

أستاذ

مدرس

5/6/2014

3th  World Renewable Energy 

Congress (WREC XIII), London, UK 

August 3-8, 2014

3th  World Renewable Energy Congress 

(WREC XIII), London, UK August 3-8, 2014

125
Experimental Study to Evaluate the Performance of 

Iraqi Passive House in Summer Season
MT193ًتطبٌق

عبدالسادة كاظم غانم

صالح محمد وسمً توفٌق

مٌكانٌك

مواد

دكتوراه

ماجستٌر

أستاذ

مدرس

JEPE15010101, 2/13/2015  

Journal of Energy and Power 

Engineering

Journal of Energy and Power Engineering 

Vol. 9 (2015), USA

126

Converting Daily Solar Radiation Tabulated Data 

with Different Sky Conditions into Analytical 

Exprression using Fourier Series Technique

MT14174ًمساعد استاذماجستٌرموادعلً هادي محمداكادٌم
International Journal of Modern 

Engineering Research, 18/7/2015

International Journal of Modern 
Engineering Research, Vol. 5, Issue 8, 

Augest 2015, India

(8)
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127
Studuying & Evaluating the Performance of Solar 

Box Cookers (Untracked)
MT15198ًمساعد استاذماجستٌرموادعلً هادي محمدتطبٌق

International Journal of 
Computational Engineering 
Research, 14/8/2015, India

International Journal of Computational 

Engineering Research, Vol. 5. Issue 8, Aug. 

2015, India

128
Mechanical Properties of Polymer-Mortar 

Composites
MT14185ًتطبٌق

فهد محمد بسمه

عوٌد مرشد خالد

عبداللطٌف محمد ٌاسر

مواد

دكتوراه

دكتوراه

----

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــ

30/11/2014 فً 7753

 الجامعة/  والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ، المستنصرٌة

  اٌار/3 العدد/19 المجلد/ والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ،2015

129
Utilization of Waste Plastic Water Bottle as a 

Modifier for Asphalt Mixture Properties
MT14186ًتطبٌق

عوٌد مرشد خالد

فهد محمد بسمه

رسول عادل دالٌا

مواد

دكتوراه

دكتوراه

----

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــ

30/11/2014 فً 7748

 الجامعة/  والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ، المستنصرٌة

 أذار /2 العدد/19 المجلد/ والتنمٌة الهندسة مجلة

العراق ،2015

130Wave Transit Time in Polymer-Mortar Composites MT15202ًتطبٌق
عبداللطٌف محمد ٌاسر

فهد محمد بسمه
مواد

ماجستٌر

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ
ـــــــــــ

vol.4 Issue 4, April 2015 /International 

Journal of Science and Research(IJSR)، الهند

131
The Behavior of repcon IR Epoxy -Mortar 

Composites 
MT15203ًتطبٌق

عبداللطٌف محمد ٌاسر

فهد محمد بسمه

عوٌد مرشد خالد

مواد

ماجستٌر

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــــــــ
American journal of materials science and 

application 2015; 3(1):6-13، أمرٌكا

132
Repairing of Concrete by using polymer -Mortar 

Composites
MT15204ًتطبٌق

عبداللطٌف محمد ٌاسر

فهد محمد بسمه

عوٌد مرشد خالد

مواد

ماجستٌر

دكتوراه

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ

مساعد استاذ

ـــــــــــ

International Journal of Modern 

Engineering Research (IJMER) Nov 2014; 

vol. 4/Issue 11، الهند

133
Improve the Impact Strength of polymer -polymer 

composites after post curing 
MT15205ًتطبٌق

حمٌد صاحب سنا

فهد محمد بسمه
مواد

ماجستٌر

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ
ـــــــــــ

International Journal of Modern 

Engineering Research (IJMER) July 2015; 

vol. 5 Issue 7، الهند

134
Utilization of PVC Particles to Improve the Bending 

properties of Epoxy and Unsaturated polyester
MT15206ًتطبٌق

حمٌد صاحب سنا

فهد محمد بسمه
مواد

ماجستٌر

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ
ـــــــــــ

Chemistry and Materials Research (IISTE)  

2015; vol. 7 /no. 7، الهند

135

Study the addition of Styrene -Butadiene Rubber 

Latex on the Workability and Flexural Strength of 

Crumb Rubber- Mortar

MT15207ًتطبٌق
محسن عصام علً

فهد محمد بسمه
مواد

ماجستٌر

دكتوراه

ـــــ

مساعد استاذ
ـــــــــــ

Chemistry and Materials Research(IISTE) 

2015; vol. 7 /no. 6, الهند

(9)


