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عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة
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اﻻنجاز

100

البريد اﻻلكتروني
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Machine elements and design Machine Elements and Design Fundamental

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة
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Design and analysis of engine block
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تاريخ تنظيم اﻻستمارة
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A Holistic Framework towards Understanding the Optical and Dielectric Behaviours of
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Active Layer.

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة
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الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة
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استاذ مساعد

ماجستير

علوم هندسية
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استاذ مساعد

ماجستير
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البريد اﻻلكتروني
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Study of dry wear characteristics of 6061 aluminum alloy reinforced with some ceramic
powders using pressure

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة
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ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة
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ضمن الخطة
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م.م.ستار جبار متعب

اسم الباحث
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قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021
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Design and Structural Analysis of a suspension system Helical Spring for a Light
automobile

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة
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ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة
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اكاديمي
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Polar coordinates applied for solving part-machine cell formation problem

عنوان البحث
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ضمن الخطة

حقل المعرفة
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قسم السياحة
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تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/26/2020

اثر لغة الجسد للمرشد السياحي في انجاح الرحلة السياحية

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء
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نطاق البحث
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علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي
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قسم السياحة
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عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء
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نطاق البحث
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مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز
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الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني
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م.م .عبد الحسين موسى

مدرس مساعد
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م.م .عبد الحسين موسى
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ضمن الخطة

حقل المعرفة
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اكاديمي

تاريخ البدء
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المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني
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عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة
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ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة
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اكاديمي
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قسم السياحة
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مدرس مساعد

عنوان البحث

علوم صرفة

ماجستير

07724070914

Abda8133@gmail.com

Marketing personalization and impact on the development of hotel service: applied study
in premium hotels in holy of karbala

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م .نجم عبد العالي عباس

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07726565238

najimaldaamy@gmail.com

م.م .نجم عبد العالي عباس

اسم الباحث

17

القسم

قسم السياحة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

50

اثر التفكير اﻻستراتيجي في تطوير الخدمة الفندقية

عنوان البحث

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م .نجم عبد العالي عباس

مدرس مساعد

ماجستير

علوم صرفة

07726565238

najimaldaamy@gmail.com

2

م.م .محمد علي تومان

مدرس مساعد

ماجستير

علوم صرفة

07725416449

m.a.toman78@gmail.com

Page 8 of 50

50

Sunday, January 31, 2021

اسم الباحث

18

م.م.احمد خضير عبد الرضا

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/26/2020

انتشار مرض ارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطورة المصاحبة له بين مراجعي المراكز الصحية في محافظة كربﻼء المقدسة

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.احمد خضير عبد الرضا

مدرس مساعد

ماجستير

علوم طبية

07802726376

Abdulreda65@gmail.com

اسم الباحث

19

م.د.بلقيس عبد علي عبد عون

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

Study of chemotherapy side effect of cancer Treatment

عنوان البحث

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.بلقيس عبد علي عبد عون

مدرس

دكتوراه

علوم طبية

07712752541

inker.balk@atu.edu.iq

اسم الباحث

20

ت

د .حنان عباس مجيد الزبيدي

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

عنوان البحث

50

Relationship between infant jaundice, children with viral hepatitis and hepatic enzymes
levels.

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

10

الدرجة العلمية

الشهادة

Page 9 of 50

المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

20

البريد اﻻلكتروني

Sunday, January 31, 2021

1

د .حنان عباس مجيد الزبيدي

مدرس

دكتوراه

علوم صرفة

07812379076

luluzubeid@gmail .com

2

د .بلقيس عبد علي الطرفي

مدرس

دكتوراه

علوم طبية

07712752541

Balkeas967@yahoo.com

3

د .زينب عبد محسن الحبوبي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم طبية

07723764374

drzainababed2017@gmail.com

أ.م.د.زينب عبد محسن

اسم الباحث

21

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

A cross-sectional study of exit samples for some of the arrivals in the forty visit to the
holy province of Karbala

عنوان البحث

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/1/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

60

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.زينب عبد محسن

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم طبية

07801120542

Drzainababed2017@gmail.com

2

هدى داخر المرسومي

دكتوراه

علوم طبية

3

م.دصادق صاحب هادي

دكتوراه

ادارية واقتصادية

اسم الباحث

22

ت

أ.م.د.زينب عبد محسن

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

مدرس

0773539080

0773539080

Hearing and children with autism spectrum

عنوان البحث

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

Page 10 of 50

المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

60

البريد اﻻلكتروني

Sunday, January 31, 2021

1

شيماء عبد محسن

2

م.د.صادق صاحب هادي

مدرس

3

أ.م.د.زينب عبد محسن

استاذ مساعد

أ.م.د.زينب عبد محسن

اسم الباحث

23

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

ماجستير

علوم طبية

07702694158

Shaima alhabobi@yahoo.com

دكتوراه

ادارية واقتصادية

0773539080

sadiqsahib2020@gmail.com

دكتوراه

علوم طبية

07801120542

Drzainababed2017@gmail.com

Pathological study of Ascaridia galli in poultry

عنوان البحث

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

60

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د .زينب عبد محسن

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم طبية

07801120542

Drzainababed2017@gmail.com

2

أ.د .ماهر القريشي

استاذ

دكتوراه

علوم طبية

0773539080

Alquraishi_maher@yahoo.com

3

م.د .حوراء صباح الموسوي

مدرس

دكتوراه

علوم طبية

07801120542

ahzg.1983@gmail.com

اسم الباحث

24

ت

م.د .عدنان حسن طوفان

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

Experimental Installation of Wireless Power Transfer System

عنوان البحث

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

Page 11 of 50

المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

100

البريد اﻻلكتروني

Sunday, January 31, 2021

1

م.د .عدنان حسن طوفان

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

07825243307

07825243307

2

م.م .فاطمة كاظم عبد

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07732946116

fatima@kit.edu.iq

أ.م.د.زينب عبد محسن

اسم الباحث

25

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

Study the effect of toxoplasma parasite infection on d-dimer protein, ferritin and alkaline
phosphatase in the patient's body

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

30

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.زينب عبد محسن

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم طبية

07801120542

Drzainababed2017@gmail.com

2

هدى داخر المرسومي

ماجستير

علوم طبية

07801120542

Drzainababed2017@gmail.com

3

Haleema salman salih

ماجستير

علوم طبية

07801120542

Drzainababed2017@gmail.com

د .سالم حسين حسن

اسم الباحث

26

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

Study of the quality of drinking water in the holy city of Karbala

عنوان البحث

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

د .سالم حسين حسن

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم طبية

07702638133

inkr.salm@atu.edu.iq

Page 12 of 50

10

Sunday, January 31, 2021

2

جعفر خلف علي

م.د.صادق صاحب هادي

اسم الباحث

27

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

مدرس مساعد

علوم طبية

ماجستير

07709499223

labjafaar92@gmail.com

تاثير دودة اﻻرض في نمو وكفاءة بكتريا العقد الجذرية

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/26/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/2/2021

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.صادق صاحب هادي

مدرس

دكتوراه

علوم صرفة

07735396080

sadiqsahib2020@gmail.com

م.د.عﻼء محمد ظاهر

اسم الباحث

28

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

40

The relationship between some functional indicators of the circulatory-respiratory system
and some physical characteristics of junior handball players

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/10/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

.د.عﻼء محمد ظاهر

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم صرفة

07724690546

Alaaza_66@yahoo.com
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100

Sunday, January 31, 2021

م.د.نجاة حمزة حسن

اسم الباحث

29

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

The physical and psychological effects of the corona pandemic on the medical team

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

6/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.نجاة حمزة حسن

مدرس

دكتوراه

علوم طبية

07806220090

noorhuda4@yahoo.com

م.د.نجاة حمزة حسن

اسم الباحث

30

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

Statistical study about Mammography results for the detection of Breast Cancer in
women who attending The General Al-Hindia Hospital for years of 2017-2019.

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

6/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.نجاة حمزة حسن

مدرس

دكتوراه

علوم طبية

07806220090

Dr.najat17@gmail.com

اسم الباحث

31

ت

أ.م.زهره مكي محمود

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

30

A field survey on the infestation of Iraqi camels with small intestine worms in AlQadisiyah Governorate

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/10/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

30

الدرجة العلمية

الشهادة

Page 14 of 50

المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

15

البريد اﻻلكتروني

Sunday, January 31, 2021

أ.م.زهره مكي محمود

1

أ.م.زهره مكي محمود

اسم الباحث

32

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

استاذ مساعد

علوم طبية

ماجستير

07804524399

zahra.make@yahoo.com

Some of biochemical tests for blood serum and some of hematological variants of the
blood for Iraqi camels infected with blood parasites

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.زهره مكي محمود

استاذ مساعد

ماجستير

علوم طبية

07804524399

zahra.make@yahoo.com

اسم الباحث

33

م.م.علي عبد اللطيف غﻼم محمد

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

15

An Epidemiological study of plural effusion among a sample of patients attending AlHussein Teaching Hospital

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.علي عبد اللطيف غﻼم محمد

مدرس مساعد

ماجستير

علوم طبية

07704220568

Alialnawab1982@gmail.com

2

م.م.علي نعمة حسن اﻻعرجي

مدرس مساعد

ماجستير

علوم طبية

07739985898

Alineamah93@gmail.com

Page 15 of 50

2

Sunday, January 31, 2021

م.م.علي عبد اللطيف غﻼم محمد

اسم الباحث

34

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

An Epidemiological study of obesity among a sample of patients attending Al-Hussein
Teaching Hospital

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

20

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.علي عبد اللطيف غﻼم محمد

مدرس مساعد

ماجستير

علوم طبية

07704220568

Alialnawab1982@gmail.com

2

م.محمد عبد الباقي عبد المحسن

مدرس

ماجستير

علوم طبية

07716042493

mohammadacademic@gmail.com

م.م.علي نعمه حسن

اسم الباحث

35

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

Primary School Teachers' Knowledges, Attitudes and Practices regarding First-Aid in
holly Karbala Governorate-Iraq.

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.ميثم سالم عطيه

مدرس

ماجستير

علوم طبية

07804269077

Maytham83n@gmail.com

2

م.م.علي عبداللطيف غﻼم

مدرس مساعد

ماجستير

علوم طبية

07704220568

Alialnawab@gmail.com

3

م.م.علي نعمه حسن

مدرس مساعد

ماجستير

علوم طبية

07813583071

Alineamah93@gmail.com

Page 16 of 50

2

Sunday, January 31, 2021

أ.م.د.احمد عباس حسن

اسم الباحث

36

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

Study for selective biochemical and immunological parameters for renal failure in Iraq
patient

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/6/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

50

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.محمد عبد الباقي عبد المحسن

مدرس

ماجستير

علوم طبية

077160424933

mohammadacademic@yahoo.com

2

أ.م.د.احمد عباس حسن

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم طبية

07715510591

Kuh.ahd@atu.edu.iq

م.م .نهلة عبيس طﻼل

اسم الباحث

37

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

The External Auditor Responsible for Examining and Assessing the Sustainability
Dimensions of the Audited Companies

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

اسعد محمد علي وهاب

استاذ مساعد

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07706062606

asaad.m@uokerbala.edu.iq

2

ايمان جواد احمد

مدرس

ماجستير

ادارية واقتصادية

07707546906

eman.ahmed@uowa.edu.iq

3

نهلة عبيس طﻼل

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07723818758

nahlatalal1967@gmail.com

Page 17 of 50

2

Sunday, January 31, 2021

ايناس ناصر عكلة علي

اسم الباحث

38

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

التحسين المستمر للخدمة المصرفية دراسة وصفية في عينة من المصارف العاملة في العراق

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

ايناس ناصر عكلة علي

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07800543496

abo.ahmedd15@gmail.com

اسم الباحث

39

م.م.حوراء عبد اﻻمير احمد

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

20

اﻻثر المحاسبي )لفيروس كورونا( في تطبيق بعض معايير المحاسبة الدولية

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

9/20/2021

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

20

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.حوراء عبد اﻻمير احمد

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07827468199

awraaalameer708@gmail.com

2

Page 18 of 50

Sunday, January 31, 2021

د .حسن محمد جواد رزاق

اسم الباحث

40

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

قياس وتحليل اثر اﻻنفاق الحكومي في توازن اسعار الفائدة في العراق للمدة )(2019 -2005

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

2/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

د .حسن محمد جواد رزاق

مدرس

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07725224320

Hasnmhamed8@gmail.com

2

م.ازهار صبار عبد

مدرس

ماجستير

ادارية واقتصادية

07812920925

د .حسن محمد جواد رزاق

اسم الباحث

41

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

20

تقدير اثر الديون الحكومية الداخلية و الخارجية في اﻻحتياطيات اﻻجنبية في العراق للمدة )(2019 -2004

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

2/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

د .حسن محمد جواد رزاق

مدرس

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07725224320

hasnmhamed8@gmail.com
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Sunday, January 31, 2021

أ.م.د .محمد فاضل نعمة

اسم الباحث

42

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

اﻻحتياطيات النقدية اﻷجنبية و تأثيرها على سعر الصرف في العراق

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

9/15/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

90

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د .محمد فاضل نعمة

استاذ مساعد

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07812364821

Mohammedfadel63@yahoo.com

أ.م.د .محمد فاضل نعمة

اسم الباحث

43

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

استراتيجية الحوكمة المؤسسية ودورها في تحسين اﻻداء المالي للمصارف العراقية.

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

2/1/2029

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

90

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د .محمد فاضل نعمة

استاذ مساعد

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07812364821

Mohammedfadel63@yahoo.com

اسم الباحث

44

ت

م.م.شهد صالح عبد المهدي

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

عنوان البحث

Interactive writing through the use of blended learning and online platform: A case study
of Al Furat Al Awsat Technical University first year student.

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/6/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

Page 20 of 50

المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

10

البريد اﻻلكتروني

Sunday, January 31, 2021

م.م.شهد صالح عبد المهدي

1

اسم الباحث

45

م.م .محمد زهير عبد اﻷمير

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

مدرس مساعد

علوم صرفة

ماجستير

07704333611

Shsh1986.s2@gmail.com

دور توطين الرواتب في تعزيز الشمول المالي في العراق  -دراسة استطﻼعية ﻵراء عينة من وكﻼء مزودي خدمات الدفع
اﻻلكتروني في محافظتي كربﻼء و بابل.

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

11/11/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م .محمد زهير عبد اﻷمير

مدرس

ماجستير

ادارية واقتصادية

07706322412

Inb.moh2@atu.edu.iq

اسم الباحث

46

م.م .محمد زهير عبد اﻷمير

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

عنوان البحث

40

دور استخدام استراتيجية الصيرفة الشاملة في تعزيز المقدرات التنافسية المصرفية  /دراسة استطﻼعية في المصرف العراقي
للتجارة

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/11/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م .محمد زهير عبد اﻷمير

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07706322412

Inb.moh2@atu.edu.iq
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م.وسام فؤاد عباس

اسم الباحث

47

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

تأثير التسويق الفيروسي في الوعي المصرفي

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

9/15/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.وسام فؤاد عباس

مدرس

ماجستير

ادارية واقتصادية

07815181441

wisamfuad84@atu.edu.iq

2

م.م.محمد زهير عبد اﻷمير

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07706322412

mhmdbrism@gmail.com

م.وسام فؤاد عباس

اسم الباحث

48

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

10

دور مواقع التواصل اﻻجتماعي في ترويج الخدمات المصرفية

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.وسام فؤاد عباس

مدرس

ماجستير

ادارية واقتصادية

07815181441

wisamfuad84@atu.edu.iq
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م.م.وسام كريدي حمدان

اسم الباحث

49

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

استخدام الفرضيات اﻻحصائية في البحوث العلمية

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.وسام كريدي حمدان

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

م.م.وسام كريدي حمدان

Alraqyf9292@gmail.com

م.م.وسام كريدي حمدان

اسم الباحث

50

القسم

قسم تقنيات المحاسبة

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

5

استخدام اﻻدوات اﻻحصائية لقياس جودة المنتجات في شركة فرات كربﻼء لصناعة الثرمستون.

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.وسام كريدي حمدان

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07816560395

Alraqyf9292@gmail.com

2

م.م.مائدة حسن ماضي

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07816018549

mayida@atu.edu.iq
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احمد عبد اﻻمير صبح )محاضر(

اسم الباحث

51

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

Study The effect of Addition Nano - partical(SIO2) on Mechanical and Physical
Properties of Rubber Composite

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/12/2020

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

100

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

احمد فاضل حمزه

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07708777828

ahmedfadhil81@gmail.com

2

احمد عبد اﻻمير صبح )محاضر(

ماجستير

علوم هندسية

07808322284

ahmedeng6217@yahoo.com

3

محمد حمزه المعموري

دكتوراه

علوم هندسية

07708381195

mhalmaamori1959@yahoo.com

د.رؤى محمد منير)محاضرة (

اسم الباحث

52

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

استاذ مساعد

Investigation and modeling study of starch microspheres formation process

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/3/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

د.رؤى محمد منير)محاضرة (

2

م.م .انتصار رشيد صالح

الدرجة العلمية

مدرس مساعد

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

دكتوراه

علوم هندسية

07725387802

eng.ruaa_89@yahoo.com

ماجستير

علوم هندسية

07802871797

intisarkhursan@gmail.com
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د.رؤى محمد منير)محاضرة (

اسم الباحث

53

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

رؤى محمد منير)محاضرة (

2

م.م.جليل محمد صالح الغرابي

م.د.ميثاق محسن عبد

اسم الباحث

54

Experimental and modeling study of titled angle effect on the solar panel heat flow

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

الدرجة العلمية

مدرس مساعد

نسبة
اﻻنجاز

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

دكتوراه

علوم هندسية

07725387802

Eng.ruaa_89@yahoo.com

ماجستير

علوم هندسية

07802144270

jaleelmu959@gmail.com

30

Design and optimization sound insulator room for cinema and theater Buildings

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م..ميثاق محسن عبد

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

07725717531

Mee1sa2012@gmail.com

2

م.سلسبيل كريم برهان

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

07813015862

Mee1sa2012@gmail.com
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م.م.محمد عبد الکاظم ناصر

اسم الباحث

55

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

Anisotropic shaft with smart supports

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.محمد عبد الکاظم ناصر

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07708561506

alrkabi_um@yahoo.com

م.م.عباس فاضل محمد

اسم الباحث

56

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

40

تطبيق التحكم المنطقي المبرمج للسيطرة على سرعة محرك التيار المستمر
P. L. C application for speed control of D.C motor

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.عباس فاضل محمد

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07812397977

Abbasfadhle67@gmil.com

2

م.م.صﻼح حسن يوسف

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية
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م.د .عدنان حسن طوفان

اسم الباحث

57

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

Optimization of detection single line to ground fault based on (ABCNN) algorithm

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د .عدنان حسن طوفان

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

07825243307

towfana@yahoo.com

م.د.ليث حسن جواد

اسم الباحث

58

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

100

Performance Evaluation of a Multi-stage Axial Flow Turbocharger Turbine

عنوان البحث

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.ليث حسن جواد

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

07728765276

inkr.lyt@atu.edu.iq

2

م.م حسين محمد حسن

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07811020276

Husseinyounus360@gmail

3

م.م حسين يونس رزاق

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07729134742
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أ.م .رضا حميد مجيد

اسم الباحث

59

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

A numerical study of transient heat transfer through a composite wall

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

محسن عبيد محي

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

07802143992

rhtrzn1963@gmail.com

2

انتصار رشيد صالح

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07718560675

intisarkhursan@gmail.com

3

أ.م .رضا حميد مجيد

استاذ مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07726556583

rhtrzn1963@gmail.com

اسم الباحث

60

حسين محمد صادق )محاضر (

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

the morphological properties of PMMA reinforced by non-particle used in dentures
aaplications

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2020

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

حسين محمد صادق )محاضر (

60

الدرجة العلمية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

20

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

ماجستير

علوم هندسية

07730738887

hussainmohammed@ikr.atu.edu.iq
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احمد عبد اﻻمير صبح )محاضر(

اسم الباحث

61

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/29/2020

Manufacturing of high load Engine Mounts From the rubber composites (Natural rubber
and Carbon Black) with novel properties

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

احمد عبد اﻻمير صبح )محاضر(

2

أ.د.محمد حمزه المعموري

استاذ

3

أ.م.د.احمد فاضل حمزه

استاذ مساعد

اسم الباحث

62

الدرجة العلمية

نسبة
اﻻنجاز

100

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

ماجستير

علوم هندسية

07808322284

ahmedeng6217@yahoo.com

علوم هندسية

07708381195

mhalmaamori1959@yahoo.com

علوم هندسية

07708777828

ahmedfadhil81@gmail.com

دكتوراه

اسراء عبد الحسين عبد اﻻمير)محاضر عنوان البحث Cloud Data Storage Security based on Hybrid Quantum Key with Classical Cryptography

القسم

قسم أنظمة الحاسوب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/10/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

5/30/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

اسراء عبد الحسين عبد اﻻمير)محاضر(

ماجستير

2

رشا حسين جودة) محاضرة(

ماجستير

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة
علوم هندسية
علوم هندسية
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الهاتف

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

50

البريد اﻻلكتروني

asraaabdalhussien@itnet.uobabylon.edu.iq 07812764151
07818249965

rashahussein@itnet.uobabylon.edu.iq

Sunday, January 31, 2021

م.د.عﻼء كامل فليح

اسم الباحث

63

القسم

قسم أنظمة الحاسوب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

Controlling the number of laser pulses per length unit

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.عﻼء كامل فليح

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

07718470629

alaaalasady74@yahoo.com

اسم الباحث

64

أ.م.د.واثق لفته عبدعلي الياسين

القسم

قسم أنظمة الحاسوب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

An ensemble of deep learning techniques for intrusion detection systems

عنوان البحث

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.واثق لفته عبدعلي الياسين

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07733718300

wathiq@atu.edu.iq

اسم الباحث

65

ت

م.م.قصي عبدﷲ عبد

القسم

قسم أنظمة الحاسوب

السنة

2020-2021

20

Currently, manual system is being used Booking e-tickets for stadiums in Iraq using the
smart phone

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

90

الدرجة العلمية

الشهادة
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المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

40

البريد اﻻلكتروني

Sunday, January 31, 2021

م.م.قصي عبدﷲ عبد

1

م.م.محمد ثجيل عبد ﷲ

اسم الباحث

66

القسم

قسم أنظمة الحاسوب

السنة

2020-2021

ماجستير

Safety Alarm system for Scaffold movement

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

6/30/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

بسمه احمد)محاضر(

2

م.م.محمد ثجيل عبد ﷲ

م.م.عمار جهاد خلف

اسم الباحث

67

مدرس مساعد

علوم صرفة

07810205912

inkr.ks@atu.edu.iq

القسم

قسم أنظمة الحاسوب

السنة

2020-2021

الدرجة العلمية

مدرس مساعد

نسبة
اﻻنجاز

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

ماجستير

علوم صرفة

20000001206

Basmaahmed@ikr.atu.edu.iq

ماجستير

علوم صرفة

0773055157

Inkr.moh4 @atu.edu.iq

30

IoT for Computer Systems Techniques Department

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/1/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/30/2021

الجهة المستفيدة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

48

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.حيدر محمد علي

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07707175777

haideralomah@atu.edu.iq

2

م.م.مريم قيس كاظم

علوم هندسية

07719891993

maryam.altuma@ikr.atu.edu.iq

3

م.م.عمار جهاد خلف

علوم هندسية

07801759501

haideralomah@atu.edu.iq

مدرس مساعد

ماجستير
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أ.د.فاضل محمد ظاهر

اسم الباحث

68

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

EXPERIMENTAL PREDICTION OF THE DISCHARGE COEFFICIENTS FOR
RECTANGULAR WEIR WITH BOTTOM ORIFICES

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

100

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.حسام هادي علوان

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07801435286

husam55a@yahoo.com

2

م.م.ليلى محمد صالح

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07708778121

fmhmjme@yahoo.com

3

أ.د.فاضل محمد ظاهر

استاذ

دكتوراه

علوم هندسية

07802144255

fmhmjme@yahoo.com

4

أ.م.د.محمد عبدالرضا

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07802144255

muhammed@uokerbala.edu.iq

أ.د.فاضل محمد ظاهر

اسم الباحث

69

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

عنوان البحث

Promote sustainable development of water resources by using groundwater for irrigation
in the Green Belt project/Kabala-Iraq

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.د .فاضل محمد ظاهر

استاذ

دكتوراه

علوم هندسية

07708778121

r.fadeelmohamad@atu.edu.iq

2

رياض السعدي

مدرس

ماجستير

علوم هندسية
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80

riyadh.j@uokerbala.edu.iq

Sunday, January 31, 2021

3

علي محمد فواز

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

riyadh.j@uokerbala.edu.iq

4

سعد حسن محمد

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

mulahasansh@cf.ac.uk,

5

عبد الخضر عزيز مطشر

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

aakhider @yahoo.com ,

6

علي حسن حمودي

مدرس

ماجستير

علوم طبية

alihassan197950@yahoo.com

أ.م.د.آمال غالب راشد

اسم الباحث

70

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

The Effect of Human Resource Management Practices and Learning Sharing on
Corporate Sustainability

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

12/19/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

10/27/2020

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.آمال غالب راشد

استاذ مساعد

دكتوراه

ادارية واقتصادية

أ.م.د.آمال غالب راشد

Amal_rashd@yahoo.com

اسم الباحث

71

نذير مهدي فاضل)محاضر (

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

الرعاية المهنية من قبل سوق العمل لطﻼب المعهد التقني .معهد كربﻼء تجربه

عنوان البحث

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

نذير مهدي فاضل)محاضر (

90

الدرجة العلمية

نسبة
اﻻنجاز

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

ماجستير

ادارية واقتصادية

07718825271

natheer.mahdy@gmail.com
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10

Sunday, January 31, 2021

م.م.غانم سلمان عبيد

اسم الباحث

72

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

11/30/2020

جمالية الجملة العربية وقوتها – دراسة تحليلية في القران الكريم

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.غانم سلمان عبيد

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07710257981

07710257981

اسم الباحث

73

م.م.بشرى جواد محمد رضا

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

40

نسبة
اﻻنجاز

تسويق المحتوى الرقمي واثره على رضا الزبون

عنوان البحث

11/30/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

5

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.بشرى جواد محمد رضا

مدرس مساعد

بكالوريوس

ادارية واقتصادية

07702712066

Bushrajawa2005@gmail.com

اسم الباحث

74

ت

م.م.بشرى جواد محمد رضا

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

The Aesthetic Leadership and Its Role in Prompting the Creative Work Behavior

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

10/3/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة
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المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

100

البريد اﻻلكتروني

Sunday, January 31, 2021

1

م.م.بشرى جواد محمد رضا

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07702713066

bushrajawad@atu.edu.iq

2

م.م.سؤدد علي عبد العباس

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07711423595

Sudad.a@uokerbala.edu.iq

3

م.م.ابتسام سرحان صيهود

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

0782238989

Ebtesamsrhan@gmail.com

م.م.سعاد عبد الكاظم عبد الحميد

اسم الباحث

75

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

اليات الحماية الدولية للحقوق السياسية

عنوان البحث

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم صرفة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.سعاد عبد الكاظم عبد الحميد

مدرس مساعد

ماجستير

علوم صرفة

07735153225

Suad.su2020@gmail.com

2

طﻼل مظفر غازي)محاضر (

ماجستير

علوم صرفة

07807227920

talalyahooyahoo@gmail.com

م.د.علي كاظم حسين

اسم الباحث

76

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

70

دور الموائمة اﻻستراتيجية في تعزيز اﻻستدامة اﻻستراتيجية.

عنوان البحث

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.علي كاظم حسين

مدرس مساعد

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07721467535

dr.alialsharifi@gmail.com
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م.م.حسن هادي كهو

اسم الباحث

77

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

الخدمات المصرفية اﻻلكترونية ومحددات استخدامها من وجهة نظر زبائن المصرف

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.حسن هادي كهو

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07816112397

hassanhad87i@gmail.com

م.م رحيم عبد محمد

اسم الباحث

78

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

أثر سياسة التيسير الكمي في السياسة النقدية لمواجهة اﻷزمات المالية في العراق

عنوان البحث

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م رحيم عبد محمد

مدرس مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07725749649

ralmwswy980@gmail.com

اسم الباحث

79

ت

م.م.زيتون نعمه ضهد

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

20

عنوان البحث القيادة الرقمية واثرها في مرونة الموارد البشرية في مرحلة كوفيدا— 19دراسة استطﻼعية لعينة من أراء القيادات في بعض
من جامعات ومعاهد محافظة كربﻼء

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

5

الدرجة العلمية

الشهادة
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المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

10

البريد اﻻلكتروني
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م.م.زيتون نعمه ضهد

1

أ.م.د.آمال غالب راشد

اسم الباحث

80

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

بكالوريوس

مدرس مساعد

ادارية واقتصادية

zatons@gmail.com

07801376278

Human Resource Management on Employee Attitude Behavior and Work Outcome
through Perceived Organization Support

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/6/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

9/29/2029

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.آمال غالب راشد

استاذ مساعد

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07812410930

amal_rashd@yahoo.com

م.د.علي كاظم حسين

اسم الباحث

81

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

90

دور القيادة اﻻخﻼقية في ترسيخ القيم التنظيمية

عنوان البحث

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

6/4/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

12/25/2020

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.على كاظم حسين

مدرس

دكتوراه

ادارية واقتصادية

07721467535

Dr.alialsharifi@gmail.com
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م.م.زيد جبار عبيد

اسم الباحث

82

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

Time & Noise Reduction Approach based Eulerian video magnification Techniques

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.زيد جبار عبيد

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07822203313

zaid.jabbar1@gmail.com

2

أ.م.د.حيدر جواد محمد

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07807301477

saidhaider75@yahoo.com

3

أ.م.د.حيدر إسماعيل شهادي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07814632232

haider_almayaly@yahoo.com

م.م خالد حتوم صوين

اسم الباحث

83

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

80

The impact of plowing depth and soil moisture on some technical indicators at using disk
plow.

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/9/2021

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م .خالد زمام عبد اﻻمير

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

07728216891

Khalid_zeemam@yahoo.com

2

م.م خالد حتوم صوين

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07816112373

Khalidhswaid@gmail.com

3

أ.م.د حسين عباس جبر

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07803598090
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حسين صﻼح حسن )محاضر (

اسم الباحث

84

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

Performance Analysis of IoT based Health Monitoring System Using Lattepanda Single
Board Computer

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

2/3/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

10/14/2020

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

حسين صﻼح حسن )محاضر (

2

م.م.حسن هادي شنور

مدرس مساعد

3

أ.د.ليث علي عبد الرحيم

استاذ

م.م.محمود حاكم عناد

اسم الباحث

85

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

الدرجة العلمية

نسبة
اﻻنجاز

100

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

ماجستير

علوم هندسية

07800012010

hussainalkufaishy@gmail.com

ماجستير

علوم هندسية

دكتوراه

علوم هندسية

drlaithanzy@yahoo.com

Intelligent Model to Control of an Auto- segmentation Skin Tumors with Different Stages
of Lesions

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.مهند حسن علي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07735401438

aljanabimohanad@gmail.com

2

م.م.محمود حاكم عناد

مدرس مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07726561986

mahmoodinad@gmail.com
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م.د.ذوالفقار حميد عبدالرضا

اسم الباحث

86

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

Prediction of Drain Efficiency Power Contours by Using the Cardiff Behavioral Model

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د.ذوالفقار حميد عبدالرضا

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

07723736595

hthoalfukar@gmail.com

2

Johannes Benedikt

3

م.د.عزام عصام الراوجي

4

James Bill

م.د .عدنان حسن طوفان

اسم الباحث

87

القسم

قسم التقنيات الكهربائية

السنة

2020-2021

دكتوراه

مدرس

علوم هندسية

Benedikt@cardiff.ac.uk

علوم هندسية

azzamesam@gmail.com

علوم هندسية

bellJJ1@cardiff.ac.uk

30

Risk Management of Medium Voltage Lines Using Shortest Path Problem

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

5/31/2020

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.د .عدنان حسن طوفان

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

07825243307

towfana@yahoo.com
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ساره كريم محمد )محاضر(

اسم الباحث

88

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

The effect of TiO2 Nano particle on optical property of PMMA

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/1/2021

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/10/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

ساره كريم محمد )محاضر(

ماجستير

2

د.رؤى محمد منير )محاضر(

دكتوراه

علوم هندسية

3

أ.د.خالد حنين عباس

دكتوراه

علوم هندسية

ساره كريم محمد )محاضر(

اسم الباحث

89

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

الدرجة العلمية

استاذ

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

علوم هندسية

07716163950

Sarakreem3@gmail.com

07725387802

eng.ruaa_89@yahoo.com

07802563767

kalidhanin@yahoo.com

Formation of Dixtrin / PVA Microspheres and Encapsulation of Drug

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/1/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/10/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

ساره كريم محمد )محاضر(

2

أ.د.نزار جواد هادي

استاذ

3

أ.د.عودة جابر بريهي

استاذ

نسبة
اﻻنجاز

30

الدرجة العلمية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

ماجستير

علوم هندسية

07716163950

Sarakreem3@gmail.com

دكتوراه

علوم هندسية

دكتوراه

علوم هندسية
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م.م.مروة عادل رحمان

اسم الباحث

90

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

The Effect of Inverted Dam Foundation on the Behavior of Earth Dam Constructed on
Soft Soils (Mosul Earth Dam) Using Geo Studio Software

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

2/15/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.مروة عادل رحمان

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

27703732700

marwa.adil2014@gmail.com

أ.م.د .عصام محمد علي بيدي

اسم الباحث

91

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

95

PERFORMANCE OF GREEN MORTAR MADE FROM LOCALLY AVAILABLE WASTE
TILES AND SILICA FUME

عنوان البحث

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د .عصام محمد علي بيدي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07724316848

ali-isamgmail.com

2

م.د .خالد هاشم

مدرس

دكتوراه

3

أ.م.د .محمد صالح ناصر

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07724316848

ali-isamgmail.com

4

م .مائدة كاظم

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

.07724316848

.ali-isamgmail.com
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أ.م.د .عصام محمد علي بيدي

اسم الباحث

92

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

Eco-Friendly Chopped Tire Rubber as Reinforcements in Fly Ash Based Geopolymer
Concrete

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

2/3/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

2/21/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

1

أ.م.د .احمد سامر ناجي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

2

أ.م.د.احمد سالح ناصر

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

3

أ.م.د .عصام محمد علي بيدي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

أ.م.د .علي هادي عظيم

اسم الباحث

93

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

90

البريد اﻻلكتروني

..ali-isamgmail.com

07724316848

)structural Behavior of Reactive powder Concrete (RPC) Elements (Reviewing paper

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

نسبة
اﻻنجاز

60

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م .محمد حسين عبد الخالق

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

07803848873

Mohammedhussein@gmail.com

2

أ.م.د .علي هادي عظيم

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية
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أ.م.د.سحر صفاء هادي

اسم الباحث

94

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ELICITING A MATHEMATICAL MODEL FROM THE TRAFFIC SAFETY INDEX TO
ESTIMATE THE NUMBER OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د.سحر صفاء هادي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07802143934

aham_1969@yahoo.com

اسم الباحث

95

م.م.مروه هاني محسن ماضي

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

Assessment of water quality for the irrigation uses by (IWQI) for part of the hilla main
canal and three distributary canals (HC 4R, HC 5R and HC 6R) of Hilla-Kifil Irrigation
Project

عنوان البحث

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.مروه هاني محسن ماضي

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

27011311271

civil.mh89@gmail.com

اسم الباحث

96

ت

م.د.محمد جبار هادي

القسم

قسم السياحة

السنة

2020-2021

عنوان البحث

0

The rol of inelusive leadership behviors on innovative workplace behavior with emphasis
on the mediator role of work engagement

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/2/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/7/2021

الجهة المستفيدة

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

80

الدرجة العلمية

الشهادة
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المعرفة

الهاتف

نسبة
اﻻنجاز

60

البريد اﻻلكتروني
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1

أ.م.د .احمد امانة الشمري

استاذ مساعد

دكتوراه

ادارية واقتصادية

2

م.د.ضياء فالح بناي

مدرس

دكتوراه

ادارية واقتصادية

3

م.د.محمد جبار هادي

مدرس

دكتوراه

ادارية واقتصادية

أ.م.علي عبد الحسين

اسم الباحث

97

القسم

قسم ادارة مكتب

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

07706038888

Ahmed.a@uokerbala.edu.iq

07816115341

The Effect of Strategic decision on Tourism Marketing after COVID-19

عنوان البحث

12/13/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

ادارية واقتصادية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.علي عبد الحسين

استاذ مساعد

ماجستير

ادارية واقتصادية

07726565221

ajashame@gmail.com

أ.م.د .علي هادي عظيم

اسم الباحث

98

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

10

Confinement Model for Concrete Wrapped with Fiber Reinforced Cementitious
Morta

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

12/28/2020

ضمن او مضاف للخطة

ضمن الخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د .علي هادي عظيم

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07700405646

inkr.ali@atu.edu.iq

2

د .امير فام

استاذ

دكتوراه

علوم هندسية
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3

د .ماجد محمد علي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

4

د .اكرم رشيد حسن

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

م.عبد الخضر عزيز مطشر

اسم الباحث

99

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

Assessment and Management of Drainage Water Quality Reuse in Al-Husseiniya
Irrigation project / Karbala Governorate / Iraq

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

1/11/2021

ضمن او مضاف للخطة

مضاف للخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

تطبيقي

تاريخ البدء

1/4/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

60

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.عبد الخضر عزيز مطشر

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

07802109960

abdulkhider@atu.edu.iq

2

رياض جاسم محمد السعدي

استاذ

دكتوراه

علوم هندسية

07816113307

riyadhsmz@gmail.com

3

أ.د.فاضل محمد ظاهر

استاذ

دكتوراه

علوم هندسية

07802144255

dr.fadeelmohamad@atu.edu.iq

اسم الباحث

100

م.محمد عبد الباقي عبد المحسن

القسم

قسم صحة مجتمع

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

Clinico-epidemiological predisposing characteristics and risk factors of Sarcoptes
Scabies among batients attending in Al-Hussein Teaching Hospital, Karbala city

عنوان البحث

1/11/2021

ضمن او مضاف للخطة

مضاف للخطة

حقل المعرفة

علوم طبية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

6/20/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

90

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.محمد عبد الباقي عبد المحسن

مدرس

ماجستير

علوم طبية

07716042493

Mohammadadacademic@yahoo.com
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أ.م .ميثم سالم عطية

2

م.م.خليل عبد الحر علي

اسم الباحث

101

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

استاذ مساعد

علوم طبية

ماجستير

07706869003

Maytham83n@gmail.com

Modeling and Analysis of Linear Irrigation System

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

1/11/2021

ضمن او مضاف للخطة

مضاف للخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

9/20/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

1/3/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

م.م.خليل عبد الحر علي

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

07711462600

khaleel.eng@atu.edu.iq

2

touseef ahmad

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

3

p.Jahnavi

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية

أ.م.د .عصام محمد علي بيدي

اسم الباحث

102

القسم

قسم التقنيات المدنية

السنة

2020-2021

90

Utilization of locally produced waste in the production of sustanable mortar

عنوان البحث

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

1/11/2021

ضمن او مضاف للخطة

مضاف للخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/9/2019

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

8/31/2021

الجهة المستفيدة

نسبة
اﻻنجاز

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

الدرجة العلمية

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

1

أ.م.د .عصام محمد علي بيدي

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

07724316848

inker.asm@atu.edu.iq

2

م.م .علي طالب عبد اﻻمير

مدرس مساعد

ماجستير

علوم هندسية
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3

م.قاسم ثائر كريم

مدرس

ماجستير

علوم هندسية

4

أ.م.د.احمد مهدي حسين

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

5

أ.م.د.محمد صالح ناصر

استاذ مساعد

دكتوراه

علوم هندسية

6

م.د.علي عبد الحسين شبر

مدرس

دكتوراه

علوم هندسية

احمد عبد اﻻمير صبح )محاضر(

اسم الباحث

103

القسم

قسم التقنيات الميكانيكية

السنة

2020-2021

تاريخ تنظيم اﻻستمارة

1/11/2021

07724316848

Manufacturing of high load engine Mounts From the rubber composites
(Naturalrubberand Cabon Black) with novel properties

عنوان البحث

ضمن او مضاف للخطة

مضاف للخطة

حقل المعرفة

علوم هندسية

تطبيقي \اكاديمي

اكاديمي

تاريخ البدء

1/8/2020

نطاق البحث

عامة

مدور\غير مدور

غير مدور

منجز\غير منجز

غير ُمنجز

التأريخ المخطط لﻸنجاز

3/1/2021

الجهة المستفيدة

ت

اسماء الباحثون المشتركون في البحث

1

احمد عبد اﻻمير صبح )محاضر(

2

أ.د.محمد حمزة المعموري

استاذ

3

أ.م .احمد فاضل حمزة

استاذ مساعد

الدرجة العلمية

نسبة
اﻻنجاز

90

الشهادة

المعرفة

الهاتف

البريد اﻻلكتروني

ماجستير

علوم هندسية

07808322284

Ahmedeng 6217@yahoo.com

دكتوراه

علوم هندسية

mat.mohammed. hamzah@uobabylon.edu .iq 07708381195

دكتوراه
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