البحوث العلمية لسنة 2016-2015
ت

اسم التدريسي

القسم العلمي

اللقب العلمي

الشهادة

االيميل

1

ميثاق محسن عبد

التقنيات الميكانيكية

مدرس مساعد

ماجستير

meelsa2012@gmail.com

2

زهرة مكي محمود

تقنيات صحة المجتمع

مدرس مساعد

ماجستير

Zahra make@yahoo.com

عنوان النتاج
اعادة تدوير مرشحات الترسيب التالفة والمستخدمة في
منظومات تصفية المياه
ودراسة خواصها الميكانيكية والحارية R.O
تقييم مدى معرفة الطلبة بمرض السل الرئوي في كلية
التقنيات الصحية والطبية
بغداد – العراق

محمد عبد الباقي عبد
ماجستير

mohammadacademic@yahoo.
com

4

عالء محمد ظاهر

شعبة النشاطات
الطالبية

مدرس مساعد

ماجستير

alaaza-66 @yahoo.com

5

عالء محمد ظاهر

شعبة النشاطات
الطالبية

مدرس مساعد

ماجستير

alaaza-66 @yahoo.com

6

سحر صفاء هادي

تقنيات انظمة
الحاسوب

مدرس

دكتوراة

NAHAM-1969@yahoo.com

7

وسام فؤاد عباس

تقنيات محاسبة

مدرس مساعد

ماجستير

wfa7781@gmail.com

ت

اسم التدريسي

القسم العلمي

اللقب العلمي

الشهادة

3

تقنيات صحة المجتمع

مدرس مساعد

المحسن

تقييم مدى معرفة الطلبة بمرض السل الرئوي في كلية
التقنيات الصحية والطبية
بغداد – العراق
تأثير تمرينات خاصة في تطوير القوة المميزة بالسرعة
للرجلين لالعبي
المبارزة
تأثير تمرينات القوة في تطوير بعض مؤشرات النشاط
الكهربائي  EMGلعضالت
الذراع المسلحة أثناء أداء مهارة الطعن لالعبي
المبارزة المتقدمين بسالح
الشيش
Affect Assessment The Impact of Filler
Types on The Input Design
Parameter of Flexible Pavements
دور بحوث التسويق في
تطوير الخدمات المصرفية

البحوث العلمية لسنة 2017-2016
استاذ

حالة النتاج

جهة النشر

Hy

منجز

1

د.فاضل محمد ظاهر

التقنيات المدنية

مساعد

دكتوراه

2

د .سناء علي حمزة

التقنيات الميكانيكية

مدرس

دكتوراه

3

د .علي هادي عظيم

التقنيات المدنية

مدرس

دكتوراه

4

د.عصام محمد علي

التقنيات المدنية

مدرس

دكتوراه

5

د.سالم حسين حسن

منشور

Journal of Water Resource
Engineering andManagement

منجز

المجلة

منجز

منشور

صحة المجتمع

مدرس

Investigation into the Role
Various Layout Designs Designs in
the
Cellular Manufacturing System- A
Case Study

– flexural behavior of precast
FLEXURAL BEHAVIOROF PRECASTprestressed beam with reactive PRESTRESSED CONCRETE BEAM WITH
powder
REACTIVE
concrete
POWDER CONCRETE SLAB
International Journal of Engineering
Technology and Scientific

Assessing Some Mechanical
Properties of CO2-Cured
ustainable No-fine

مقبول النشر

Innovation

Concrete

منجز

AUSTRALIAN JOURNAL OFBASIC AND
APPLIED SCIENCESJ- KARBALA
JJORNAL OF

Study

منشور

MEDICINE

of Immune Adjuvant Adjuvant
Activity of Probiotics against
MRSA in

منجز

دكتوراه

draulics of flow through and over
Fayoum weir with
rectagulor botto operings

العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد
مقبول النشر

تقنيات

عنوان النتاج

Laboratory Animals

تقنيات
6

وسام فؤاد عباس

7

محمد عبد الباقي عبد المحسن

8

د..سناء علي حمزة

منجز

مدرس

مجلة

ماجستير

تحليل االزمة المالية الحالية  :االسباب والحلول(
؛؛ االلزمة العراقية

المحاسبة

مساعد

مقبول النشر

العلوم االقتصادية واالدارية

انموذجا ً باالعتماد على الموازنة العامة للسنة
المالية  2016؛؛)

تقنيات

مدرس

منجز

مجلة

Assessment of vaccination status
– of reproductive womenaged 15
45 years concerning tetanus
toxoid in Al- Shatrah

ماجستير

Primary health care center
صحة المجتمع

مساعد

التقنيات الميكانيكية

مدرس

دكتوراه

مقبول النشر

التقني

بحث

خارج الخطة

Aperformance of Cellular and Job
Shop Manufacturing Systems
Using
Simulation – Acase Study

البحوث العلمية لسنة 2018-2017
ت

اسم
التدريسي

القسم
العلمي

اللقب
العلمي

موقف
النتاج

الشهادة

جهة
النشر

عنوان النتاج
The distripution of frictional heat
generated between the contacting

1

أ.م  .د .ماهر حميد مجيد

ميكانيك

استاذ مساعد

دكتوراه

منشور

2

أ.م.د ماهر حميد مجيد

ميكنيك

استاذ مساعد

دكتوراه

منشور

ASP

3

د.امال غالب راشد

ادارة مكتب

مدرس

دكتوراه

منجز منشور

SPRINGER

4

م.د علي كاظم حسين

ادارة مكتب

مدرس

دكتوراه

منشور

جامعة بغداد /مجلة العلوم االداريبة

5

م.د سناء حمزة علي م.م.عمار جهاد خلف

ميكانيك

مدرس

دكتوراه

منشور

مجلة جامعة بابل للعلوم الهندسية

6

أ.م .زهرة مكي محمود /فاطمة مكي
محمود

صحة مجتمع

استاذ مساعد

ماجستير

منشور

مؤتمرجمعية المصادر الوراثية

7

ا.م.د زينب عبد محسن ا.م.زهره مكي
محمود

صحة مجتمع

استاذ مساعد

دكتوراه
تير

منشور

مؤتمر البيئة

surfaces of the friction clutch
system.
Multiple Modern Methods for
Improving Photovoltaic Cell
Efficiency by
”Cooling: A Review
Mediating Role Knowlsdge
Sharing In Relationship between
Organizational
Culture ,And Process
Innovation:Case study In Al-Furat
Al-Awsat
Technical Univesity , Iraq
دور التوجه االستراتيجي في السمعة
االستراتيجية وتأثيره في الضغوط
التنافسية دراسة تحليلية آلراء
عينة من المديرين في شركات االتصاالت (زين
العراق – أسياسيل )
Heuristic method for solving cell
formation problem in cellular
manufacturing system based on
hamming distance
Astudy on the relationship
between the months of the year
and the
residential saectors on the rate of
infection of Toxoplasmosis in
women
of childbaring agein th eholy
province of Karbala for 2016

ماجس

Study on incidence of cutaneous
Leishmaniosis and its reation to
some
varibles and phy siological

A Pilot study for the treatement
ofHussein Medicil City in Holy
Study the effect of material
Microsafe Frozen in the treatment
of

pakyBiotndid-nol

منشور

ماجستير

استاذ مساعد

صحة مجتمع

زهره مكي محمود.م.ا

8

biochemical and call.aych.99

منشور

دكتوراه
تير

استاذ مساعد

صحة مجتمع

 زينب عبد.د.م. زهرة مكي محمود أ.م.أ
محسن

9

Jonrnal of in tor aetial pharmacitial
Recstneh

منشور

ماجستير

صحة مجتمع

م جعفر خلف علي.م

12

مؤتمر

منشور

ماجستير

مدرس مساعد

صحة مجتمع

م محمد عبدالباقي عبدالمحسن.م

13

جامعة كربالء- مجلة االدارة واالقتصاد

قبول نشر

دكتوراه

مدرس مساعد

محاسبه

م حسن محمد جواد.م

14

iopconrerence

منجز منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

فاضل محمد ظاهر

16

منجز منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

د فاضل محمد ظاهر.م.ا

17

منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

د فاضل محمد ظاهر.م.أ

18

منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

د فاضل محمد ظاهر.م.ا

19

Global NESTJournal

منشور

دكتوراه

مدرس

مدني

مجلة جامعة بابل للعلوم الهندسية

منشور

ماجستير

مدرس مساعد

imterne tiohel Environment

منشور

ماجستير

مدرس

Trichomonus Gallinum against
the pigeons
Assessment the immune response
in patients with renal failure
Determine of Osteoporosis
Knowledge among Female
Students at Institutes

ماجس

مدرس مساعد

in Middle Al-Furat at Iraq
/قياس وتقدير اثر السياسة النقدية
في موشرات كفأتها في الواليات المتحدة للمدة

1990- 2017 ( باستخدام النموذجfavor )
Evaiuation of Discharge
Coefficient in Hilla Head
Regulator by Using
Multi Parameters
Predicting Sediment
Accumulating in Euphrates River:
A Case Study of the
Upstream of Al-Hindiya Barrage,
Iraq
Determination of the Possiblity of
Ground Water in Holy
Governorate of
Karbala using the Thermal
Classification of Salellite Images
Using
Remote Sening .
Assessment of lrrigation Water
Quality for Dabdaba Formation by
Using
GIS Techniques In Karbala
Province,Iraq

Flexural Behavior of Lightweight
Aggregate Concrete One-Way
Slabs.

علي هادي عظيم.د
علي

20

ميكانيك

 م محسن عبيد محي.م

21

ميكانيك

 علي حمودي عبد الكريم.م

22

عصام محمد.د

Numerical Evaluation Study for
The Thermal Initiation Time of
Sample
Affected by Applied Thermal load
Modifying of Fatigue
Characterization for Natural
Rubber Materials by
Carbon nano-particle Tube (CNT)
Reinforcement
Influences of Glass and Carbon

issue on opplied mechauicol

23

م .علي حمودي عبد الكريم

ميكانيك

مدرس

ماجستير

منشور

24

م.م ضياء عيسى كاظم

ميكانيك

مدرس مساعد

بكلوريوس

منشور

25

ا.م.د فاضل محمد ظاهر

مدني

استاذ مساعد

دكتوراه

منشور

26

م.م حوراء عبداالمير احمد

محاسبه

مدرس مساعد

ماجستير

قبول نشر

مجلة كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بابل

27

م .ازهار عبد صبار الغانمي

محاسبه

مدرس

ماجستير

قبول نشر

مجلة كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بابل

Powder Reinforcement on the
Vibration Response and
characterization of
an Isotropic Hyper Composite
Materials plate structure
Analytical Evaluation of
Temperature Dependent Thermal
Conductivity for
Solid and Hollow Cylinders
Subjected to A Uniform Heat
Generation
Determination of the Possiblity of
Ground Water in Holy
Governorate of
Karbala using the Thermal
Classification of Salellite Images
Using
Remote Sening .
اثر جودةالتدقيق على عمليات ادارة
االرباح(دراسه استطالعيه-تطبيقيه)
تطبيقات المعايير المحاسبيه الدوليه والمحاسبه
العدليه واثرهما على االفصاح
المحاسبي االبداعي ( االبداع المحاسبي)

البحوث العلمية لسنة 2019-2018
ت

اسم التدريسي

القسم العلمي

اللقب العلمي

الشهادة

موقف النتاج

جهة النشر

عنوان النتاج
The distripution of frictional heat
generated between the
contacting surfaces of the friction
clutch system.

1

م  .د .ماهر حميد مجيد.

ميكانيك

استاذ مساعد

دكتوراه

منشور

2

أ.م.د ماهر حميد مجيد

ميكنيك

استاذ مساعد

دكتوراه

منشور

ASP

3

د.امال غالب راشد

ادارة مكتب

مدرس

دكتوراه

منجز منشور

SPRINGER

4

م.د علي كاظم حسين

ادارة مكتب

مدرس

دكتوراه

منشور

جامعة بغداد /مجلة العلوم االداريبة

Multiple Modern Methods for
Improving Photovoltaic Cell
”Efficiency by Cooling: A Review

Mediating Role Knowlsdge
Sharing In Relationship between

ميكانيك

مدرس

دكتوراه

منشور

مجلة جامعة بابل للعلوم الهندسية

م.م.عمار جهاد خلف

6

أ.م .زهرة مكي محمود فاطمة مكي محمود

دور التوجه االستراتيجي في السمعة
االستراتيجية وتأثيره في الضغوط
التنافسية دراسة تحليلية
آلراء عينة من المديرين في شركات االتصاالت
(زين
العراق – أسياسيل )
Heuristic method for solving cell
formation problem in cellular

م.د سناء حمزة علي
5

Organizational Culture ,And
Process Innovation:Case study In
Al-Furat
Al-Awsat Technical Univesity ,
Iraq

صحة مجتمع

استاذ مساعد

ماجستير

منشور

مؤتمرجمعية المصادر الوراثية

manufacturing system based on
hamming distance
Astudy on the relationship
between the months of the year
and
the residential saectors on the
rate of infection of Toxoplasmosis
in

women of childbaring agein th
eholy province of Karbala for
2016
Study on incidence of cutaneous
Leishmaniosis and its reation to

دكتوراه
مؤتمر البيئة

منشور

some varibles and phy siological

A Pilot study for the treatement
ofHussein Medicil City in Holy

استاذ مساعد

صحة مجتمع

زهره مكي.م.د زينب عبد محسن ا.م.ا
محمود

7

استاذ مساعد

صحة مجتمع

زهرهمكي محمود.م.ا

8

استاذ مساعد

صحة مجتمع

 زينب عبد.د.م.زهرة مكي محمود أ.م.أ
محسن

9

مدرس مساعد

صحة مجتمع

م جعفر خلف علي.م

12

صحة مجتمع

م محمد عبدالباقي عبدالمحسن.م

13

ماجستير

pakyBiotndid-nol

منشور

ماجستير

Karbala
Study the effect of material
Microsafe Frozen in the treatment
of Trichomonus Gallinum against
the pigeons

Assessment the immune response
in patients with renal failure
Determine of Osteoporosis
Knowledge among Female
Students at
Institutes in Middle Al-Furat at
Iraq
/قياس
وتقدير اثر السياسة النقدية في موشرات كفأتها
في الواليات المتحدة للمدة

دكتوراه
biochemical and call.aych.99

منشور
ماجستير

Jonrnal of in tor aetial pharmacitial
Recstneh

منشور

ماجستير

مؤتمر

منشور

ماجستير
مدرس مساعد

جامعة كربالء- مجلة االدارة واالقتصاد

قبول نشر

دكتوراه

مدرس مساعد

محاسبه

م حسن محمد جواد.م

14

iopconrerence

منجز منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

فاضل محمد ظاهر

16

منجز منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

د فاضل محمد اهر.م.ا

17

منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

د فاضل محمد ظاهر.م.أ

18

منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

د فاضل محمد ظاهر.م.ا

19

Global NESTJournal

منشور

دكتوراه

مدرس

مدني

مجلة جامعة بابل للعلوم الهندسية

منشور

ماجستير

مدرس مساعد

ميكانيك

 م محسن عبيد محي.م

21

imterne tiohel Environment

منشور

ماجستير

مدرس

ميكانيك

 علي حمودي عبد الكريم.م

22

1990- 2017 ( باستخدام النموذجfavor )
Evaiuation of Discharge
Coefficient in Hilla Head
Regulator by
Using Multi Parameters
Predicting Sediment
Accumulating in Euphrates River:
A Case
Study of the Upstream of AlHindiya Barrage, Iraq
Determination of the Possiblity of
Ground Water in Holy
Governorate of Karbala using the
Thermal Classification of Salellite
Images Using Remote Sening .
Assessment of lrrigation Water
Quality for Dabdaba Formation by
Using GIS Techniques In Karbala
Province,Iraq
Flexural Behavior of Lightweight
Aggregate Concrete One-Way
Slabs.

علي هادي عظيم.د
عصام محمد علي.د

20

Numerical Evaluation Study for
The Thermal Initiation Time of
Sample Affected by Applied
Thermal load
Modifying of Fatigue
Characterization for Natural
Rubber

Materials by Carbon nanoparticle Tube (CNT)
Reinforcement

imterne tiohel Environment

منشور

ماجستير

مدرس

ميكانيك

 علي حمودي عبد الكريم.م

22

issue on opplied mechauicol

منشور

ماجستير

مدرس

ميكانيك

 علي حمودي عبد الكريم.م

23

منشور

بكلوريوس

مدرس مساعد

ميكانيك

م ضياء عيسى كاظم.م

24

منشور

دكتوراه

استاذ مساعد

مدني

د فاضل محمد ظاهر.م.ا

25

قبول نشر

ماجستير

مدرس مساعد

محاسبه

م حوراء عبداالمير احمد.م

26

Influences
of Glass and Carbon Powder
Reinforcement on the Vibration
Response and
characterization of an Isotropic
Hyper Composite Materials plate
structure
Analytical Evaluation of
Temperature Dependent Thermal
Conductivity for Solid and Hollow
Cylinders Subjected to A Uniform
Heat
Generation
Determination of the Possiblity of
Ground Water in Holy
Governorate of Karbala using the
Thermal Classification of Salellite
Images Using Remote Sening .
اثر جودةالتدقيق على عمليات ادارة
االرباح(دراسه
)تطبيقيه-استطالعيه

جامعة بابل- مجلة كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقات المعايير المحاسبيه الدوليه والمحاسبه
العدليه واثرهما على
)االفصاح المحاسبي االبداعي ( االبداع المحاسبي

جامعة بابل- مجلة كلية االدارة واالقتصاد

قبول نشر

ماجستير

مدرس

محاسبه

 ازهار عبد صبار الغانمي.م

27

