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القسم 
 العلمي

اللقب 
 العلمي

 الشهادة
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق
 حالة التواصل

موقف 
 النتاج

نوع 
 النتاج

حالة 
 النتاج

 عنوان النتاج جهة النشر

1 
 زهير هدى
 الغني عبد

 ماجستير مدرس مدني
الهندسة 
 المدنية

 اكاديمي بحث منشور 07801715581 مواد انشائية

IOP Conf.series.materials science 
. And Engineering 1090-2021-

012036 

Heavy metal pollution from hospital 
waste incineration at Al-Muthanna 

province south Iraq 

2 
 علي جمانة

 باقر
 محاسبة

مدرس 
 مساعد

 ماجستير
العلوم 

 االقتصادية
علوم مالية و 

 نقدية
 اكاديمي بحث منشور 07802489765

Palarch,s journal of archaeology 
of egypt / egyptology / 1005-

1027/ISSN 1567-214x 

Measuring the effect of public 
spending on reducing 

unemployment in Iraq for the 
period 2003-2019 

3 
 علي جمانة

 باقر
 محاسبة

مدرس 
 مساعد

 ماجستير
العلوم 

 االقتصادية
علوم مالية و 

 نقدية
 اكاديمي بحث منشور 07802489765

Journal of  global scientific 
Research / ISSN. 2523-9376/6 

(6)2021/1440-1457 

The effect of bank credit on 
economic growth in Iraq for the 

period 2003-2019 

4 
 هللا عبد هاني

 عمران
االدارة 
 القانونية

 دكتوراة مدرس 
العلوم 
 السياسية

العالقات 
 الدولية

 اكاديمي بحث منشور 07802428207

ACE journal of political sciences 
/ISSN.2520-3894-v.1/N.2/page.9-

19-2021 

Cyber power and its influence on 
the international relations 

5 
 مانع اشرف

 فرهود
وحدة 
 المكتبة

مدرس 
 مساعد

 اللغة العربية ماجستير
اللغة العربية 

 و ادابها
 الخيال احمد شعر في الدينية المرجعيات 2021 بابل جامعة مجلة اكاديمي بحث منشور 07802611920

6 
 أوراس

 عبيس خضير
ميكانيك 

 القدرة
 دكتوراة مدرس 

الهندسة 
 الميكانيكية

 اكاديمي بحث منشور 07827891577 حراريات
Crimson publishers ISSN.2640-

9739 V.2 N.1 

Effect of chemical variables on 
laminar burning velocity of liquid 

fules and gases 



7 
 محسن مسلم

 علي
ميكانيك 

 القدرة
 دكتوراة مدرس 

الهندسة 
 الميكانيكية

ميكانيك 
 تطبيقي

 اكاديمي بحث منشور 07827561001

Archives of materials science and 
Engineering  V.108 N.2  -2021- 

Pa.68-74 

Experimental study of the 
mechanical and corrosion 

properties of ethyl silicate risen 
applied on low carbon steel 

8 

 نعمة ضياء
 جبار

 مدني

 ماجستير مدرس
هندسة 
الموارد 
 المائية

 هيدروليك

 اكاديمي بحث منشور 07806376881

IOP Conf.series.materials science 
and Engineering 1090-2021-

012074 

Early and long-term assessment of 
high – performance concrete 

contained nano -silica exposed to 
sulfate attack 

 كريم محمد
 عبد

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
الهندسة 
 المدنية

 مواد انشائية

 ظاهر زهير
 حبيب

 بكالوريوس مدرس
الهندسة 
 المدنية

بناء و 
 انشاءات

9 

 كريم محمد
 عبد

 مدني

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
الهندسة 
 المدنية

 مواد انشائية

 اكاديمي بحث منشور 07806376881

IOP Conf.series.Earth and 
Environmental Science 779-2021-

012018 

Self- compacting concrete behavior 
containing nano fly ash used in rigid 

pavement نعمة ضياء 
 جبار

 ماجستير مدرس
هندسة 
الموارد 
 المائية

 هيدروليك

10 
 كريم ليث

 عبيس
 مدني

مدرس 
 مساعد

 ماجستير
الهندسة 
 الكيمياوية

 اكاديمي بحث منشور 07825062290 طاقة
ISSN.0970-020X  CODEN.OJCHEG 

-2021-  V.37- N.2  Pg.256-268 

Are view on Nano rods-An overview 
from synthesis to emerging device 

applicadions and toxicity 

11 

 نعمة ضياء
 جبار

 مساحة

 ماجستير مدرس
هندسة 
الموارد 
 المائية

 هيدروليك

 ELSEVIER 42(2021)2713-2716 اكاديمي بحث منشور 07702705468
Shear behaviour of reinforced 

concrete beams with small web 
openings 

 ماجستير مدرس
الهندسة 
 المدنية

 مهدي احمد هندسة بيئة
 حسين

 صالح محمد
 نصر

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 مواد بناء

12 

 علي زيد
 حسن

 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 مواد بناء

 ELSEVIER 42(2021)2436-2440 اكاديمي بحث منشور 07702705468

Properties of reactive powder 
concrete containing different 
combinations of fly ash and 

metakaolin 

 صالح محمد
 نصر

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 مواد بناء

 كريم محمد
 عبد

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
الهندسة 
 المدنية

 مواد انشائية

13 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

IOP Conf.series.Materiais science 
and engineering 

1090(2021)012015  
doi.10.1088/1757-

899x/1090/1/012015 

Impact of high volume GGBS 
replacement and steel bar length on 

flexural behaviour of reinforce 
concrete beams 



14 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

IOP Conf.series.Materiais science 
and engineering 

1090(2021)012035  
doi.10.1088/1757-

899x/1090/1/012035 

Impact of Substitute Portland 
Cement with CKD on the 

Mechanical and Durability 
Characteristics of Cement Mortar 

15 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

IOP Conf.series.Materiais science 
and engineering 

1090(2021)012019 
doi.10.1088/1757-

899x/1090/1/012019 

Early age assessment of cement 
mortar incorporated high volume fly 

ash 

16 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

IOP Conf.series.Materiais science 
and engineering 

1090(2021)012043 
doi.10.1088/1757-

899x/1090/1/012043 

The Impact of Using Different Ratios 
of Latex Rubber on the 

Characteristics of Mortars Made 
with GGBS and Portland Cement 

17 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

IOP Conf.series.Materiais science 
and engineering 

1090(2021)012028  
doi.10.1088/1757-

899x/1090/1/012028 

Influence of High Volume RHA on 
Properties of Cement Mortar 

18 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

IOP Conf.series.Materiais science 
and engineering 

1090(2021)012069  
doi.10.1088/1757-

899x/1090/1/012069 

Production of Ternary Blend Binder 
as an Alternative to Portland 

Cement 

19 
 فريد فواز

 برتو
ميكانيك 

 القدرة
 دكتوراة مدرس

هندسة 
 ميكانيكية

هندسة طيران 
 و سيطرة

 IEEE NV-USA   15/3/2021 اكاديمي بحث منشور 07707869431

Adaptive Model Predictive Control 
for a TORA System under Initial 

Axial and angular Position 
Dispersions 

20 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 KBES 2020 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

Using Non-Destructive Tests for 
Evaluating Flyover Footbridge Case 

Study 

21 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 ELSEVIER 42(2021)2050-2057 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء

An efficiency factor for the bottle 
shaped concrete strut in deep 

beams reinforced with longitudinal 
FRPs bars 



22 
 صالح محمد

 نصر
 مساحة

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 اكاديمي بحث منشور 07702705468 مواد بناء
Key Engineering Materials 

ISSN.1662-9795.V.895..pp59-67 

The Combined Effect of CKD and 
Silica Fume on the Mechanical and 
Durability Performance of Cement 

Mortar 

23 
ميثم محمد 
 عبد كاظم

االدارة 
 القانونية

 اكاديمي بحث منشور 07808512660 قانون جنائي قانون ماجستير مدرس

 للعلوم التربية كلية/االنسانية العلوم مجلة

 حزيران الثاني العدد/ 38 المجلد/  االنسانية

2021 

 المسؤولية على واثرها المخدرات و المسكرات
 (مقارنة دراسة)الجزائية

24 
 مانع اشرف

 فرهود
وحدة 
 المكتبة

مدرس 
 مساعد

 اللغة العربية ماجستير
اللغة العربية 

 و ادابها
 الخيال احمد شعر في االدبية المرجعيات بابل جامعة/  االساسية التربية مجلة اكاديمي بحث منشور 07802611920

25 

 علي زيد
 حسن

 مدني

استاذ 
 مساعد

 دكتوراة
هندسة بناء 
 و انشاءات

 مواد بناء

 اكاديمي بحث منشور 07813357124

Periodicals of Engineering and 
natural sciences  V.8-N.1  March 

2020 pp.400-412 

Investigation some properties of 
recycled lightweight concrete blocks 
as a fine aggregate in mortar under 

elevated temperature دكتوراة مدرس 
هندسة 
 المدنية

هندسة 
 انشاءات

 قاسم شيرين
 الرضا عبد

26 
أوراس 

 خضيرعبيس
ميكانيك 

 القدرة
 دكتوراة مدرس 

الهندسة 
 الميكانيكية

 07827891577 حراريات
قبول 
 نشر

 IOP Publishing 18/3/2021 اكاديمي بحث

Numerical Study of Combustion 
Characteristics, Performance and 
Emissions of  SI Engine Fueled 

with Different Hydrocarbons 
Fuels 

27 
مسلم محسن 

 علي
ميكانيك 

 القدرة
 دكتوراة مدرس 

الهندسة 
 الميكانيكية

ميكانيك 
 تطبيقي

07827561001 
قبول 
 نشر

 مؤتمر جامعة الكفيل اكاديمي بحث

Frequency response function 
curvature technique to detect 
damage for simply supported 

beam under harmonic excitation 

28 

خنساء عزيز 
انظمة  عبيس

 الحاسوب

مدرس 
 مساعد

 معلوماتية حاسبات ماجستير

07801226100 
قبول 
 نشر

 مؤتمر القادسية اكاديمي بحث
Evaluating the Effectiveness of 
E-learning: Based on Academic 

Staff Evaluation  علي حمزه
 عبيد

مدرس 
 مساعد

 حاسبات ماجستير
نظم و 
 معلوماتية

29 
حيدر فاضل 

 عبد السادة
 محاسبة

مدرس 
 مساعد

 ماجستير
الهندسة 
 الكهربائية

الكترونيك و 
 اتصاالت

07810872323 
قبول 
 نشر

 اكاديمي بحث
IOP ICOREMT CONFERENCE 

SERIES 14/4/2021 N.52 

Fire spread monitoring system of 
a forest based on interpolation 

and cloud computing 

30 
احمد هادي 

 عبيد
 محاسبة

مدرس 
 مساعد

 ادارة اعمال ماجستير
السلوك 
 التنظيمي

07736484566 
قبول 
 نشر

 اكاديمي بحث

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد/مجلة 
 االدارة و القتصاد 

 126العدد/

 19/5/2021التاريخ/

دور تطوير رأس المال االخالقي في الحد من 
سلوكيات التنمر في مكان العمل )بحث تحليلي 

التقني  آلراء عينة من الكادر الوظيفي في المعهد
 بابل(



31 
جمانة علي 

 باقر
 محاسبة

مدرس 
 مساعد

 ماجستير
العلوم 

 االقتصادية
علوم مالية و 

 نقدية
07802489765 

قبول 
 نشر

 اكاديمي بحث

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد/مجلة 
 االدارة و القتصاد 

 203العدد/

 15/7/2021التاريخ/

 في التضخم نمو في اثرها و الفائدة معدالت
 (2019-2003)للمدة العراقي االقتصاد

32 

علي كامل 
االدارة  حمزه

 القانونية

استاذ 
 مساعد

 تاريخ ماجستير
التاريخ 

الحديث و 
 07801339617 المعاصر

قبول 
 نشر

 اكاديمي بحث

جامعة بابل / كلية التربية االساسية / مجلة 
 كلية التربية االساسية

 198العدد/

 30/6/2021التاريخ/

االمراض التي اجتاحت العراق خالل  األوبئة و
 (1932-1920عهد االنتداب البريطاني )

عذراء خليل 
 حسين

 فسلجة بيئة علوم حياة ماجستير مدرس

33 

هاني عبد هللا 
االدارة  عمران

 القانونية

 دكتوراة مدرس 
العلوم 
 السياسية

العالقات 
 الدولية

07802428207 
قبول 
 نشر

 اكاديمي بحث

 جامعة بابل / مجلة العلوم االنسانية 

 163العدد/

 24/5/2021التاريخ /
 الربوتات القاتلة دراسة في ضوء القانون الدولي

قاسم ماضي 
 حمزة

 قانون عام قانون ماجستير مدرس

34 
مائدة حسن 

 ماضي
ادارة 
 مواد

مدرس 
 مساعد

 07816018549 محاسبة مالية محاسبة  بكالوريوس
قبول 
 نشر

 WJST  ISSN.2228-835X اكاديمي بحث

Accounting measurement and 
disclosure of hidden quality costs 

and its role in achieving 
cometitive advantage (an applied 

study in industries) 

 


